
غارت گر بیت المال 
د زد  است

واکنش ایران به گزارش جد ید  بان کی مون د رباره آزمایش های موشکی
کشورمان  خارجه  امور  وزارت  د ر  مسوول  مقام  یک 
د بیرکل  گزارش  د رباره  انگلیسی  رسانه  یک  گزارش 
را  ایران  موشکی  آزمایش های  مورد   د ر  ملل  سازمان 

منطبق با واقعیت ند است.
کشورمان  خارجه  امور  وزارت  د ر  مسوول  مقام  یک 
رویترز  از سوی خبرگزاری  منتشره  به خبر  اشاره  با 
ملل  سازمان  د بیرکل  به  منتسب  اظهارات  پیرامون 
کشورمان  موشکی  آزمایش های  خصوص  د ر  متحد  
و  این که وی  به  توجه  کرد ،  توصیه  مون  بان کی  به 

همکارانش د ر مذاکرات حضور ند اشته و از سوابق توافق ها بی خبرند ، د ر گزارش شش ماهه خود  به شورای 
امنیت به تفاسیری که با نص برجام متناقض بود ه و صرفا نمایان گر فشارهای سیاسی د اخلی یک یا چند  
عضو د ائم شورای امنیت است، نپرد ازد  و با رعایت حیطه صالحیت و اختیارات خود ، یک گزارش منصفانه 
و واقع بینانه د ر مورد  کوتاهی آمریکا د ر عمل به تعهد ات برجامی خود  که مورد  گواهی همه کشورهایی که 

با ایران همکاری اقتصاد ی خود  را از سر گرفته اند  است، ارائه کند .
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برخورد  با خود روهای 
فاقد  معاینه فنی از امروز

سوخت چند  نرخی، 
بسترساز فساد 

جهانگیری: فساد  بزرگ مالی نباید  پشت فیش های نجومی مخفی شود 

رونق تولید  و اقتصاد  ازجمله اولویت های د ولت است
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رهبر معظم انقالب:

برد اشت های نامشروع 
از بیت المال خیانت به 
آرمان های انقالب است

از  نامشروع  برد اشت های  اینکه  بر  تأکید   با  اسالمی  انقالب  رهبر 
است،  اسالمی  انقالب  آرمان های  به  خیانت  و  گناه  بیت المال، 
گفتند : د ر این موضوع، د ر گذشته، قطعاً کوتاهی ها و غفلت هایی 
شد ه است که باید  جبران شود  اما مسئوالن باید  موضوع حقوق های 
نامشروع را به طور جد ی پیگیری کنند  و اینگونه نباشد  که سر و 

صد ایی به پا و بعد  هم قضیه به فراموشی سپرد ه شود .
رهبر انقالب اسالمی د ر خطبه اول نماز، ضمن تبریک عید  سعید  
د ر  امسال  ماه رمضان  اسالمی،  بزرگ  امت  و  ایران  به ملت  فطر 
کشور را پر از معنویت، توجه، توسل، خشوع و تضرع خواند ند  و 
گفتند : ما مسئوالن باید  به د لهای نورانی این مرد م مؤمن غبطه 
بخوریم و البته خد ا را شکرگزار باشیم اما از طرف د یگر باید  بد انیم 

که د ر قبال مرد م مؤمن کشور چه مسئولیت سنگینی د اریم.
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علت د رآمد  و سرقفلي 
میلیارد ي کارگزاران بورس

é هاد ي غالمحسیني

»انسان و محیط زیست« 
د ر برنامه د رسي مد ارس

é نسترن کیوان پور 

علم وسيله ای برای رسيد ن 

به اقتد ار و ثروت مّلی

é د کتر حسین عسکری

گزارش

نگاه روز

یادداشت

3

شرایط پیش فروش خود رو تعیین شد

 پرد اخت بیش از 50د رصد  قیمت خود رو ممنوع!
براساس یک قانون جد ید ، خود روسازان و وارد کنند گان خود رو مجاز 
نیستند  د ر قرارد اد های پیش فروش مبلغی بیش از 50 د رصد  قیمت 

خود رو را به عنوان پیش پرد اخت د ریافت کنند .

3 25

صفحه 11

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 95-03

دارد  نظر  در  هرمزگان  استان  ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت 
خرید 2 دستگاه ترانس قدرت 230/63/20 کیلوولت 160 مگاولت 
آمپر به همراه ترانسهای کمکی و زمین را از طریق مناقصه عمومی 2 مرحله ای به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه ضمن 
در دست داشتن معرفی نامه از شرکت متبوعه  از تاریخ 95/٤/19 لغایت 95/٤/21 و 
فیش بانکی به مبلغ 2/000/000 ریال )دو میلیون ریال( به حساب  21٧5095٤02002 
به نام سایر درآمدهای شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان نزد بانک ملی شعبه 
مرکزی بندرعباس کد ٧801 واریز و با ارائه فیش مزبور به فروشنده اسناد )مشاور 
پروژه(  به آدرس تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پالک 82 
معاونت مهندسی شبکه های انتقال و توزیع شرکت مهندسی قدس نیرو با تلفن 

تماس 882٤0٤00  و88٤03613 و 88٤30٤5٤ و 82٤0٤999  مراجعه فرمایند.
توضیحات:

1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/800/000/000 ریال )سه میلیارد و هشتصد 
میلیون ریال( که می بایستی به صورت تضمین معتبر بانکی یا واریز نقدی باشد.

2- دستگاه نظارت: معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان 
می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سئواالت فنی خود با داخلی 
2039 مجری امور پستها و با مشاور پروژه شرکت قدس نیرو تماس حاصل فرمایند.
3-  بازگشایی پاکات راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/05/03  در دفتر 

امور تدارکات و قراردادهای این شرکت می باشد.
٤-  به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از 
موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای استان هرمزگان

 نوبت اول

شرکت سهامی برق منطقه ای
 استان هرمزگان

ـــت  ـــی پش ـــزرگ مال ـــاد  ب ـــد  فس ـــت : نبای ـــوری گف جمه
فیـــش هـــای نجومـــی مطـــرح شـــد ه مخفـــی شـــود  
ــحاق  ــود  . اسـ ــرف شـ ــی منحـ ــکار عمومـ ــن افـ و ذهـ

اقتصـــاد   همایـــش  د ر  پنجشـــنبه  روز  جهانگیـــری 
ــزار  ــر برگـ ــه د ر بابلسـ ــم کـ ــه ششـ ــی و برنامـ مقاومتـ
ـــای  ـــا د ریافت ه ـــد ه ای ب ـــفانه ع ـــه د اد  : متاس ـــد ، اد ام ش

ـــه د ار  ـــرد م را جریح ـــب م ـــی ، قل ـــارف و نجوم ـــر متع غی
کرد نـــد  کـــه د ولـــت از ایـــن بابـــت رســـما از مـــرد م 

عذرخواهـــی می کنـــد.
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کالم  نور

واکنش ایران به گزارش جد ید  بان 
کی مون د رباره آزمایش های موشکی

اد      امه از صفحه1
الزم به ذکر است که اخیرا د بیرکل سازمان ملل 
متحد   با حذف نام عربستان سعود ی از فهرست 
کشورهای کود ک کش فضاحتی تاریخی  برای 
سازمان ملل متحد  رقم زد ه و حیثیت خود  را از 
بین برد  و اعتبار سازمان ملل متحد  را با خد شه 

و چالش جد ی رو به رو کرد .
هسته ای  کنند گان  مذاکره  به  نزد یک  منابع 
که  مون  کی  بان  که  کرد ه اند   نگرانی  اظهار 
یکی  که  هسته ای  تاریخی  توافق  د ر  نقشی 
د هه های  د ر  د یپلماسی  مهم  د ستاورد های  از 
طبیعتا  و  ند اشته  می رود   شمار  به  گذشته 
ند ارد ،  آن  و جزئیات  توافق  ظرافت  از  اطالعی 
ممکن است تحت تاثیر همان گروه های فشاری 
که وی را واد ار به حذف نام عربستان از فهرست 
اظهارنظرهای  با  نیز  اکنون  کرد ،  کود ک کشان 
توافق  یک  خود   بی ارتباط  و  غیرمسئوالنه 

تاریخی را تخریب نکند .
د ر  ملل  سازمان  د بیرکل  ایسنا،  گزارش  به 
آزمایش های  که  است  شد ه  مد عی  گزارشی 
هسته ای  توافق  سازند ه  روح  با  ایران  موشکی 
میان ایران و قد رت های جهانی سازگاری ند ارد  
نقض  آزمایش ها  این  آیا  این که  تصمیم  اما 
برجام محسوب می شود  بر عهد ه شورای امنیت 

سازمان ملل است.
تیرماه   28 ملل  سازمان  د بیرکل  است  قرار 
برجام  اجرای  نخست  ماهه  شش  گزارش  د ر 

گزارشی را به این سازمان ارایه کند .

ناتو آغاز د وره رویارویی نظامی با 
روسیه را اعالم کرد 

سال  از  که  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان   
مرزهای  نزد یک  را  خود   نظامی  توان   2014
بالتیک  کشورهای  و  اروپا  شرق  د ر  روسیه 
نشست  د ر  )جمعه(  د یروز  د هد ،  می  گسترش 
رسمی  رویارویی  آغاز  لهستان  پایتخت  ورشو 

این پیمان با مسکو را اعالم کرد .
به گزارش ایرنا، موضوع های اصلی نشست د و 
روزه ناتو که تا فرد ا اد امه د ارد و سران 28 کشور 
با  نیز د ر آن حضور د ارند ، بررسی روابط  عضو 

روسیه و همچنین تروریسم است.
خبرگزاری ایتارتاس به نقل از الکساند ر ورشبوو 
معاون د بیر کل ناتو به عنوان سخنران آغاز این 
نشست گفت: با ناراحتی اذعان می کنیم که به 
رقابت راهبرد ی د راز مد ت با روسیه وارد  شد ه 
ایم و این مساله نشان می د هد  ناتو روند  جد ید  
تغییرهای خود  را بر اساس این ماموریت آغاز 

می کند .
نیز  روسیه  د ر  آمریکا  اسبق  سفیر  که  وی 
با  متفات  ها  د گرگونی  این  افزود :  است،  بود ه 
بود   از جنگ سرد  خواهد   ناتو پس  اقد ام های 
شرقی  مرزهای  تقویت  عملیات  همچنان  ولی 

کشورهای عضو را اد امه خواهیم د اد . 
و  عضو  کشور   28 های  هیات  ناتو  اجالس  د ر 
26 شریک این پیمان، نمایند گان اتحاد یه اروپا، 

سازمان ملل و بانک جهانی حضور د ارند . 
ناتو که از سال 2014 فعالیت شورای همکاری 
با وجود   است  متوقف کرد ه  تقریبا  را  با مسکو 
اد امه  از  نشد ه  حاضر  روسیه  مکرر  هشد ارهای 
راهبرد  گسترش نفوذ نظامی خود  عقب نشینی 

کند .
نتیجه نشست ورشو با د و موضوع اصلی روسیه 
و تروریسم برای مسکو بسیار مهم است و البته 
حتی  و  اد امه  رفت  می  انتظار  که  همانگونه 
گسترش همان سیاست های ضد  روسی است.

اکنون نظامیان غربی د ر قالب ناتو و آمریکا د ر 
شرق اروپا، د ریای بالتیک و سیاه، مستقر شد ه 
اند ، بگونه ای که د ر رومانی، لهستان، جمهوری 
چک، لتونی و استونی د و کشور هم مرز روسیه، 
لیتوانی، مولد اوی و کمی د ورتر گرجستان پنج 
یا  همکاری  عنوان  به  سابق  شوروی  جمهوری 
موقت  یا  د ائمی  صورت  به  رزمایش  برگزاری 

حضور د ارند .
از سوی د یگر، یگان هایی از ارتش این کشورها 
با  جنگ  آمریکا  و  ناتو  نیروهای  همکاری  با 
د شمن فرضی را که د ر این منطقه جز روسیه 

نمی تواند  باشد ، تمرین می کنند .

خبر

»انسان و محیط زیست« د ر برنامه د رسي مد ارس
é نسترن کیوان پور 

فرهنگ سازِي  براي  و چه مقطعي  زماني  چه 
احترام به محیِط طبیعي و آموزش د رِک میزاِن 
اهمیِت موضوع به د انش آموزان، مناسب  است؟ 
آیا احترام گذاشتن به طبیعت، اصال آموختني 

جهان  علمِي  هاي  پژوهش  د ر  بتوان  شاید   را  پاسخ  است؟ 
د ریافت؛ طبِق آنچه اغلِب کارشناسان به آن معتقد ند ، هر چه 
سِن یاد گیرِي مسائِل مربوط به طبیعت، پایین تر باشد ، احترام 
به  نهاد ینه خواهد  شد . توجه  تر  این حوزه بیش  به  و اهمیت 
محیِط زیست و مسائِل مربوط به آن طي د هه هاي اخیر، اهمیِت 
بسیاري د ر جوامِع پیشرفته یا رو به رشد  یافته است و بسیاري 
ُگریخته،  و  َجسته  به صورِت  نهاد   مرد م  یا  د ولتي  نهاد هاي  از 
اقد اماتي را د ر حوزه ي فرهنگ سازي د ر د ستوِر کار قرار د اد ه 
اند . علي رغِم این اقد امات، به خبِر جالبي برخورد یم که نشان 
از توجِه مسئوالن به امِر محیط زیست د ر کشور د ارد ؛ گنجاند ِن 
د روِس جد ید  تحِت عناویِن انسان و محیِط زیست، بهد اشت و 
سالمت، تفکر و سواد ِ رسانه اي د ر برنامه ي د رسِي د وره ي د وم 

متوسطه که بسیار قابِل تحسین است.
...  تحقیقاِت بسیاري، هم د ر کشوِر ما و هم د ر سطِح جهان 
صورت گرفته است که به بررسي عوامِل جامعه شناختِي موثر 
تحصیلِي  مقاطِع  د ر  آموزان  د انش  محیطِي  زیست  نگرِش  بر 
مختلف پرد اخته است که خروجي ها حاکي از آن  است که 
د ختران  محیطي  زیست  هاي  آگاهي  میاِن  معناد اري  تفاوِت 
د ارد   وجود   تحصیلي  مقاطِع  تماِم  حال  عیِن  د ر  و  پسران  و 
براي  مطلوب  سِن  به  توجه  لزوِم  که  هاست  تفاوت  همین  و 
مي  نمایان  را  آموزان  د انش  ذهِن  د ر  تر  بیش  تأثیرگذارِي 
کند  تا بتوان مشارکت و توجِه آن ها را د ر قالِب فعالیت هاي 

آگاهانه و فرهنگ سازي براي د یگر افراد  جامعه جلب کرد .
توجه به مسائِل زیست محیطي د ر اصل به سال 1960 بازمي 
گرد د  که جنبش هاي فعالي د ر سطح جهان ایجاد  شد ند  که 
بود .  محیطي  زیست  هاي  تخریب  کرد ِن  محد ود   هد فشان 
رویکرد ِ  با  که  آمد   پد ید   موسساتي  که  بود   د وره  این  از  پس 
مانند   مباحثي  آموزشي  هاي  د وره  برگزارِي  د ر  سعي  علمي 
و  محیطي،  زیست  منابِع  مد یریت  محیطي،  زیست  مطالعات 
تاریخچه  بیاِن  بر  عالوه  تا  د اشتند   محیطي  زیست  مهند سي 
ي تشکیل انجمن هاي حمایتي از محیط زیست، نوعي آگاه 
سازي د ر زمینه ي توجه به مسائلي که عد ِم رعایِت آن، تهد ید ِ 
تماِم  انجام گیرد .  بود ،  آیند ه ي سرزمین خواهد   براي  جد ي 
به  کل  د ر  حوزه  این  د ر  منسجم  غیِر  گاه  هاي  فعالیت  این 
این موضوع ختم مي شود  که محیط زیست تحت تاثیِر سه 
عامِل قوانین زیست محیطي، اخالق، و آموزش و پرورش مي 
این  از  کد ام  هر  که  بپیماید   را  انحطاط  یا  ترقي  مسیِر  تواند  
موارد ، نیاز به تصمیمات د ر سطِح خرد  و کالن د ارد  چرا که 
امروزه میزاِن پیشرفِت جوامع با د ر نظر گرفتِن این سه عامل، 

سنجید ه مي شود .
اطمینان از استفاد ه ي پاید ار و عاد النه ي منابع بد وِن به خطر 
اند اختِن سالمت و ایمني، پیشگیري و کنترِل تخریب زمین، 
ساخته  و  طبیعي  میراث  تقویت  و  حفظ  هوا،  و  گیاهان  آب، 
ي بشر، شامل تنوع زیستِي اکوسیستم هاي منحصر به فرد ، 
باالبرد ِن  شد ه،  تخریب  مناطق  از  وري  بهره  و  وضعیت  بهبود ِ 
توسعه  و  زیست  محیط  بین  ارتباِط  د رک  و  آگاهي  سطح 
یافتگي، ارتقاي مشارکت فرد  و جامعه و ارتقاي همکاري هاي 
بین المللي، از جمله سیاست هایي است که د ر سال 1997 به 
عنوان چارچوِب زیست محیطي د ر تانزانیا اتخاذ شد ؛ کشوري 
که بنا به شرایِط خاِص زیست محیطي یعني تنوِع بسیار باالي 
زیستي که تجربه مي کند  و د ارا بود ِن مساحِت باالیي از مناطِق 
حفاظت شد ه، جزء اولین ها د ر عرصه ي برنامه ریزي و سیاست 
به  قانون مربوط  اولین  اسناد ،  بود . طبِق  این حوزه  گذاري د ر 
منابِع محیِط زیست د ر سال 2004 تنظیم شد . د ر قالِب این 
ابزارهاي  از  استفاد ه  با  توانند   مي  چارچوب، کشورهاي جهان 
ارزیابي  محیطي،  زیست  شد ید   اثرات  ارزیابي  مانند   سیاسي 
استراتژي هاي زیست محیطي و مالیات بر آلود گي صنایع خام و 

تولید ات و ... به سیاست گذاري د ر این حوزه  ها بپرد ازند .
کلي  هاي  گذاري  سیاست  و  ها  ریزي  برنامه  وجود ِ  با  حال 
منابِع  و  زیست  محیط  نفِع  به  که  قوانیني  تصویِب  حوزه  د ر 
طبیعي باشد ، نقِش فرهنگ سازي و آموزش از د وراِن مد رسه 
معتقد ند   کارشناسان  باشد ؟  پُررنگ   تواند    مي  اند ازه  تا چه 
یاد گیري است و  براي  بهترین و مطلوب ترین زمان  کود کي 
مي توان بسیاري مفاهیِم صحیح را به ویژه مفاهیمي که د ر 
روند ِ د ستیابي به توسعه پاید ار اهمیت د ارند ، د ر ذهِن کود ک 
یا نوجوان نهاد ینه کرد . زماني که د رسي چون انسان و محیط 
زیست به برنامه د رسي مد ارس راه یابد ، همان قوانیِن کلي که 
د ر د و پاراگراِف پیشین مطرح شد ، مي تواند  از منظِر فرد گرایي 
با توجه به منافِع جامعه و محیِط زیست، ملکه ي ذهِن کود ک 
شود .  حفاظت از محیِط زیست عاد تي است که باید  از د وراِن 
کاغذ، جد ا  از  بهینه  استفاد ه  توان  مي  آموخته شود ؛  مد رسه 
کرد ِن مواد ِ قابِل بازیافت از د یگر مواد ، صرفه جویي د ر مصرِف 
آب و نریختِن زباله د ر طبیعت و هزاران مورد ِ د یگر را از سنیني 
اوضاِع  تا  او آموخت  به  یاد گیري د ارد ،  آماد گِي  فرد   که ذهِن 
ناآگاهِي  آن هستیم حد اقل بد تر نشود .  از آنچه شاهد ِ  جهان 
که  است  تهد ید ي  ترین  و خطرناک  ترین  مهم  امروزه  افراد ، 
انسان  د رِس  گنجاند ِن  و  کند   تهد ید  مي  را  و طبیعت  زمین 
و محیط زیست د ر برنامه د رسي د انش آموز مي تواند  قد مي 
ابتد ایي براي رهایي از ناآگاهي و بي اعتنایي به محیِط زند گِي 
ما باشد . امید واریم این اقد امات اد امه یابد  و د انش آموزاني که 
آیند ه سازاني هستند  که تصمیم گیري ها و سیاست گذاري ها 
د غد غه ي  با  د اشت،  خواهند   عهد ه  به  بعد ي  د هه هاي  د ر  را 

زیست محیطي رشد  و پرورش یابند .

نگاه روز

اینکه  بر  تأکید   با  اسالمی  انقالب  رهبر 
گناه  المال،  بیت  از  نامشروع  برد اشت های 
اسالمی  انقالب  آرمان های  به  خیانت  و 
این موضوع، د ر گذشته،  د ر  است، گفتند : 
قطعاً کوتاهی ها و غفلت هایی شد ه است که 
باید  جبران شود  اما مسئوالن باید  موضوع 
جد ی  طور  به  را  نامشروع  حقوق های 
و  سر  که  نباشد   اینگونه  و  کنند   پیگیری 
صد ایی به پا و بعد  هم قضیه به فراموشی 

سپرد ه شود .
نماز،  اول  خطبه  د ر  اسالمی  انقالب  رهبر 
ضمن تبریک عید  سعید  فطر به ملت ایران 
و امت بزرگ اسالمی، ماه رمضان امسال د ر 
کشور را پر از معنویت، توجه، توسل، خشوع 
و تضرع خواند ند  و گفتند : ما مسئوالن باید  
غبطه  مؤمن  مرد م  این  نورانی  د لهای  به 
بخوریم و البته خد ا را شکرگزار باشیم اما 
از طرف د یگر باید  بد انیم که د ر قبال مرد م 
مؤمن کشور چه مسئولیت سنگینی د اریم.

حضرت آیت ا... خامنه ای، روزه د اری مرد م 
و  بلند ترین  د ر  نوجوانان  و  جوانان  به ویژه 
جلوه های  از  را  سال  روزهای  گرم ترین 
زیبای ماه مبارک رمضان امسال برشمرد ند  
سعی  خبیثی  د ستهای  البته  افزود ند :  و 
کرد ند  نوجوانان را به روزه خواری بکشانند  
که به لطف الهی موفق نشد ند  و د ر آیند ه 

نیز موفق نخواهند  شد .
ایشان خاطرنشان کرد ند : این موضوع باید  مرد م 
و مسئوالن کشور را بار د یگر متوجه کند  که 
د شمنان خبیث ایران اسالمی برای د ور کرد ن 
نسل بالند ه کشور از د ین چه برنامه هایی د ارند  
اما برنامه ریزی امسال بد خواهان، با هوشیاری 

مرد م به شکست انجامید .
راهپیمایی  برگزاری  اسالمی،  انقالب  رهبر 
گرم  بسیار  هوای  د ر  قد س  روز  عظیم 
را  کشور  جنوبی  استانهای  د ر  به خصوص 
جلوه زیبای د یگر و یکی از کارهای بزرگ 
رمضان  مبارک  ماه  د ر  مرد م  مجاهد ت  و 
حضور  این  با  مرد م  گفتند :  و  د انستند  
بلند  کرد ن فریاد  خود  د ر قبال  گسترد ه و 
مسئله مهم فلسطین، د ر واقع اعالم کرد ند  
آرمان  به  اسالمی  د ولتهای  برخی  اگر  که 
فلسطین خیانت و یا برخی د ولتها کوتاهی 
این موضوع  از  ملتها  برخی  یا  و  می کنند  
بی خبر هستند ، اما ملت ایران حاضر است 
مسئله  و  بایستد   د شمنان  همه  مقابل  د ر 

فلسطین را زند ه کند .
رمضان  ماه  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 

و  ها  جلوه  از  بزرگی  نمایشگاه  را  امسال 
با  و  خواند ند   مرد م  معنویت  های  نشانه 
قرآنی  با شکوه  جلسات  برگزاری  به  اشاره 
د ر حرم های مطهر که به بهترین وجه د ر 
رسانه ملی منعکس شد ، افزود ند : یکی د یگر 
گسترش  به  رو  پد ید ه ی  ها،  جلوه  این  از 
د ر شهرهای مختلف  مرد می  افطاری های 
و به ویژه د ر مناطق مختلف تهران بود  که 
این معنویت و روحیه خد متگزاری به مرد م، 
انصافاً هر فرد ی را تحت تأثیر قرار می د هد .
مرد می  افطاری های  حسنه  پد ید ه  ایشان، 
و  مسرفانه  افطاری های  مقابل  د ر  را 
کرد ند :  خاطرنشان  و  د انستند   مترفانه 
پد ید ه  به  اقد ام  د ستگاهها  برخی  متأسفانه 
هتلها  د ر  هزینه  پر  افطاری های  زشت 
باید   که  کرد ند   مستحق  غیر  افراد   برای 
افراد   به  و مرد می  افطاری های ساد ه  گفت 
مستحق و رهگذران د ر مقابل این موضوع 

قرار د ارد .
افطاری  »توزیع  اسالمی،  انقالب  رهبر 
جوانانی  به وسیله  نیازمند ان  خانه  د ِر 
عاشق«  »کوچه گرد انان  را  خود   نام  که 
شکوه  پر  جلسات  »برگزاری  گذاشته اند «، 
و  حسینیه ها  مساجد ،  د ر  مناجات  و  د عا 
مزار شهد ا به ویژه د ر شبهای احیا«، »سنت 
رو به رشد  و مبارک اعتکاف د ر د هه آخر 
رمضان« و »اقد ام برخی پزشکان د ر معاینه 
رایگان بیماران د ر ماه رمضان« را جلوه های 
و  د انستند   رمضان  ماه  از  د یگری  زیبای 
قطعاً  رمضانی  این چنین  کرد ند :  تأکید  

موجب جلب رحمت الهی خواهد  شد .
د وم  خطبه  د ر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
تروریستی د ر  انفجارهای  به  اشاره  با  نماز، 
بنگالد ش  ترکیه،  عراق،  د ر  اخیر  روزهای 

و برخی کشورهای د یگر، گفتند : متأسفانه 
امسال عید  فطر مسلمانان د ر برخی کشورها 
می خواهند   که  تروریستهایی  به د ست 
اربابان  د ستور  را  بد لی«  و  جعلی  »اسالم 
خود  جایگزین »اسالم واقعی« کنند  تبد یل 
پرورش  نتیجه  این جنایات،  و  عزا شد ،  به 
د ستگاههای  به وسیله  تروریستها  د اد ن 
امنیتی امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی 

است.
کشتار  جرم  اینکه  بر  تأکید   با  ایشان 
انسانهای بی گناه د ر منطقه متوجه حامیان 
خود   البته  که  است  تکفیری  تروریستهای 
از  د ید ن  آسیب  د ر حال  به تد ریج  نیز  آنها 
آنها  جرم  و  گناه  این  اما  هستند   تروریزم 

فراموش نخواهد  شد .
بود ن  برافروخته  اسالمی،  انقالب  رهبر 
کشورهای  د ر  ناامنی  و  جنگ  شعله های 
منطقه از جمله سوریه، لیبی و یمن را مایه 
تأسف خواند ند  و افزود ند : مرد م یمن اکنون 
یکسال و سه ماه است که د ر زیر بمبارانها 
رهبری  و  مرد م  این  به  باید   اما  د ارند   قرار 
چنین  د ر  که  گفت  آفرین  آنان  حکیمانه 
روز  راهپیمایی  گرم،  هوای  د ر  و  شرایطی 

جهانی قد س را با عظمت برگزار کرد ند .
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید  بر اینکه 
به راه  از  استکباری  قد رتهای  اصلی  هد ف 
د ر  تروریسم  و  ناامنی  و  جنگ  اند اختن 
مسئله  شد ن  سپرد ه  فراموشی  به  منطقه، 
فلسطین است، گفتند : مبارزه برای آزاد ی 
همگانی  و  اسالمی  مبارزه  یک  فلسطین 
همه  وظیفه  حرکت،  این  اد امه  که  است 
موضوع  د اد ن  قرار  و  است  مسلمانان 
فلسطین د ر چارچوب یک موضوع د اخلی و 

عربی ِصرف، کاری غلط است.

ایشان د ر بخش پایانی خطبه د وم نماز عید  
برد اشت های  و  ها  حقوق  موضوع  به  فطر، 
و  کرد ند   اشاره  ظالمانه  و  غیرمنصفانه 
برد اشت های  چنین  اینکه  بر  تأکید   با 
نامشروعی از بیت المال، گناه و خیانت به 
افزود ند :  است،  اسالمی  انقالب  آرمان های 
د ر این موضوع، د ر گذشته، قطعاً کوتاهی ها 
جبران  باید   که  است  شد ه  غفلتهایی  و 
شود  اما مسئوالن باید  موضوع حقوق های 
نامشروع را به طور جد ی پیگیری کنند  و 
اینگونه نباشد  که سر و صد ایی به پا و بعد  

هم قضیه به فراموشی سپرد ه شود .
مواضع  از  تمجید   با  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  مقننه  قوای  رؤسای  و  جمهور  رئیس 
قضاییه مبنی بر برخورد  و پیگیری قاطعانه 
با این پد ید ه زشت، خاطرنشان کرد ند : د ر 
نامشروع  د ریافت های  باید   موضوع،  این 
بی  مرتکب  که  افراد ی  و  گرد اند ه شود   باز 
که  هم  افراد ی  و  مجازات  شد ه اند ،  قانونی 
برکنار  اند ،  کرد ه  سوءاستفاد ه  قانون  از 
و  مراکز  د ر  لیاقت حضور  آنان  زیرا  شوند ، 

مسئولیت ها را ند ارند .
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید  بر اینکه 
د شمنان نظام اسالمی تالش د ارند  تا از این 
موضوع، مستمسکی بر ضد  نظام ایجاد  کنند ، 
نامشروع  د ریافت های  که  افراد ی  گفتند : 
پاک د ست  مد یران  با  مقایسه  د ر  د اشته اند  
نیز،  اند ک  همین  اما  هستند   اند ک  نظام، 

مضّر و عیب است و باید  برطرف شود .
زشت  پد ید ه  وقوع  علل  از  یکی  ایشان 
ناشی  آسیبهای  را  نامشروع  حقوقهای 
و  د انستند   اشرافی گری«  »مستی  از 
جامعه،  د ر  که  هنگامی  کرد ند :  تأکید  
ترویج  تجمل«،  و  اسراف  »اشرافی گری، 
بروز پد ید ه های زشتی  نتیجه آن  می شود ، 

همچون د ریافتهای نامشروع است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید  مجد د  بر لزوم 
خاطرنشان  موضوع  این  با  جد ی  برخورد  
کرد ند : مسئله عزل و برکناری و بازگرد اند ن 
کار  د ستور  د ر  باید   بیت المال  به  اموال 
مسئوالن باشد ، زیرا افکار عمومی نسبت به 
پیگیری  اگر  و  است  حساس  موضوع  این 
الزم نشود ، از اعتماد  مرد م به نظام اسالمی 

کاسته خواهد  شد .
اعتماد   کاهش  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
تأکید   و  خواند ند   فاجعه  را  نظام  به  مرد م 
کرد ند : مسئوالن باید  با پیگیری و اقد امات 

قاطعانه، اعتماد  مرد م را حفظ کنند .

رهبر معظم انقالب:

برد اشت های نامشروع از بیت المال خیانت به آرمان های انقالب است

بـزرگ  نبایـد  فسـاد    : جمهـوری گفـت 
مالـی پشـت فیش هـای نجومـی مطرح 
شـد ه مخفی شـود  و ذهن افـکار عمومی 

. منحرف شـود  
د ر  پنجشـنبه  روز  جهانگیـری  اسـحاق 
همایش اقتصـاد  مقاومتی و برنامه ششـم 
کـه د ر بابلسـر برگـزار شـد  ، اد امـه د اد  : 
متاسـفانه عـد ه ای بـا د ریافـت هـای غیر 
متعـارف و نجومی ، قلـب مرد م را جریحه 
د ار کرد نـد  کـه د ولـت از ایـن بابت رسـما 

از مـرد م عذرخواهـی مـی کند  .
وی اد امـه د اد  : بـه همیـن منظـور بـی 
مد یریـت  د ر  تغییـرات  تریـن  سـابقه 
بانکـی کشـور صـورت گرفـت و قطعـا با 

. متخلفـان برخـورد  مـی شـود  
 : گفـت  جمهـوری  رئیـس  اول  معـاون 
د ر کشـور، جوانـی 30 سـاله 10 هـزار 
میلیـارد  تومـان پـول کشـور را بـه یغمـا 
برد ه اسـت اما تاکنون کسـی مسـئولیت 
آن را نپذیرفتـه و یا از مـرد م عذرخواهی 

نکـرد ه اسـت .
وی ، آن چیــزی را کــه موجــب نگرانــی 
ــزرگ  ــاد  ب ــت را فس ــد ه اس ــه ش جامع
ــال  ــد  س ــا یکص ــه ت ــت ک ــی د انس مال
آینــد ه مــرد م آن را فرامــوش نمی کننــد  
ــای  ــرد ن فیش ه ــرح ک ــا مط ــد  ب و نبای
نجومــی ذهــن مــرد م را از اصــل موضــوع 

منحــرف کــرد .

é  اجـرای برنامه های جـد ی د ولت
بـرای رونق تولیـد  و اقتصاد  

گفـت:  جمهـوری  رئیـس  اول  معـاون 
امسـال، رونـق تولیـد  و اقتصـاد  ازجملـه 
بـرای  کـه  اسـت  د ولـت  هـای  اولویـت 
تحقـق آن بایـد  برنامـه هـا و تصمیمـات 

جـد ی اتخـاذ شـود.
وی از جـد ی گرفتن بازار د اخلی کشـور، 
افزایـش   ، کشـور  بـه  وارد ات  مد یریـت 
صـاد رات بـه کشـورهای همسـایه اروپـا 
و حمایـت از تولید کننـد گان د اخلـی بـه 
عنـوان برنامـه هـای د ولـت بـرای رونـق 

تولیـد  و اقتصـاد  نـام بـرد  . 
بـه  توجـه  بـا  د اد :  اد امـه  جهانگیـری 
رخد اد هـای سیاسـی روسـیه بـا اتحاد یه 
اروپـا و همچنین روسـیه با ترکیـه ، بازار 
بسـیار خـوب و طالیـی بـرای صـاد رات 
کشـور فراهـم شـد ه اسـت کـه مازند ران 
مـی توانـد  د رایـن مهـم نقـش اساسـی 

د اشـته باشـد .
وی افـزود  : متاسـفانه برخی از کشـورها 
ارتبـاط  کـرد ن  مخـد وش  د نبـال  بـه 
همسـایه  کشـورهای  بـا  کشـورمان 
هسـتند  تـا قـاد ر بـه صـاد رات و تقویـت 

. نباشـیم  کشـور  اقتصـاد ی 
معـاون اول رئیس جمهـوری تاکید  کرد : 
مـی بایسـت با هوشـیاری ایـن توطئه ها 
را خنثـی بکنیـم و تعامـالت خوبـی را با 

کشـورها برقـرار بکنیم .

سـخنانش  از  د یگـری  بخـش  د ر  وی 
برجـام را سرمنشـا توفیقـات زیـاد  بـرای 
کشـور د انسـت و گفـت: صـاد رات نفـت 
کمتـر از یـک میلیـون بشـکه ، امـروز به 
د و و نیـم میلیون بشـکه نفـت و میعانات 

گازی د ر روز رسـید ه اسـت.
عنـوان  بـه  مسـاله  ایـن  از  جهانگیـری 
اتفـاق بـزرگ و خـوب بـرای کشـور نـام 

بـرد  .

é  اجرایی شـد ن اقتصـاد  مقاومتی
نظر مشـترک تمامی مسـئوالن 

 : گفـت  جمهـوری  رئیـس  اول  معـاون 
مسـئوالن  تمامـی  امـروز  خوشـبختانه 
کشـور بـر مسـاله اجرایـی شـد ن اقتصاد  
بـا  و  د ارنـد   مشـترکی  نظـر  مقاومتـی 
اجـرای د قیـق آن مـی توانیـم گـره های 

کـور اقتصـاد ی کشـور را بگشـاییم .
وی از بیـکاری بـه عنـوان اساسـی ترین 
گـره کـور اقتصـاد ی کشـور نـام بـرد  و 
اد امـه د اد  : افزایـش جمعیـت د هـه 60 
د ر برهـه ای از زمـان چالـش هایـی را 
اسـت  د اشـته  همـراه  بـه  کشـور  بـرای 
کـه موظـف به اتخـاذ تصمیمات د رسـت 
مسـائل  ایـن  فـع  ور  مد یریـت  بـرای 

. هسـتیم 
جهانگیـری شـغل را مهمتریـن خواسـته 
کشـور   60 د هـه  جمعیـت  مطالبـه  و 

د انسـت.

نمایند گان  آسوشیتد پرس،  گزارش  بر  بنا 
کنگره آمریکا قانون منع فروش هواپیماهای 

شرکت بوئینگ به ایران را تصویب کرد ند .
پنجشنبه  روز  اواخر  ایسنا،  گزارش  به 
توافق  کرد ن  مسد ود   آمریکایی  قانونگذاران 
و  فروش  برای  بوئینگ  هواپیمایی  شرکت 
د ر  ایران ایر  شرکت  به  هواپیما   109 اجاره 

چند  سال آیند ه را تصویب کرد ند .

رای گیری صوتی  به صورت  ابتد ا  این الیحه 
به تصویب رسید  و سپس با 239 رای موافق 
د ر برابر 185 رای مخالف به تصویب نهایی 

مجلس نمایند گان کنگره رسید .
همواره  اوباما  د ولت  که  است  حالی  د ر  این 
که  را  قانونی  هرگونه  که  است  کرد ه  تاکید  
باعث تضعیف توافق هسته ای برجام شود  وتو 

خواهد  کرد .

طرح  این  حامی  نمایند ه  روسکام  پیتر  اما 
توسط  است  ممکن  هواپیماها  این  گفت: 
قرار  استفاد ه  مورد   پاسد اران  سپاه  نیروهای 

گیرد .
این  فروش  شد   مد عی  او  ایسنا،  گزارش  به 
حامی  بزرگترین  که  ایران  به  هواپیماها 
تروریسم د ر جهان محسوب می شود  مثل آن 
اهد اف  به  رسید ن  برای  ابزاری  که  می ماند  

نظامی د ر اختیار آنها قرار د هیم.
او د ر اد امه اد عاهای بی اساس خود  گفت: این 

هواپیماها می تواند  از سوی ایران برای حمل 
استفاد ه  راکت ها  یا  بالستیک  موشک های 

شوند .
اعالم  الیحه  این  تاثیر  از  پس  د موکرات ها 
کرد ند  که این اقد ام توسط جمهوری خواهان 
که اکثریت را د ر د و مجلس سنا و نمایند گان 
تضعیف  راستای  د ر  د ارند   اختیار  د ر  کنگره 

توافق هسته ای با ایران است.
به گزارش ایسنا، بنا بر جزئیاتی که پیش تر 
توافق میان شرکت های هواپیمایی  د ر مورد  

بوئینگ و ایران ایر منتشر شد ه بود  د و طرف 
برای فروش 109 هواپیمای مختلف به ایران 
ارزش  به  بزرگ  و  کوچک  جت های  شامل 
بود ند .  کرد ه  توافق  د الر  میلیارد    20.37
گفته می شد  که 80 فروند  از این هواپیماها 
این  بود .  خواهد   پهن پیکر  جت   34 شامل 
 46 مستقیم  فروش  شامل  هم چنین  توافق 
فروند    29 همچنین  بود .  باریک پیکر  جت 
بود   قرار   NG737مد ل از  د یگر  هواپیمای 
از طریق اجاره د ر اختیار ایران ایر قرار گیرد .

د ر اد امه کارشکنی های کنگره آمریکا علیه برجام

قانون منع فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران تصویب شد 

جهانگیری: فساد  بزرگ مالی نباید  پشت فیش های نجومی مخفی شود 

رونق تولید  و اقتصاد  ازجمله اولویت های د ولت است

اصالحیه خبر

شماره 3273  د ر  15تیر 95  سه شنبه  تاریخ  د ر  شد ه  د رج  خبر 
این نشریه که به تاریخ پیشنها د ی د ور د وم انتخابات 96 ریاست 
جمهوری که از جانب وزیر کشور به شورای نگهبان اعالم گرد ید ه 
است پنجم ارد یبهشت چاپ شد ه که پنجم خرد ا د صحیح می باشد.

وزیر کشور گفت: چون خرد اد  سال آیند ه ماه مبارک رمضان است و بنا 
بر پیش بینی، د و تاریخ را برای برگزاری انتخابات )ریاست جمهوری( 
به شورای نگهبان پیشنهاد  د اد یم. رحمانی فضلی افزود : یکی، تاریخ 29 
ارد یبهشت است و اگر به د ور د وم برسد ، پنجم خرد اد را پیشنهاد  د اد ه 

ایم و برای ما اجرا د ر این تاریخ میسر است.
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علت د رآمد  و سرقفلي ميليارد ي كارگزاران بورس
é هاد ي غالمحسیني

کارشناس بورس

د ر بورس قبرس ارزش مجوز يك شرکت کارگزاري حد اکثر 300 
هزار د الر است اما د ر بورس تهران ارزش سهام مد يريتي يك شرکت 
ايران  فعال و د اراي مجوز حد اقل 3 ميليون د الر است.  کارگزاري 
د ر حال حاضر گرانترين ارزش سرقفلي و سهام مد يريتي شرکتهاي 
کارگزاري د ر بين تمام بازارهاي بورس جهان را د ارد  که د ليل اصلي 
د ر عد م  بورس  و سختگيري شد يد  سازمان  آن عد م صد ور مجوز 
د ر  پرشمار  متقاضيان  به  کارگزاري  تأسيس شرکت  مجوز  اعطاي 
فاصله سالهاي 1384 تا 1393 است. برخي از شرکتهاي کارگزاري 
د ر روزهاي رونق بورس که حجم معامالت روزانه به 500 تا 600 
ميليارد  تومان ميرسد ، د رآمد هاي روزانه چند  صد  ميليون توماني 
کسب ميكنند ، اين د ر حالي است که د ر هيچ يك از کشورهاي د نيا 
شرکتي را پيد ا نميكنيد  که با يك د فتر مرکزي و چند  شعبه کوچك 
معامالتي بتواند  روزانه چند  صد  ميليون تومان د رآمد  بيد رد سر کسب 

کند .
جا د ارد  سازمان امور مالياتي د ر اين زمينه براي اجراي عد الت مالياتي 
د ر بخش بازار سرمايه ايران، بر د رآمد هاي کالن برخي از شرکتهاي 
کارگزاري بورس ورود  کند . د ر اين ميان چد  ماهي است که شرکتهاي 
کارگزاري د ر حال فشار بر شهرد اري تهران هستند  تا از اين طريق 
شهرد اري عوارض مد يريت پسماند  د ريافتي از شرکتهاي کارگزاري 
را کاهش د هد  و حتي چند  بار برخي از هفته نامه هاي به ظاهر 
بورسي د ر اين زمينه به شهرد اري تهران د ر ماه هاي گذشته حمالت 
متعد د ي د اشته اند  که شهرد اري عوارض مد يريت پسماند  د ريافتي از 

کارگزاريهاي بورس تهران را کاهش د هد .
مد يريت  عوارض  کاهش  خواستار  کارگزاري  شرکتهاي  حالي  د ر 
پسماند  هستند  که اين شرکتها از خد مات شهري بهره ميبرند  و 
بايد  به نسبت د رآمد هاي کالنشان عوارض پسماند  را تمام و کمال به 
شهرد اري تهران پرد اخت کنند . گفتني است حرفه کارگزاري بورس 
د ر ايران به عنوان يكي از پرسود ترين مشاغل به شمار ميرود  که عد م 
صد ور مجوز جد يد  براي تأسيس کارگزاري طي سالهاي 84 تا 93 

د ليل اين امر به شمار ميرود .
شرکتهاي کارگزاري د ر بورس تهران از چند  محل و منبع د رآمد هاي 
کالني به د ست ميآورند  که شامل کارمزد  ناشي از خريد  و فروش سهام 
براي مشتريان حقيقي و حقوقي، کارمزد  د ريافتي ناشي از معامالت از 
بورس کاال، فلزات، انرژي و کشاورزي،د رآمد  ناشي از عرضه سهام اوليه 
د ر تابلوي بورس، پذيرهنويسي سهام، د رآمد  ناشي از ارائه خد مات 
مشاوره سهام، سبد گرد اني و پرتفوگرد اني براي مشتريان حقيقي و 
از مشاوره عرضه و د رج شرکت جد يد الورود   ناشي  حقوقي، د رآمد  
به بورس و ... ميشود ، بنابراين تعجبي ند ارد  که کارگزاريهاي موجود  
د ر بورس براي اينكه اين د رآمد  انحصاري را براي خود  حفظ کنند  
با صد ور مجوزهاي جد يد  براي متقاضيان پرشمار به طور جد ي و 

سازمان يافته و مستمر مخالفت کنند .
از اين رو ضروري است شوراي رقابت د ر يك اقد ام انقالبي به انحصار 
کنوني د ر صنعت سود آور و استراتژيك کارگزاري بورس اوراق بهاد ار 
خاتمه د هد  و د ر جهت رانتزد ايي و انحصارزد ايي از اقتصاد  بازار سهام 
و اوراق کشور هر چه سريعتر به انجماد  و ايستايي و سكون 10 ساله 
بورس  کارگزاري  شرکتهاي  مجوزهاي جد يد   عد م صد ور  د ر  اخير 

خاتمه د هد .
از سال 84 تاکنون ميليونها کد  سهامد اري جد يد  صاد ر شد ه است 
و ارزش روزانه معامالت د ر بورس از کمتر از 40 ميليارد  تومان به 
محد ود ه 700 ميليارد  تومان د ر بورس و فرابورس بازار پايه افزايش 
يافته است.از سوي د يگر تعد اد  شرکتهاي پذيرفته شد ه د ر بورس و 
فرابورس و بازار پايه مرتباً رو به تزايد  بود ه است اما متأسفانه تعد اد  
شرکتهاي کارگزاري د ر بورس د چار انجماد  و فريز شد ه است، بنابراين 
اگر شوراي رقابت نميتواند  يا نميخواهد  به اين انحصار ناميمون د ر 
يكي از بخشهاي راهبرد ي کشور خاتمه د هد ، مجلس شوراي اسالمي 
و اعضاي ناظر مجلس د ر شوراي رقابت نظير ناد ر قاضي پور نمايند ه 
واليتمد ار و شجاع مرد م اروميه د ر مجلس بايد  اين شورا را ملزم و 

مكلف به رفع انحصار از اين حوزه راهبرد ي اقتصاد  کشور کنند .
به عنوان نمونه بارز و مشهود ،بانك خاورميانه )سهامي عام( که يكي 
از بانكهاي بزرگ خصوصي کشور به شمار ميآيد  به د ليل سختگيري 
شد يد  سازمان بورس د ر د ولتهاي نهم و د هم د ر صد ور مجوز کارگزاري 
مجبور به خريد  سهام مد يريتي يكي از شرکتهاي خصوصي قد يمي 
کارگزاري بورس به نام شرکت کارگزاري سهام پويا شد  و مجبور شد  
به جاي خريد  100 د رصد  سهام اين کارگزاري تن به شراکت با د و سه 
نفر فرد  حقيقي که آنها نيز سهامد ار کنوني کارگزاري بانك خاورميانه 
هستند  بد هد ، اين د ر حالي است که يك بانك بزرگ خصوصي خود  
بايد  به تنهايي مالك 100 د رصد  سهام شرکت کارگزاري وابسته و 
تابعه خود  باشد  نه آنكه مجبور به شراکت با چند  نفر حقيقي د يگر 

شود .
از آنجا که خاورميانه يك بانك سهامي عام است، بايد  منافع آحاد  
سرمايه گذارهاي خود  را د ر سرمايه گذاري خود  از جمله سرمايه 
گذاري د ر شرکت کارگزاري خاورميانه لحاظ و اعمال کند  چرا که 
د ر اين حالت هر يك از سهامد اران بانك ميتوانند  مد عي و خواهان 
خريد  سهام د ر شرکت کارگزاري وابسته به بانك باشند  زيرا معموالً 
کارگزاريهاي وابسته به بانكها از د رآمد  باالتر، سرشارتر و پايد ارتري 
نسبت به ساير کارگزاريهاي غيربانكي برخورد ارند . هم اکنون صد هد  
نفر از اساتيد  د انشگاهي د اراي مد رك د کتراي مالي، مهند سي مالي، 
اقتصاد  حسابد اري، بازرگاني و ساير رشته هاي مرتبط د ر صف انتظار 
مجوز کارگزاري هستند  که با صد ور مجوزها به رفع بيكاري و برطرف 
بازار سرمايه و گسترش فرهنگ سهامد اري  رونق  و  انحصار  شد ن 
کمك ميشود  که جا د ارد  اين مهم مورد  توجه ويژه وزير اقتصاد  و 

د ارايي قرار گيرد .

د ستگيری یک پاكستانی د ر آلمان به اتهام 
جاسوسی برای ایران

مقامات آلمان روز پنج شنبه مد عی شد ند  يك شخص پاکستانی را 
د ستگير کرد ند  که اتهام او ظاهراً جاسوسی برای ايران است.

د ولت  فد رال  بازرسان  آسوشيتد پرس،  از  نقل  به  ايسنا  گزارش  به 
آلمان روز پنج شنبه اعالم کرد ند : يك شخص 31 ساله پاکستانی 
را با عنوان سيد  مصطفی. هـ )به د ليل قوانين آلمان از انتشار نام 
کامل او خود د اری شد ه است( د ر شهر برمن واقع د ر شمال آلمان 

بازد اشت کرد ند .
با يك  او  آلمان مد عی شد ه است که  بازرسان فد رال  بيانيه  بر  بنا 
واحد  اطالعاتی مربوط به ايران د ر تماس بود ه است. ظاهراً او به د ليل 
جاسوسی د ر مورد  رئيس پيشين انجمن آلمانی ـ اسرائيلی و افراد  

نزد يك به وی و نيز رساند ن اين اطالعات به ايران متهم شد ه است.
رينهولد  راب، رئيس پيشين اين گروه آلمانیـ  اسرائيلی و نيز قانونگذار 
پيشين آمريكا به روزنامه بيلد  د ر اين باره گفته است که از اين خبر 

متعجب نشد ه است و اين اقد امات باعث ترساند ن او نخواهد  شد .

واكنش اینستاگرامی محسن 
رضایی به اظهارات بانک مون

د ر  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  د بير 
د رخصوص  مون  کی  بان  اظهارات  به  واکنش 
آزمايش های موشكی ايران تاکيد  کرد : آنچه با 
روح امنيت و صلح د ر منطقه ناسازگار است، نه 
آزمايش های موشكی د فاعی ايران که موشك ها 
و بمب های رژيم صهيونيستی و عربستان است.

د ر  پستی  د ر  رضايی  محسن  ايرنا،  گزارش  به 
اينستاگرام شخصی خود ، نوشت: بان کی مون 
د وران  سياه ترين  که  ملل  سازمان  کل  د بير 
تاريخ اين سازمان را برای خود  ثبت کرد ه است 

د ر اظهار نظری گفته است:
توافق  روح  با  ايران  موشكی  ›آزمايش های 
هسته ای ناسازگار است‹ و ›از ايران می خواهم 
بالستيك  موشكی  آزمايش های  انجام  از  تا 

صرف نظر کند ‹.
که  می بينند   و  می د انند   همه  اما  افزود :  وی 
آنچه با روح امنيت و صلح د ر منطقه ناسازگار 
ايران  د فاعی  موشكی  آزمايش های  نه  است، 
و  رژيم صهيونيستی  بمب های  و  موشك ها  که 
عربستان است که هميشه محور جنگ افروزی 
اقد ام خجالت  بود ه اند ؛  منطقه  د ر  نسل کشی  و 
گفته خود   از  د الر  به خاطر چند   که   آور شما 
عقب نشينی  عربستان  کود ك کشی  د رباره 

کرد ه ايد  از ياد ها نرفته است.
د بير مجمع تشخيص مصلحت نظام د ر مطلب 
خود  خطاب به بان کی مون تصريح کرد : آقای 
د بيرکل! آيا باور ند اريد  که مد ت ها است اعتبار 
اخالقی و صالحيت حرفه ای خود  را برای کار د ر 

اين سازمان جهانی از د ست د اد ه ايد ؟

بررسی اصالحيه بود جه 95 

تشكيل کارگروه بررسی سانحه اتوبوس سربازان 
د ر   95 بود جه  اصالح  اليحه  به  رسيد گی  و 
د ستور کار کميسيون های تخصصی مجلس د ر 

اين هفته خواهد  بود .
آيين نامه  تد وين  کميسيون  ايسنا،  گزارش  به 
د ر  عضويت  د اوطلبان  هفته  اين  د ر  مجلس 
جهت  را  ملت  خانه  خبرگزاری  مد يره  هيات 

معرفی به صحن انتخاب خواهد  کرد .
اين  جلسه  د ر  نيز  آموزش  کميسيون  اعضای 
کميسيون  شوراها،  و  مجامع  اعضای  هفته 
اعضای  و  استاند ارد   نظارت  توسعه  مشترك 
کميسيون تلفيق برنامه ششم را تعيين خواهند  

کرد .
تبيين  و  معارفه  جهت  کار  وزير  از  د عوت 
برنامه های وزارت نيز د ر د ستور کار جلسه اين 

هفته کميسيون اجتماعی خواهد  بود .
ضمن  مجلس  اقتصاد ی  کميسيون  اعضای 
بود جه  اقتصاد ی و  از رياست و معاونت  د عوت 
مرکز پژوهش ها برای ارائه گزارش د ر رابطه با 
آخرين وضعيت قوانين و مقررات بانكی، بيمه، 
مرکزی،  بانك  کل  رئيس  از  گمرك  و  ماليات 
کارشناسان مرکز پژوهش ها و د يوان محاسبات 
برای ارائه گزارش د رباره بررسی ابعاد  گروه ويژه 

اقد ام مالی د عوت خواهد  کرد .
اعضای کميسيون امنيت مجلس هم د ر جلسات 
اين هفته بررسی آثار و پيامد های بيوتروريسم، 
گزارش وزير د فاع و معاونين ايشان را استماع 
تصاد ف  حاد ثه  علل  بررسی  به  و  کرد   خواهيم 

اتوبوس سربازان خواهند  پرد اخت.
ارائه گزارش رئيس مرکز پژوهش ها و انتخاب و 
معرفی سه نفر از اعضای کميسيون انرژی برای 
به  رسيد گی  مشترك  کميسيون  د ر  عضويت 
طرح تقويت و نظام استاند ارد  نيز د ر د ستور کار 

جلسه اين هفته کميسيون انرژی خواهد  بود .
اعضای کميسيون برنامه و بود جه مجلس نيز د ر 
احكام د ائمی توسعه و اليحه  اين هفته اليحه 
اصالح قانون بود جه 95 را مورد  رسيد گی قرار 

می د هند .
عضويـت  بـرای  ناظـر  نماينـد گان  معرفـی 
انتخـاب اعضـا بـرای  د ر مجامـع و شـوراها و 
عضويـت د ر کميسـيون های مشـترك اليحـه 
از حقـوق معلـوالن و طـرح تقويـت  حمايـت 
و توسـعه نظـام اسـتاند ارد  نيـز د ر د سـتور کار 

بـود . خواهـد   بهد اشـت  کميسـيون 
رئيس  ميزبان  نيز  شوراها  کميسيون  اعضای 
سازمان مد يريت بحران برای تباد ل نظر و ارائه 

برنامه های اين سازمان خواهند  بود .

حمالت انتحاری د ر بارگاه فرزند  
امام هاد ی )ع( د ر صالح الد ین

امام  فرزند   مرقد   د ر  انتحاری  حمله  د نبال  به 
 85 د ستكم  صالح الد ين  استان  د ر  )ع(  هاد ی 

تن کشته و زخمی شد ند .
به گزارش ايسنا به نقل از سايت شبكه خبری 
مقبره  د ر  انتحاری  اين حمله  د نبال  به  المنار، 
منسوب به »محمد « فرزند  امام هاد ی )ع( د ر 
منطقه بلد  واقع د ر استان صالح الد ين د ستكم 

35 تن کشته و 65 تن د يگر زخمی شد ند .
د ر  عراق  جنگ  اخبار  رسانی  اطالع  د ايره 
تروريستی  گروه  نيروهای  کرد :  اعالم  بيانيه ای 
د اعش مرقد  فرزند  امام هاد ی )ع( را مورد  هد ف 
قرار د اد ند  و اين حمله به وسيله پرتاب خمپاره 
د ر  تروريست  سه  آن  از  بعد   و  گرفت  صورت 
شريف  مزار  اين  خارجی  د رب  به  که  زمانی 
و حمله  آتش گشود ه  زائران  به سوی  رسيد ند  

انتحاری خود  را انجام د اد ند .
د ر اد امه اين بيانيه آمد ه است د و تن از عوامل 
منفجر  مرقد   جنب  بازار  د ر  را  خود   انتحاری 
نيروهای عراقی  به د ست  کرد ه و شخص سوم 

کشته شد  و کمربند  وی خنثی شد .

یادداشتخبر

ريشه  اصوالً  گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام 
جنگ و ناامنی د ر منطقه و جهان، استكبار و 
د ر رأس آنها آمريكاست که می خواهند  مسئله 
فلسطين فراموش شد ه و امنيت اسرائيل تأمين 

شود .
نماز  د ر خطبه های  کرمانی  موحد ی  آيت ا...   
ماه  شد ن  سپری  به  اشاره  با  تهران  جمعه 
رمضان، گفت:  انشاءا... که روزه های ما مقبول 
د رگاه خد اوند  و موجب تقوا ميان ما شد ه باشد .

وی اد امه د اد : بكوشيم آنچه را که د ر ماه رمضان 
قرآن،  با  اُنس  کنيم؛  حفظ  آورد يم،  بد ست 

مسجد  و د عاها را حفظ کنيد .
اشاره  با  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطيب 
و  مرد م  گفت:  نجومی  حقوق های  مسئله  به 
مسئوالن ما بايد  بد انند  که اين ثروتی که به 
عنوان بيت المال د ر کشور است، مثلش مثل 
خونی است که د ر بد ن انسان وجود  د ارد  و بايد  
به تمام اعضا برسد  و اگر به عضوی نرسد ، منجر 

به فلج شد ن و يا مرگ وی می شود .
موحد ی کرمانی تصريح کرد : اين پولی که 
قيام شماست، شما  عامل  است،  د ر جامعه 
سرمايه ها  که  د اريد   سالم  اقتصاد   وقتی 
صحيحی  نحو  به  و  گرفته  کار  به  د رست 

استفاد ه شود .
وی با اشاره به اينكه قرآن هر زمان که می گويد  
»نماز«، د نبالش »زکات« را هم می گويد ، چرا 
که خد ا هر د وی اينها را با هم قبول می کند ؛ 
مثالً اگر کسی فقرا را نبيند  و به زکات نپرد ازد ، 

خد ا نماز او را هم نمی پذيرد .
د اد :  اد امه  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطيب 
کسی  اگر  ماد ر،  و  پد ر  مسئله  همين طور 
شكرگذار خد ا باشد  ولی شكر پد ر و ماد رش را 

به جا نياورد ، خد ا شكر او را قبول نمی کند .
خيال  برخی  کرد :  تاکيد   کرمانی  موحد ی 
می کنند  بيت المال صاحب ند ارد  و هر چه که 
بتوانند  از آن برد اشت می کنند  و گمان می کنند  
که زرنگی است؛ نه آقا چنين چيزی نيست 

اشتباه نكنيد .

بيت المال  از  که  ريال  يك  د اد :  اد امه  وی 
می گيريد ، صاحب د ارد ؛ اين پول ها حد ود  80 

ميليون نفر صاحب د ارد .
خطيب موقت نماز جمعه تهران افزود : غارتگر 
بيت المال بد اند  که يك د زد  است؛ د زد ی که 

پول 80 ميليون نفر را می د زد .
حكومت  کرد :  تصريح  کرمانی  موحد ی 
واسطه  به  مگر  نشد   ثابت  )ع(  اميرالمومنين 
غارتگری  به  عاد ت  که  آنها  غارتگران؛  همين 
د اشتند ، به مقابله با علی )ع( برخاستند  و جنگ 

جمل را به راه اند اختند .
وی اظهار د اشت: ممكن است اين غارتگری به 
سقوط يك حكومت منجر شود . د ر کربال هم 

خيلی ها به خاطر پول و مال د نيا می جنگيد ند .
عضو مجلس خبرگان رهبری اد امه د اد : گزارش 
غارتگری  اين کشور  د ر  نفر  رسيد ه که 950 
کرد ه اند ، کم رقمی نيست، اينها حقوقی بين 
15 تا 50 ميليون د اشته اند  و مد يران بخش های 
بانكی، بيمه ای و د ولتی ما بود ند ؛ البته رقم باالتر 

از 50 ميليون هم د اشتيم.
موحد ی کرمانی گفت: اينها چه کسانی هستند  
که مثل زالو به اين نظام چسبيد ه اند  و خون ما را 
می مكند  و نمی گذارند  که اين خون به محرومان 

و مستضعفان جامعه برسد .
وی افزود : برخی می گويند  بود جه ند اريم، خير 
بود جه های  اين  کنار  د ر  ولی  هست  بود جه 

فراوان، د زد های فراوان هم است.
خطيب موقت نماز جمعه تهران تصريح کرد : 
نمی د انم مسئوالن مربوطه خواب بود ند ؛ آخر 

چقد ر خواب، 950 نفر غارت کرد ند .
مرد م  اينكه  به  اشاره  با  کرمانی  موحد ی 
بيد ارند ،  ما  مسئوالن  انشاءا...  می گويند  
همه  اين  گفت:  می خوابيم،  ما  بنابراين 
اينها  جلوی  نمی شد   مگر  د زد ی؟  و  غارت 
را بگيريد ، يك اليحه از د ولت، يك طرح از 
مجلس، يك قانون وضع می شد  و جلوی اين 

غارتگری ها را می گرفتند .
وی تاکيد  کرد : د ر زمان غارتگری ها، بازرسی کل 

کشور و د يوان محاسبات کجا بود ند ؟
به  اشاره  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
سفارش اميرالمومنين )ع( به مالك اشتر که د ر 
ميان کارگزاران خود ، جاسوسانی د اشته باشد ، 
د اشته  بايد  جاسوسان سری  افزود : مسئوالن 
باشند  که بد انند  چه کسی امين است و چه 

کسی خيانتكار.
معظم  مقام  اينكه  بيان  با  کرمانی  موحد ی 
نامشروع  »د ريافت های  فرمود ه اند :  رهبری 
بايد  به بيت المال برگرد اند ه شود  و افراد ی که 
غارت کرد ه اند ، مجازات و برکنار شوند «، افزود : 
پد يد ه اين د ريافت های نامشروع، نتيجه سبك 
زند گی اشرافی گری د ر جامعه است و خيانت به 

آرمان های انقالب محسوب می شود .
وی اد امه د اد : بايد  کوتاهی های گذشته را جبران 
کرد  و اين گونه نباشد  که سر و صد ايی به پا شود  
و بعد  از مد تی اين موضوع را به د ست فراموشی 

سپرد .
گفت:  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطيب 
مسئوالن بد انند  که مرد م منتظرند  که ببينند  
از  را  آنها  آيا  می کنيد ،  چه  غارتگران  با  شما 
هر مسئوليتی د ر اين نظام برکنار می کنيد  و 

پول های غارت شد ه را برمی گرد انيد ؟
موحد ی کرمانی با اشاره به اينكه قرآن برای 
استفاد ه از بيت المال معيار د ارد ، افزود : قرآن به 
ما می گويد : »بسنج به اند ازه کاری که برای مرد م 
می کنی، از بيت المال پول برد اشت کن چرا که 
بقيه آن حرام است.« و قرآن تاکيد  می کند  که 
»بد بخت ها فكر نمی کنيد  قيامتی هم است، د ر 
آن د نيا چه جوابی به خد ا می د هيد  که البته به 

اميد  خد ا د ر اين د نيا هم رسوا خواهيد  شد «.
اين  نتيجه عملی  د اريم  انتظار  ما  وی گفت: 
بخشنامه ها را مسئوالن مشخص کنند  و بگويند  
چقد ر د زد ی شد ه و چقد ر برگرد اند ه شد ه است. 

همه ما از اين موضوع بسيار ناراحت هستيم.
به  اشاره  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
مسئله تروريسم گفت: د نيا بد اند  که تروريسم 
آمريكا،  توسط  تروريست ها  پرورش  نتيجه 
صهيونيست ها و انگليسی هاست که آن را به 

وجود  آورد ه اند .
موحد ی کرمانی تاکيد  کرد : اصوالً ريشه جنگ 
و ناامنی د ر منطقه و جهان، استكبار و د ر رأس 
آنها آمريكاست که می خواهند  مسئله فلسطين 

فراموش شد ه و امنيت اسرائيل تأمين شود .
ائتالف عليه د اعش به رهبری  اد امه د اد :  وی 
آمريكا د روغ است و حرکتی نماد ين و د روغين 
خود شان  اينها  که  چرا  می شود ،  محسوب 
تروريست ها را به وجود  آورد ند  و آن را حمايت 

کرد ه و ترويج می کنند .
به  اشاره  با  تهران  نماز جمعه  خطيب موقت 
سياسی  منازعات  می خواهند   د شمنان  اينكه 
را به جنگ د اخلی و براد رکشی تبد يل کنند ، 
افزود : آنها با حمايت های مالی، تسليحاتی و 
د الرهای نفتی خود ، افراد ی را به عراق و سوريه 
برد ند  تا د ر آنجا ناامنی، براد رکشی و بد بختی را 

به وجود  آورند .
موحد ی کرمانی د ر پايان ابراز اميد واری کرد  
که قيامی عليه آمريكا و استكبار د ر جهان به 
وجود  آيد  و د نيا خطر آمريكا و همراهان او را 

د رك کند .

موحد ی کرمانی:

غارت گر بیت المال د زد  است

سـخنگوی نيـروی انتظامـی جمهـوری 
اشـاره  بـا  )ناجـا(  ايـران  اسـالمی 
مرزبانـان  از  تـن  چهـار  شـهاد ت  بـه 
غيـور کشـورمان د ر جريـان د رگيـری 
مسـلحانه بـا چند يـن تيـم از گروهـك 
جكيگـور  مـرز  د ر  تروريسـتی  هـای 
اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان د ر روز 
گذشـته، گفت: تروريسـت هـا به د اخل 

شـد ند . متـواری  پاکسـتان  خـاك 
پايـگاه خبـری نيـروی انتظامـی به نقل 
د رگيـری  از  منتظرالمهـد ی  سـعيد   از 
مسـلحانه گشـتی هـای ناجا بـا چند ين 
تيـم از گروهـك هـای تروريسـتی کـه 
قصـد   جكيگـور  مـرز  از  گذشـته  روز 
بـه خـاك کشـورمان را د اشـتند   ورود  

و  بموقـع  اقـد ام   : افـزود   و  د اد   خبـر 
د ر  کشـورمان  مرزبانـان  ايثارگرانـه 
مقابلـه بـا ايـن افـراد  مانـع ورود  آنهـا 
بـه خـاك کشـورمان شـد  امـا د ر طـی 
ايـن د رگيـری ، چهـار تـن از مرزبانـان 
غيرتمنـد  پليـس به شـهاد ت رسـيد ند .

وی اضافـه کرد  : تروريسـت ها د رسـايه 
بـی توجهـی د ولت پاکسـتان، بـه د اخل 

خاك کشـور پاکسـتان فـرار کرد ند .
سـخنگوی ناجـا ، تصريـح کـرد : پـس از 
ايـن حاد ثـه فرماند هـان ارشـد  مرزبانی 
مطالبـه  و  پيگيـری  بـرای  د رمنطقـه، 
مـرزی  و  امنيتـی  رد ه هـای  از  جـد ی 
و  د سـتگيری  منظـور  بـه  پاکسـتان 
تحويـل تروريسـت هـا حضـور يافتنـد .

شرکت   41 از  متشكل  تجاری  هيات  يك 
کوچك و متوسط ايتاليايی روز يكشنبه 10 

جوالی)20 تير(عازم ايران می شود .
اين هيات تجاری به رياست ›لوکا چريشولی‹ 
از  استاند ار استان شمالی »مارکه« متشكل 
استان،  اين  متوسط  و  کوچك  شرکت   41

برای سفری پنج روزه عازم ايران می شود . 
آنسا افزود : ماموريت شرکت های ايتاليايی د ر 
بابلسر و تهران خواهد  بود  و د ر آن با طرف 
کرد .  خواهند   مذاکره  و  د يد ار  ايرانی  های 
د ر  استان  اين  های  و شرکت  مارکه  استان 
نشستی که د ر ماه مه گذشته د ر شهر ›يزی‹ 
برگزار شد ، توسط جهانبخش مظفری سفير 
ايران د ر ايتاليا به اين کشور د عوت شد ه اند . 

مظفری د ر اين نشست نسبت به همكاری 
ابراز  ايران  و  ايتاليا  بازرگانی  های  اتاق  با 

اميد واری کرد ه بود . 
چريشولی د رباره اين سفر اظهارکرد : روابط 

را حتی  جالبی  های  ايران صحنه  با  جد يد  
برای شرکت های کوچك و متوسط استان 

ما می گشايد . 
وی با اشاره به اين که همه چيز به سرعت و 
توان بازی گروهی بستگی د ارد  و فرصت ها 
به تمام جهان غرب باز شد ه است، افزود : اين 
هيات 51 نفری شامل بخش های مبلمان، 
خود روسازی،  مكانيك،  ساختمان،  طراحی، 
کشاورزی، گرد شگری، فرهنگی، اعتباری، مد ، 

ورزشی و آرايشی است. 
تجاری  نخستين شريك  د ر گذشته،  ايتاليا 
ايران د ر اروپا با حجم مباد التی تا 7.5 ميليارد  

يورو د ر سال به شمار می رفت.
تهران و رم اواسط ماه آوريل گذشته د ر سفر 
›متئو رنتزی‹ نخست وزير ايتاليا به ايران که 
نخستين سفر رئيس يك د ولت غربی پس از 
لغو تحريم ها به تهران به شمار می رفت، 12 

توافقنامه همكاری تجاری به امضا رساند ند .

آنسا: 41 شركت تجاری ایتاليایی 
د ر راه ایران

رئيس مجلس شورای اسالمی از کميسيون اصل 
متعارف  غير  های  حقوق  مسئله  خواست  نود  
اين  گزارشی  هفته  د و  از  بعد   و  کرد ه  رابررسی 
کميسيون و طرح پيشنهاد ی برای جلوگيری از 

موضوع حقوق های نجومی ارائه شود .
علی الريجانی با حضور د ر نشست کميسيون اصل 
نود  با بيان اينكه با حضور د ر جلسات کميسيون 
نحوه  خصوص  د ر  چارچوبی  به  بايد   نود   اصل 
ورود  به مسائل د اشته باشيم عنوان کرد : يكی از 
مباحث مهمی که بايد  د ر تشريح اين کميسيون 
د ر نظر گرفت زمان است چرا که اعضای غير د ائم 
مجبور به حضور د ر کميسيون های اصلی هستند  
و بايد  فكری د ر خصوص زمان برگزاری جلسات 

کميسيون اصل نود  د اشته باشيم.
رئيس د ستگاه قانونگذاری کشور تاکيد  کرد : بايد  
جلسات کميسيون اصل نود  را طوری تنظيم کرد  
که اگر قرار است هفته ای د و جلسه نشست د اشته 
باشيم زمان آن تد اخلی با زمان جلسات کميسيون 

های د يگر ند اشته باشد .
کار  طرز  که  موضوع  اين  طرح  با  اد امه  د ر  وی 
کميسيون اصل نود  بايد  مضيق يا موسع باشد  
اظهار د اشت: د ر ورود  به مسائل کالن کشور بايد  
کوچك  مسائل  د ر  و  باشيم  د اشته  موسع  نگاه 
به  به عبارتی د ر زمان رسيد گی  نگاهی مضيغ. 
پروند ه های جزء د ر صورتی که تخلف تكرار شد  
بايد  علت و روند  تكرار تخلف را بررسی کنيم نه 

اينكه اصل پروند ه را د ر د ستور کار قرار د هيم.
الريجانی اد امه د اد : اگر د ر بررسی ها مشخص شد  
مشكلی اپيد می است بايد  موضوع را به د ستگاه 
قضايی کشور اطالع د هيم د ر غير اين صورت الزم 

به ورود  به جزئيات پروند ه ها نيست.
د ر  کار  مبنای  اينكه  بيان  با  مجلس  رئيس 
کميسيون بايد  طرز کار د ر مسائل کالن کشور 
باشد  عنوان کرد : اگر بتوانيم د و مسئله کالن که 
کشور با آن د رگير است را حل کنيم همه می 
پذيرند  کميسيون اصل نود  کاری انجام د اد ه است 
د ر غير اين صورت پروند ه های جزئی نتيجه ای 

نخواهد  د اشت.

الريجانی چند  پيشنهاد  برای نشاط د ر کميسيون 
ارائه کرد  و  نود  جهت پيگيری موضوعات  اصل 
گفت: برای بررسی مشكالت الزم است به تجربه 
کشورهای د يگر نيز توجه کنيم به طور مثال بد انيم 
د ر فرانسه، چين و روسيه برای ريشه کن کرد ن 

تخلفات چه راهكارهايی د ارند .
وی اد امه د اد : د ر خصوص حقوق های نجومی الزم 
است کميسيون ورود  کند  البته مرکز پژوهش ها 
پيشنهاد هايی د اد ه است اما اصل کار با کميسيون 
از د يوان محاسبات و  اصل نود  است الزم است 
سازمان بازرسی کل د عوت کنيم د ر جلسه حضور 
د اشته باشند  و مسائل را به صورت مستمر پيگيری 
از  از د و هفته گزارشی  کنيم به طوری که بعد  
برای  پيشنهاد ی  طرح  و  نود   اصل  کميسيون 
جلوگيری از موضوع حقوق های نجومی ارائه شود .
وی موضوع د وم را بررسی علت مهاجرت از روستا 
به شهر عنوان کرد  و گفت: يكی از معضالتی که 
کشور با آن د رگير است و مقام معظم رهبری به 
آن تأکيد  د ارد  موضوع مهاجرت است. پيش از اين 
شاهد  بود يم 70 د رصد  جمعيت کشور د ر روستاها 
متمرکز بود  و 30 د رصد  د ر شهرها ولی اکنون 
براساس  تغيير  اين  تغيير کرد ه  د رصد  جمعيت 
برنامه از پيش تعيين شد ه و يا نرمالی نبود ه بلكه 

د ر  نشينی  و حاشيه  اصلی مهاجرت  عامل  فقر 
شهرها بوه است.

الريجانی تأکيد  کرد : بايد  بررسی کنيم که چگونه 
می توانيم چرخه اقتصاد ی را طوری بچرخانيم که 

شاهد  مهاجرت از روستاها نباشيم.
رئيس مجلس آمايش سرزمينی را موضوع سوم 
برای بررسی د ر کميسيون اصل نود  پيشنهاد  کرد  و 
گفت: بسياری از نمايند گان بعد  از 4 سال به د ليل 
آنكه نتوانستند  منطقه خود  را آباد  کنند  مأيوس 
می شوند  علت اصلی اين مسئله عد م اجرای طرح 
آمايش سرزمينی است بايد  بررسی شود  که برنامه 
ند اريم يا بلد  نيستيم چنين کاری را اجرايی کنيم.

وی اد امه د اد : متأسفانه شاهد  سرمايه گذاری د ر 
پروژه های غلط هستيم به طور مثال سد هايی 
ساخته می شود  که هيچ آبی برای آنها وجود  ند ارد  
متاسفانه شاهد  چنين پروژه هايی د ر سال های 
گذشته و آتی هستيم که الزم است هر چه سريعتر 

نسبت به متوقف کرد ن آنها اقد ام کنيم.
الريجانی تأکيد  کرد : به طور مثال می توانيم با 
اختصاص 500 ميليارد  تومان اجرای طرح آمايش 
سرزمينی را نهايی کنيم د ر غير اين صورت انجام 
اقتصاد  مقاومتی و رشد  8 د رصد ی غير ممكن 

خواهد  بود .

قانونگذاری کشور موضوع تعد اد   رئيس د ستگاه 
پروند ه های د ستگاه قضايی را مسئله د يگر برای 
رسيد گی د ر کميسيون اصل 90 مطرح کرد  و 
گفت: متأسفانه د ر کشور شاهد  15 ميليون پروند ه 
با  ژاپن  کشور  د ر  که  حالی  د ر  هستيم  قضايی 
جمعيت 120 ميليونی تنها 200 هزار پروند ه د ر 
سال تشكيل می شود . د ر سفری که به اين کشور 
د اشتم مشخص شد  زمان رسيد گی به پروند ه ها 
های  گفته  براساس  است.  سال  يك  الی  ماه   6
مسئوالن ژاپنی آنها از د بستان و د بيرستان روی 

موضوع پيشگيری کار کرد ه اند .
وی اد امه د اد : برای کشور افتخار نيست 15 ميليون 
پروند ه قضايی د اشته باشد  و برای رسيد گی به آن 
قاضی استخد ام کند  و د ر شرايطی که پول ند ارد  
د زد ی  به  د ست  قاضی  که  بينيم  می  متاسفانه 
از معاونت  اين جهت الزم است که  به  می زند  
پيشگيری د عوت شود  تا بد انيم چرا اين د ستگاه 

خروجی الزم را ند اشته است.
الريجانی د ر اد امه به موضوع حبس د ر کشور اشاره 
کرد  و گفت: متاسفانه زند ان ها به محلی برای 
آموزش سازمان يافته جوانان تبد يل شد ه است به 
طوری که افراد  با جرم جزئی د ر زند ان ها سازمان 
يافته می شوند  بايد  د يد  که قانون اشكال د ارد  يا 

قاضی به اشتباه حكم صاد ر می کند .
وی اد امه د اد : همچنين بايد  رفتار بانك ها را د ر 
طول سال بررسی کنيم د ر حالی که شاهد  رکود  
د ر کشور هستيم بايد  به فكر رونق توليد  باشيم اما 
بانك ها به جای اينكه تسهيالت بانكی را د ر اختيار 
صنايع و کشاورزان قرار د هند  تسهيالت خد ماتی 
ارائه می کنند  و يا سرمايه را د ر اختيار شرکت های 

توليد ی خود شان قرار می د هند .
بود جه  موضوع  اسالمی  شورای  مجلس  رئيس 
عمرانی را به عنوان هفتمين پيشنهاد  به کميسيون 
اصل 90 ارائه کرد  و گفت: بود جه عمرانی سهم 
20 هزار ميليارد ی د ر بود جه کل کشور د ارد  و به 
عبارتی بايد  بد انيم که با توجه به د اشتن 400 تا 
500 پروژه آماد ه کلنگ زنی عمالً د ر 4 سال آيند ه 

نمی توانيم پروژه جد يد  تعريف کنيم.

الریجانی تاکید  کرد ؛

ضرب االجل ۲ هفته ای به کمیسیون اصل۹۰ برای بررسی حقوقهای نجومی

توضيحات سخنگوی ناجا د ر خصوص 
شهاد ت 4 مرزبان
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آگهی حصر وراثت

آقای مسعود  حسينی نسب د ارای شناسنامه شماره 2755707585 بشرح د اد خواست 
به کالسه 950422/ 57 از اين شورا د رخواست گواهی حصر وراثت نمود ه و چنين 
توضيح د اد ه که شاد روان محمود  حسينی نسب بشناسنامه 141 د ر تاريخ 94/12/8 

اقامتگاه د ائمی خود  بد رود  زند گی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
1-معصومه بابكان ش.ش 790 فرزند  آقامعلی نسبت همسر

2-علی حسينی نسب ش.ش 2741936536 فرزند  محمود  نسبت فرزند  
3- مسعود  حسينی نسب ش.ش 2755707585 فرزند  محمود  نسبت فرزند  

4- مريم حسينی نسب ش.ش 4572 فرزند  محمود  نسبت فرزند  
اينك با انجام تشريفات مقد ماتی د رخواست مزبور به استناد  ماد ه 362 قانون امور حسبی 
را د ر يك نوبت آگهی می نمايد  تا هر کسی اعتراض د ارد  و يا وصيت نامه از متوفی 
نزد  او باشد  از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقد يم د ارد  واال گواهی 

صاد ر خواهد  شد .
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

ابالغ اجرائیه

مشخصات محكوم له / محكوم لهم
1.بانك رفاه کارگران به نشانی اروميه ، خ امينی ، مقابل استاند اری بانك رفاه

مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم 
1.شهين جواد ی فرزند  حسن به نشانی شهرستان اروميه شاهرخ آباد  کوچه 17 پالك 

1/119
2.عمران مغفور قوشچی فرزند  اسد  به نشانی قوشچی خيابان وليعصر شهيد  محمد زاد ه

3.ايرج چشمی خانی خانقاه فرزند  علی به نشانی شهرستان اروميه جاد ه سلماس مقابل 
جهاد  کشاورزی کوی ساالر کوی 2

4.علی پيری فرزند  بختيار به نشانی قوشچی خيابان امام مقابل بانك تجارت موبايل 
فروشی علی پيری

محكوم به :                           بسمه تعالی 
بموجب د رخواست اجرای حكم مربوط به شماره 9510094411900853 و شماره 
د اد نامه مربوطه 9409974411900241 محكوم عليهما محكوم هستند  به پرد اخت 
تضامنی به مبلغ 214/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/480/000 ريال 
بابت هزينه د اد رسی و مبلغ 6/336/000 ريال بابت حق الوکاله وکيل و هكذا خسارت 
تاخير تاد يه از تاريخ تقد يم د اد خواست لغايت يوم الوصول که بعد ا د ر زمان اجراء محاسبه 
و اعمال خواهد  شد  د ر حق محكوم له و پرد اخت مبلغ 11/340/800 ريال  نيم عشر 

د ولتی د ر حق صند وق د ولت
مد يرد فتر شعبه19 د اد گاه حقوقی اروميه–جعفرنژاد    رئيس شعبه19 د اد گاه حقوقی 

اروميه - حميد ی
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه :

1-ظرف د ه روز مفاد  آنرا به موقع اجرا گذارد  )ماد ه 34 قانون اجرای احكام مد نی(2-
ترتيبی برای پرد اخت محكوم به بد هد 3-مالی معرفی کند  که اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميسر باشد  . چنانچه خود  را قاد ر به اجرای مفاد  اجراييه ند اند  بايد  ظرف سی 
روز کليه اموال خود  را شامل تعد اد  يا مقد ار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقد ی که به هر عنوان نزد  بانك ها و موسسات مالی 
اعتباری ايرانی يا خارجی د ارد  به همراه مشخصات د قيق حسابهای مذکور و کليه اموالی 
که او به هر نحو نزد  اشخاص ثالث د ارد  و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير د يگر د ر اموال مذکور از زمان يك سال قبل از طرح د عوای 
اعسار به ضميمه د اد خواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد  واال به د رخواست محكوم له 
بازد اشت می شود  )مواد  8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(.4-خود د اری 
محكوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم ، حبس تعزيری 
د رجه هفت را پی د ارد  .)ماد ه 34 قانون اجرای احكام مد نی و ماد ه 20 ق.م.ا  و ماد ه 16 
قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 5-انتقال مال به د يگری به هر نحو با انگيزه 
فرار از اد ای د ين به نحوی که باقيماند ه اموال برای پرد اخت د يون کافی نباشد  موجب 
مجازات تعزيری د رجه شش يا جزای نقد ی معاد ل نصف محكوم به يا هر د و مجازات 
می شود .)ماد ه 21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(.6-چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود  آزاد ی محكوم عليه از زند ان منوط به موافقت محكوم 
له يا تود يع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محكوم عليه خواهد  بود .)تبصره 1 ماد ه 3 قانون 

نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 

آگهی موضوع

 ماد ه سه قانون و ماد ه 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت  وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد  سند  رسمی

برابر آراء به شماره 165-95/2/21  صاد ره از هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی شهرستان ماکو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرد يد ه است، لذا مشخصات متقاضيان و 
امالك مورد  تقاضا بشرح زير به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
ميشود  د ر صورتيكه اشخاص نسبت به صد ور سند  مالكيت متقاضيان اعتراضی د اشته 
باشند ، می توانند  از تاريخ انتشار اولين آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به اد اره ثبت 
اسناد  و امالك شهرستان ماکو تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مد ت يك ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض، د اد خواست خود  را به مرجع قضايی تقد يم نمايند .
1(صمد  عليپور به شماره شناسنامه 2 و کد ملی 4929809843 صاد ره از ماکو فرزند  
مجتبی د ر ششد انگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 77767 متر مربع قسمتی از 
پالك 90- اصلی واقع د ر استان آذربايجان غربی از شهرستان ماکو از بخش سه حوزه 
ثبتی ماکو به پروند ه کالسه 149 سال 1391 و از مورد  مالكيت مشاعی خود  متقاضی 

ميباشد .
عباسپور -رئیس اد اره ثبت و اسناد  و امالک شهرستان ماکو 

تاريخ انتشار نوبت اول: 95/4/19  د ر روز شنبه روزنامه کثير االنتشار
تاريخ انتشار نوبت د وم: 95/5/10 روز يك شنبه روزنامه محلی

آگهی فقد ان سند  مالکیت

آقای وحيد  احمد ی ترکمانی ضمن تسليم د و برگ استشهاد يه تصد يق شد ه اعالم 
نمود ه است که سند  مالكيت مشاعی بمقد ار 85000 سهم مشاع از 20596500سهم 
ششد انگ يك قطعه زمين به مساحت 20596.5متر مربع شماره 97 فرعی از 82 اصلی 
واقع د ر اراضی اسماعيل آباد  جزء حوزه ثبتی ساوجبالغ ثبت 114048صفحه 162 
د فتر جلد  امالك 988بنام مرتضی باقری ثبت و صاد ر گرد يد ه و برابر سند  قطعی شماره 
29238 مورخ 95/1/19 د فتر خانه 16نظراباد  به متقاضی منتقل شد ه  و بعلت سهل 
انگاری د ر نگهد اری مفقود  گرد يد ه و د رخواست صد ور سند  مالكيت المثنی نمود ه است 
، لذا مراتب به استناد  تبصره  يك اصالحی به ماد ه 120  آيين نامه قانون ثبت د ر يك 
نوبت آگهی ميشود  تا چنانچه کسی مد عی وجود  سند  مالكيت نزد  خود  و يا انجام معامله 
نسبت به ملك مذکور باشد  از تاريخ انتشار اين آگهی بمد ت 10 روز اعتراض خود  را 

ضمن ارائه اصل سند  مالكيت به اين اد اره تسليم تا وفق مقررات عمل گرد د .
بد يهی است چنانچه ظرف مد ت مقرر اعتراضی واصل نشود  و يا د ر صورت اعتراض 

اصل سند  ارائه نگرد د  سند  مالكيت المثنی طبق مقررات بمتقاضی تسليم خواهد  شد .
افخمی عمود  یزجـ  رئیس اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان ساوجبالغ

بارکد 7936453362 

 اگهی تغييرات شرکت تعاونی مسكن قائم آل محمد  د رحال تصفيه  به شماره ثبت 
45633 و شناسه ملی 10100909453 به استناد  صورتجلسه هيئت تصفيه مورخ 
1394/11/17 و مجوز اد اره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران به شماره 
942/357011 مورخ 94/12/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقای سيد  جواد  حسينی 
انتخاب  نور آباد ی کد  ملی 3051836672 به سمت رئيس اجرائی هيئت تصفيه 
گرد يد ند  کليه قرارد اد ها اسناد  و اوراق بهاد ار با امضاء هر سه نفر هيات تصفيه همراه 
با مهر مربوط معتبر باشد  و نيز اوراق عاد ی تعاونی با امضاء رئيس اجرايی و مهر تعاونی 
معتبرند .باثبت اين مستند  تصميمات تعيين د ارند گان حق امضاء تعيين سمت مد ير 
مد يران هيئت تصفيه انتخاب شد ه متقاضی د ر سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی 

مرقوم ثبت و د ر پايگاه اگهی های سازمان ثبت قابل د سترس ميباشد .
339268/م- الف                سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور-اد اره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیر تجاری تهران

بارکد 7936449898آگهی

 تغييرات شرکت عمران خشت اميد  با مسئوليت محد ود  به شماره ثبت 459643 و 
شناسه ملی 14004358650 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاد ه مورخ 
1395/01/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد : نام شرکت به عمران سرمايه آيريك خزر تغيير 
يافت و ماد ه مربوطه د ر اساسنامه اصالح گرد يد .محل شرکت به تهران خيابان ظفر 
ساختمان بانك اقتصاد  نوين پالك 178 طبقه 4 واحد  16 کد پستی 1919753385 
تغيير يافت و ماد ه مربوطه د ر اساسنامه بشرح فوق اصالح گرد يد -با ثبت اين مستند  
تصميمات اصالح ماد ه اساسنامه تغيير نام تغيير محل تغيير نشانی د ر يك واحد  ثبتی 
انتخاب شد ه توسط متقاضی د ر سوابق الكرونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و د ر 

پايگاه اگهی های سازمان ثبت قابل د سترس ميباشد .
339269/م- الف           سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور-اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

آگهی ابالغ

 وقت د اد رسی شورای حل اختالف جوانرود  
کالسه پروند ه 2/125/95 

شعبه د وم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود  
خواهان: سعد ه الماسی فرزند  کريم 

خواند ه : جمال سليمانی فرزند  امين 
خواهان فوق د اد خواستی با خواسته مطالبه بطرفيت خواند ه جمال سليمانی  تقد يم 
که به اين شعبه ارجاع شد ه است و برای روز 1395/05/19 ساعت 10 وقت رسيد گی 
تعيين شد ه است لذا بعلت مجهول المكان بود ن خواند ه از طريق اين آگهی به وی ابالغ 
می شود  د ر وقت مقرر برای رسيد گی حاضر شود  نامبرد ه می تواند  تا روز جلسه به اين 

شعبه مراجعه و نسخه ثانی د اد خواست را تحويل بگيرد .
د بیر شعبه د وم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

بارکد : 35931985

آگهي تغييرات شرکت »بازاريابان مد ير اول سپنتا« با مسئوليت محد ود  به شماره ثبت 
465807 و شناسه ملي 14004648752 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومي فوق 

العاد ه مورخ 1394/11/24 تصميمات ذيل اتخاذ گرد يد :
نام شرکت به »راهبرد  توسعه مد يريت سانا« تغيير يافت و ماد ه مربوطه د راساسنامه 

اصالح گرد يد .
با ثبت اين مستند  تصميمات اصالح ماد ه اساسنامه )تغيير نام( انتخاب شد ه توسط 
متقاضي د ر سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و د ر پايگاه آگهي هاي 

سازمان ثبت قابل د سترسي مي باشد .338410/م الف
 اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور

بارکد : 35930146

آگهي تغييرات شرکت »ايد ه نو اند يش تك سامانه« با مسئوليت محد ود  به شماره ثبت 
424950 و شناسه ملي 10320779537 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومي فوق 

العاد ه مورخ 1394/12/22 تصميمات ذيل اتخاذ گرد يد :
شرکت ثمين افزای ايرانيان به شناسه ملی 14003958385 با د ريافت 3300000 ريال 

سهم الشرکه خود  از رد يف شرکا خارج گرد يد .
د ر نتيجه سرمايه شرکت از 10000000 ريال به 6700000 ريال کاهش يافت و ماد ه 

مربوطه د راساسنامه اصالح گرد يد .
اسامی شرکا:

خشايار جهانيان به ش م 0451535898 د ارای 3400000 ريال سهم الشرکه
رامين ياوری به ش م 3258381534 د ارای 3300000 ريال سهم الشرکه

با ثبت اين مستند  تصميمات کاهش سرمايه از طريق خروج شريك انتخاب شد ه توسط 
متقاضي د ر سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و د ر پايگاه آگهي هاي 

سازمان ثبت قابل د سترسي مي باشد .338409/م الف
 اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور

بارکد 7936474583 
اگهی تغييرات شرکت زير ساخت مرکز د اد ه ارم با مسئوليت محد ود  به شماره ثبت 
462570 و شناسه ملی 14004499910 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاد ه مورخ 1395/01/31 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شرکت د ر واحد  ثبتی تهران 
به اد رس مرکز اصلی شرکت از اد رس قبلی تهران طرشت بلوار شهيد  تيموری پالك 
180 پژوهشكد ه علوم و فناوری انرژی شريف کد  پستی 1459777611 تغيير يافت 
و ماد ه مربوطه اساسنامه بشرح متن اصالح گرد يد  با ثبت اين مستند  تصميمات تغيير 
محل تغيير نشانی د ر يك واحد  ثبتی انتخاب شد ه توسط متقاضی د ر سوابق الكترونيك 
قابل د سترس  ثبت  آگهی های سازمان  پايگاه  د ر  و  ثبت  مرقوم  شخيتت حقوقی 

ميباشد .339264/ م-الف                       
 سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور –اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

متن آگهی
خواهان / شاکی امير نصيری خليلی و امين نصيری خليلی و سيد ه زهره ميرانی 
گرمرود ی و مبينا نصيری خليلی و ابوالفضل نصيری خليلی د اد خواستی به طرفيت 
خواند ه/ متهم شهر بانو د روار ورجبعلی قليچيان و بانك مسكن مرکزی بهشهر به 
خواسته ابطال معامله ) مالی ( تقد يم د اد گاه های عمومی شهرستان بهشهر نمود ه که 
جهت رسيد گی به شعبه پنجم د اد گاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان بهشهر واقع د ر 
استان مازند ران – شهرستان بهشهر – خيابان فرود گاه – د اد گستری بهشهر ارجاع و 
به کالسه 9409981946500640ثبت گرد يد ه که وقت رسيد گی آن 1395/6/27و 
ساعت 08:00تعيين شد ه است.به علت مجهول المكان بود ن خواند ه رجبعلی قليچيان 
و شر بانو د روار و د ر خواست خواهان و به تجويز ماد ه 73قانون آيين د اد رسی د اد گاه 
های عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب يك نوبت د ر يكی از جرايد  
کثير االانتشار آگهی می شود  تا خواند ه / پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به د اد گاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ريافت و د ر 

وقت مقرر فوق جهت رسيد گی حاضر گرد د . 
م. الف 950274  مد یر د اد گاه حقوقی شعبه پنجم د اد گاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان بهشهر 
-حسن تصاد قی

بارکد : 35932883
آگهي تغييرات شرکت تعاونی پيش راهان سالمت شهر آراسته به شماره ثبت 334060 
و شناسه ملي 10103714670 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاد ه مورخ 
تعاون  کل  اد اره  مورخ 93/9/12  مجوز شماره 932/104/247138  و   1393/4/31

تصميمات ذيل اتخاذ گرد يد :
شرکت تعاونی مذکور منحل اعالم گرد يد  و محسن باد پران به ش م 0076766160 
و طاهره سهرابی به ش م 0084554908 و ناهيد  باد پران به ش م 00837930970 
به سمت اعضای هيئت تصفيه برای مد ت 9 ماه انتخاب شد ند  و نشانی محل تصفيه 
به آد رس: اسالمشهر شهرك قائميه کوچه 43 پالك 190 کد  پستی 3315895846 

تعيين شد .
با ثبت اين مستند  تصميمات انحالل انتخاب شد ه توسط متقاضي د ر سوابق الكترونيك 
شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و د ر پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل د سترسي 

مي باشد .338411/م الف
 اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور

اگهی مفقود ی 
برگ سبز سواری سايپا sx 131 مد ل 1390 شماره انتظامی ايران 82-816س 86 
شماره شاسی  s 3412290968379شماره موتور 4236112 به نام سيد ه زهرا جمالی 

مفقود  گرد يد ه از د رجه اعتبار ساقط است .
بابل

بارکد  7935624144 

 اگهی تغييرات شرکت سرمايه گذاری ساختمان د وان ايرانيان  با مسئوليت محد ود  
به شماره ثبت 304576 و شناسه ملی 1010344496 به استناد  صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاد ه مورخ 1394/12/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد : حق امضای کليه 
اسناد تعهد  آور و اوراق بهاد ار از جمله چك ها سفته ها بروات وقرارد اد ها و عقود  اسالمی 
با امضای مد ير عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . با ثبت اين مستند  تصميمات 
تغيير محل تغيير نشانی د ر يك واحد  ثبتی انتخاب شد ه توسط متقاضی د ر سوابق 
الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و د ر پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

د سترس ميباشد .
339265/م-الف                     سازمن ثبت اسناد  و امالک کشور-اد اره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری تهران

آگهی مفقود ی
بانی 72-298ق28  به شماره شهر  پژو 405  مالك خود رو  برزگر  اينجانب عيسی 
وشماره موتور1002024و شماره شاسی 80306920بعلت فقد ان اسناد  فروش تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد  مذکور را نمود ه است . لذا چنانچه هر کس اد عايی د ر مورد  
خود روی مذکور د ارد  ظرف د ه روز به د فتر حقوقی سازمان فروش شرکت ايران خود رو 
واقع پيكان شهر ساختمان سمند  مراجعه نمايد  . بد يهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرراقد ام خواهد  شد  .
بهشهر 

تحول و ارتقاي علوم انسلاني و اسلالمي 
موضوعاتلي  جملله  از  د انشلگاه  شلد ن 
اسلت كه امام راحلل )رحملت ا... علیه( 
و رهبلر فرزانه انقلالب )مد ظلله العالی( 
جمهلوري  نظلام  باالد سلتي  اسلناد   و 
اسلالمي ايران ملورد  توّجله و تأكید  قرار 
د اد ه اند . املام راحل د ر همان سلال هاي 
آغارين پلس از پیروزي انقالب اسلالمي 
د ر ايلن بلاره فرمود ه انلد : »از د انشلگاه 
اسلت كله تملام عللوم بله خلارج و به 
جوانلان ملا میرسلد . ايلن احتیلاج بله 
يلك آراملش د ارد . البتله علوم انسلاني 
محتلاج بله يلك انسلان هلاي متعهلد  
قواعلد   بله  تعهلد   كله  انسلاني  اسلت. 
اسلالم نلد ارد  و تعهلد  بله آن زيربنايلي 
عللوم  د ر  نلد ارد ،  اسلت  توحیلد   كله 
انسلاني نملي توانلد  عملي انجلام بد هد ، 
اال انحلراف و ايلن قابل پذيرش نیسلت« 

)صحیفله املام، ج 14، ص 292(.

   رهبـر فرزانـه انقالب بارها ضمـن ابراز نگراني 
فرمـود ه  موجـود ،  انسـاني  علـوم  وضعيـت  از 
بـر  مبتنـي  انسـاني  علـوم  از  »بسـياري  انـد : 
فلسـفه هايي اسـت که مبانـي آنها مـاد ّي گري 
و بـي اعتقاد ي به تعاليم الهي و اسـالمي اسـت 
و آمـوزش ايـن علـوم، موجـب بي اعتقـاد ي به 
تعاليم الهي و اسـالمي مي شـود  و آموزش اين 
علـوم انسـاني د ر د انشـگاه هـا منجر بـه ترويج 
شـكاکّيت و ترد يـد  د ر مباني د ينـي و اعتقاد ي 
خواهـد  شـد « )د ر د يـد ار اسـاتيد  د انشـگاهها، 
اعضـاي  د يـد ار  د ر  لـه  معّظـم   .)1388  /6/8
شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي د ربـاره تحول 
د ر علوم انسـاني فرمـود ه اند : »بايـد  تالش کرد  
و بـراي اينكـه علـوم انسـاني را بـر پايـه هـاي 
اسـالمي، بـا د يـد  اسـالمي، بـا تفّكـر اسـالمي 
تد ويـن  اسـالمي  بينـي  بـر جهـان  و مبتنـي 
کنيـم« )د ر د يـد ار اعضاي شـوراي عالي انقالب 

.)1371/9/19 فرهنگـي، 
تحقيقـات  مقولـه  اد امـه،  د ر  لـه  معّظـم     

کاربـرد ي بـراي نظام اسـالمي را مطـرح کرد ه 
انـد : »از جملـه مسـايل مهـم، يكي اين اسـت 
کـه بايـد  تحقيقـات ما کاربـرد ي باشـد ، يعني 
تحقيق خشـِك خـارج از زمينه عمـل، راه د ور 
و د راز پيمـود ن د ر زمـان و فرصـت کـم اسـت 
بايـد  شـما ببينيـد  اين نظـام اسـالمي که يك 
آرزوي بـزرگ همـه موّحد يـن و مصلحيـن و 
مومنيـن بـا... و بـه اسـالم بـود ه و تحّقـق پيد ا 
کـرد ه اسـت، امـروز به چـه چيزهايـي احتياج 
د ارد ؛ بايـد  د نبـال ايـن بگرد يـد . انصافـاً ما د ير 
بـه ايـن مسـايل پرد اختيـم. اي کاش از اّول 
انقـالب، چنـد  نفـر از قبيـل شـما پيـد ا مـي 
شـد ند  کـه نـه بـه جنـگ کار د اشـتند  و نـه 
بـه د ولـت؛ ميرفتنـد  و مـي نشسـتند  و ايـن 
مسـايل را بـراي نظـام اسـالمي تحقيـق مـي 
کرد نـد « )د ر د يـد ار آيـت ا... امينـي بـه همراه 
چند تـن از محققـان مجلس خبـرگان رهبري، 

.)1379/4/4
د ربـاره  همچنيـن  انقـالب  فرزانـه  رهبـر     
کاربـرد ي سـازي د انش فرمـود ه اند : »مـا بايد  
علـم را بـا همـه معنـاي کامـل آن بـه عنـوان 
يـك جهاد  د نبـال کنيـم؛ اين را من بـه جوان 
هـا، اسـتاد ان و د انشـگاه هـا مي گويـم. عالوه 
بـر ايـن علـم مجـرد  و بـه تنهايـي هـم کافـي 
نيسـت، علـم را بايـد  وصـل کنيم بـه فناوري، 
بايـد  وصـل کنيـم بـه صنعـت و  فنـاوري را 
صنعـت را بايد  وصل کنيم به توسـعه کشـور« 

)د ر صحـن جامـع رضـوي، 1385/1/1(.
 معّظـم لـه، علم را وسـيله رسـيد ن بـه اقتد ار 
و ثـروت ملّـي مـي د اننـد  و بـر ايـن نظرند  که 
»علـم مايه قد رت و ثروت اسـت. کشـور شـما 
و نظـام جمهـوري اسـالمي بايد  بـه اين قد رت 
و اقتـد ار د سـت پيـد ا کنـد  تـا بتوانـد  از ملّـت 
خـود ، از کشـور خـود ، از ارزش هـاي خـود  و 
مصونيـت  و  کنـد   پشـتيباني  خـود   نظـام  از 
ببخشـد ... بـراي يـك ملّـت، علـم وسـيله اي 
اسـت بـراي رسـيد ن بـه اقتـد ار ملّـي و ثروت 
ملّـي« )د ر د يـد ار نخبـگان جوان د انشـگاهي، 

.)1387/6/5

ويـژه  بـه  انسـاني  علـوم  تعالـي  و  تحـول     
کاربـرد ي سـازي د انـش د ر اسـناد  باالد سـتي 
نظـام جمهوري اسـالمي ايران نيـز مورد  توّجه 
قـرار گرفتـه اسـت. د ر نقشـه جامـع علمـي 
کشـور )مصّوب 1389( مقوله کاربرد ي سـازي 
و د انـش کارآمـد  د ر مـوارد  ذيـل بيـان شـد ه 

: ست ا
- علـم و فنـاوري کمـال آفريـن، توانمند سـاز، 
ثـروت آفريـن و هماهنـگ بـا محيط زيسـت، 
سـالمت معنوي و جسـمي، روانـي و اجتماعي 
آحـاد  جامعه )فصـل اّول، مبانـي و ارزش هاي 
بنياد يـن نقشـه جامـع علمـي کشـور، بند  7(؛

و  فنـاوري  علـم،  نظـام  مناسـب  الگـوي   -
نـوآوري ويـژه جامعـه ايرانـي کـه بـه د نبـال 
احيـاي فرهنـگ و ايجـاد  تمد ّن نوين اسـالمي 
- ايرانـي اسـت، بايـد  ويژگـي هاي اصلـي زير 
را د اشـته باشـد : 1. ترکيـب عرضـه محوري و 
تقاضامحـوري؛ 2. اجتمـاع د و رويكـرد  بـرون 
تلفيـق آمـوزش  مـد اري و د رون مـد اري؛ 3. 
اّول،  )فصـل  مهـارت  و  پژوهـش  تربيـت،  بـا 
ويژگي هـاي اصلـي الگـوي نظام علـم، فناوري 

و نـوآوري(؛
- از آنجـا کـه علـم و عمـل توأمـان، عامـل 
پيشـرفت همـه جانبـه و پايد ار کشـور اسـت، 
بايـد  الگـوي تفكيكـي حاکـم بـر نظـام فعلـي 
علـم و فنـاوري بـه سـرعت بـه سـوي الگويي 
تلفيقـي تحـول يابـد  )فصـل اّول، ويژگي هاي 
اصلـي الگـوي نظـام علم، فنـاوري و نـوآوري، 

بنـد  3(؛
- نهاد ينـه کـرد ن مد يريـت د انـش و ابتنـاي 
مد يريـت جامعـه بـر اخـالق و د انش براسـاس 
نهاد هـاي  د ر  اسـالمي   - ايرانـي  الگوهـاي 
اجتماعـي،  سياسـي،  اقتصـاد ي،  علمـي، 
فرهنگـي و د فاعـي - امنيتـي )فصـل چهـارم، 

4(؛ کالن  راهبـرد  
فنـاوري  پژوهـش،  آمـوزش،  جهت  د هـي   -
و نـوآوري بـه سـمت حـّل مشـكالت و رفـع 
نيازهـاي واقعـي و اقتضائـات کشـور بـا توّجـه 
بـه آمايـش سـرزمين و نـوآوري د ر مرزهـاي 

د انـش بـراي تحّقـق مرجعّيـت علمـي )فصـل 
7(؛ راهبـرد  کالن  چهـارم، 

انسـاني  سـرمايه  توانمند سـازي  و  تربيـت   -
بـا تأکيـد  بـر پـرورش انسـان هـاي مّتقـي و 
کارآفريـن خود بـاور و خـالق، نـوآور و توانا د ر 
توليـد  علـم و فنـاوري و نـوآوري، متناسـب با 
ارزش هـاي اسـالمي و نيازهـاي جامعه )فصل 

چهـارم، راهبـرد  کالن 8(؛
و  د انـش  مد يريـت  فراينـد   پياد هسـازي   -
اطالعـات د ر نهاد هـا و د سـتگاه هـاي مختلف 
)فصـل چهـارم، راهبرد هاي ملّـي راهبرد  کالن 

4، بنـد  1(؛
- ارتبـاط مسـتمر و هـم افـزا د ر ميـان سـه 
جريـان توليـد ، انتشـار و کاربـرد  و همچنيـن 
توسـعه د انـش و تقويـت فراينـد  تبد يـل ايـد ه 
بـه محصـول )فصل چهـارم، راهبرد هـاي ملّي 

راهبـرد  کالن 4، بنـد  2(؛
و  آمـوزش  پژوهـش محـور کـرد ن  ترويـج   -
مسـأله محور کـرد ن پژوهـش )فصـل چهارم، 

اقد امـات ملّـي راهبـرد  کالن 6، بنـد  19(؛
د ر  اي  ميـان رشـته  گرايشـهاي  - گسـترش 
د رون علـوم انسـاني و بيـن رشـتههاي علـوم 
نگـرش  براسـاس  علـوم،  سـاير  بـا  انسـاني 
اسـالمي بـا رويكـرد  رفـع نيازهـاي علمـي و 
اجتماعـي )فصـل چهـارم، راهبرد هـاي ملّـي 

4(؛ بنـد    ،10 کالن  راهبـرد  
- توسـعه و بومـي سـازي هنـر و علوم انسـاني 
کاربـرد ي و متناسـب سـازي رشـته هـاي آنها 
چهـارم،  )فصـل  کشـور  واقعـي  نيازهـاي  بـا 
راهبرد هـاي ملّـي راهبـرد  کالن 10، بنـد  6(؛

- حمايـت از توليـد  و کاربـرد ي کـرد ن علـوم 
)فصـل  اسـالمي  گيـري  جهـت  بـا  انسـاني 
 ،10 کالن  راهبـرد   ملّـي  اقد امـات  چهـارم، 
بنـد  1( )نقشـه جامـع علمـي کشـور، مصوب 

فرهنگـي(. انقـالب  عالـي  شـوراي   ،1389
   د ر قوانيـن توسـعه جمهـوري اسـالمي ايران 
نيـز مقوله کاربرد ي ¬سـازي د انـش مورد  نظر 
بـود ه اسـت، به طـوري که د ر قانون پنج سـاله 
پنجـم توسـعه )94 -1390( بازنگـري متـون، 

د رسـي  و  آموزشـي  هـاي  برنامـه  و  محتـوا 
د انشـگاهي بـا اولويـت نيـاز بـازار کار مـورد  
تأکيـد  قرار گرفته اسـت )مـاد ه 15، بند  الف(. 
حمايـت از پژوهش هاي تقاضامحور مشـترك 
عالـي،  آمـوزش  موسسـات  و  د انشـگاهها  بـا 
پژوهـش و فنـاوري و حوزه¬هـاي علميـه د ر 
مـوارد  ناظـر بـه حّل مشـكالت موجود  کشـور 
از فرازهـاي مربـوط به کاربرد ي سـازي د انش 

)ماد ه 17(. اسـت 
د ر  العالـي(  )مد ظلـه  رهبـري  معظـم  مقـام 
بند هـاي 2 - 72 و 80 سياسـت هـاي کلّـي 
برنامه ششـم توسـعه )1399- 1395( »تحول 
تعميـق  ويـژه  بـه  انسـاني  علـوم  ارتقـاي  و 
شـناخت معـارف د ينـي و مبانـي انقـالب« و 
»توسـعه و سـازماند هي نظـام ملّـي نـوآوري 
و حمايـت از پژوهـش هـاي مسـاله محـور و 
تجـاري سـازي پژوهـش و نـوآوري و توسـعه 
نظـام جامـع تأميـن مالـي د ر جهت پاسـخ به 
نيـاز اقتصـاد  د انـش بنيـان« را به د ولـت ابالغ 

اسـت. کرد ه 
سـند  د انشـگاه اسـالمي مصوب شـوراي عالي 
اسـناد   د يگـر  از   )1392( فرهنگـي  انقـالب 
و  سـازي  کاربـرد ي  کـه  اسـت  باالد سـتي 
تجـاری سـازی د انـش را مـورد  تأکيـد  قـرار 
د اد ه اسـت. د ر بنـد  6 فصـل د ّوم ايـن سـند  
راهبـرد ي، آمـد ه اسـت: »ارتقـاي خود باوري 
علمـي و رهايـي از وابسـتگي علمـي، توليـد  

د ر  بومـي  و  کارآمـد   نافـع،  علـم  توسـعه  و 
منظـور  بـه  نظـام  آرمانهـاي  تأميـن  جهـت 
فنـاوري    - علمـي  خود کفايـي  و  پيشـرفت 
د ر  آرا  تضـارب  و  آزاد اند يشـي  ترويـج  و 
ايـن  سـّوم  فصـل  د ر  د انشـگاهيان.«  ميـان 
سـند ، چشـم انـد از نظـام آمـوزش عالـي د ر 
اسـت:  شـد ه  بيـان  گونـه  ايـن   1404 افـق 
»برخـورد ار از د انشـگاه هـا و پژوهشـگاه هاي 
پيشـگام د ر عرصـه توليـد  د انـش تمد ّنـي و 
اسـالم  جهانـي  فرهنـگ  توسـعه  و  تبييـن 
و  د انـش  مرزهـاي  گسـترش  د ر  پيشـتاز  و 
علـوم کاربـرد ي و کارآمـد  مبتنـي بـر نگرش 
وحيانـي بـه منظـور کسـب مرجعيـت علمـي 
و فرهنگـي د ر منطقـه و جهـان اسـالم...« از 
د يگـر سـو، »ايجـاد  و اصـالح رشـته ¬هـاي 
تحصيلـي کاربـرد ي و متناسـب بـا نيازهـاي 
جامعه اسـالمي و بومي سـازي آنهـا و تقويت 
و  مولّـد   اشـتغال  افزايـش  و  کارآفريـن  بُعـد  
آموزشـي  نظـام  راهبـرد   هفتميـن  پايـد ار« 
مصـوب  اسـالمي،  د انشـگاه  )سـند   اسـت 

فرهنگـي(. انقـالب  عالـي  شـوراي   ،1392
  مجموعـه تأکيـد ات رهبـر فرزانـه انقـالب و 
اسـالمي  جمهـوري  نظـام  باالد سـتي  اسـناد  
ايـران بـر تحـّول و ارتقـاي علـوم انسـاني بـه 
طـور عـام و کاربرد ي سـازي و تجاري سـازي 
د انـش بـه طـور خـاص، اهمّيـت و ضـرورت 
پژوهـش د ر اين حوزه ها را روشـن مي سـازد .

علم وسيله ای برای رسيد ن به اقتد ار و ثروت مّلی
é د كتر حسین عسکری
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تمد ید  مهلت ثبت نام پرد اخت جریمه ریالی سربازی

جانشين رييس سازمان وظيفه عمومی ناجا از تمد يد  مهلت ثبت نام 
برای پرد اخت جريمه ريالی سربازی خبر د اد  و گفت: تا کنون وضعيت 

بيش از نيمی از ثبت نام کنند گان بررسی شد ه است.
سرد ار ابراهيم کريمی د ر اين باره گفت: مهلت ثبت نام برای پرد اخت 
جريمه ريالی سربازی د ر سالجاری تا 15 تيرماه بود  که د ر هماهنگی با 
ستاد  کل، تصميم بر آن شد  که اين مهلت تا 15 مرد اد  ماه تمد يد  شود .

وی اد امه د اد : بنابراين تمامی افراد ی که تا پايان سال 95 د ارای هشت 
د فاتر  به  مراجعه  با  از سربازی هستند ، می توانند   مد اوم  غيبت  سال 

پليس + 10 د رخواست خود  را ثبت کنند .
کريمی با بيان اينكه اين مهلت د يگر تمد يد  نخواهد  شد ، اظهار کرد : تا 
کنون بيش از 30 هزار نفر د ر اين طرح ثبت نام کرد ه اند  و پيش بينی 
ما اين است که با تمد يد  طرح حد ود  100 هزار نفر برای آن اقد ام کنند .

وی د رباره اينكه تا کنون چه تعد اد  از ثبت نام  کنند گان تعيين تكليف 
شد ه اند  نيز گفت: بيش از 18 هزار نفر از ثبت نام کنند گان تعيين تكليف 
شد ه و مد ارك شان تحت راستی آزمايی قرار گرفته است و برای اکثر آنان 
نيز کارت معافيت صاد ر شد ه و به زود ی د ر اختيارشان قرار خواهد  گرفت.

انجام تحقيقات د ر كشور برای پيوند  زبان

رئيس انجمن جراحان گوش،  گلو، بينی و سر و گرد ن با اشاره به انجام 
تحقيقات برای پيوند  زبان، گفت: د ر حال حاضر از عضله  بازو، ساق پا و 
شكم به عنوان جايگزين زبان د ر برخی بيماران مبتال به سرطان زبان 

استفاد ه می شود .
مهد ی خواجوی ، د ر ارتباط با عمل پيوند  زبان، اظهار د اشت:  بسياری از 
بيماران مبتال به سرطان حلق و زبان به د ليل مشكالت ايجاد  شد ه ناشی 
از اين بيماری بخشی از زبان خود  را يا د ر موارد ی به طور کامل زبان 
خود  را از د ست می د هد  که به د ليل ضرورت وجود  زبان د ر عمل بلع 
الزم است عضله ای جايگزين زبان شود . وی افزود : امروزه از بد ن خود  
بيمار عضله و پوست از قسمت های مختلف بد ن همچون بازو، ساق پا و 
يا شكم برد اشته و پس از اتصال عصب به آن د ر محل د هان به جای زبان 
جايگزين می شود ، البته اين مسئله کارايی زبان را ند اشته چرا که زبان 
عضالت بسياری متنوعی د ارد .  جراح و متخصص گوش و حلق و بينی 
با بيان اينكه پيوند  زبان هنوز د ر جهان انجام نشد ه است، گفت: البته 
اين مسئله د ست يافتنی بود ه و روز به روز اعمال پيوند  د ر حال توسعه 
است پيش از اين پيوند  قلب، کليه و کبد  امری ناممكن بود  ولی د ر حال 
حاضر اين مسئله به راحتی د ر کشورهای مختلف جهان انجام می گيرد .

خواجوی تصريح کرد : هنوز پيوند  زبان به د ليل اينكه عضالت حساسی 
را د ارد  و اين عضو از بد ن عملكرد  خاصی انجام می د هد ، موفق نبود ه و 
برنامه هايی که د ر اين زمينه انجام شد ه تحقيقاتی بود ه و هنوز د رمانی 
نيست البته د ر ايران نيز پا به پای د نيا اين تحقيقات د ر حال انجام است.

طرح تحول سالمت با همکاری وزارت بهد اشت 
اد امه د ارد 

طرح  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  بهد اشت  کميسيون  رئيس 
زيرا  شد   آغاز  مناسبی  بسيار  زمان  د ر  و  خوبی  به  سالمت  تحول 
توفيق  که  نمايند گان  ما  و  د اشت  زياد ی  مشكالت  سالمت  حوزه 
خد متگزاری پيد ا کرد ه ايم، مصمم هستيم تا با همكاری مسئوالن 

وزارت بهد اشت اين طرح را اد امه د هيم.
 علی نوبخت حقيقی با بيان اين مطلب د ر د يد ار وزير و مد يران ارشد  
وزارت بهد اشت با جمعی از نمايند گان سابق و کنونی کميسيون های 
بهد اشت، آموزش، بود جه و اجتماعی مجلس شورای اسالمی که د ر موزه 
تاريخ علوم پزشكی برگزار شد ،اظهار د اشت: اجرای طرح تحول سالمت 
باعث اميد واری مرد م و مراجعه آنها برای د ريافت خد مات با کيفيت با 

هزينه ای اند ك د ر مراکز د ولتی شد ه است.
وی افزود : تا رسيد ن به نقطه مطلوب د ر حوزه سالمت، تالش زياد ی 
بايد  انجام شود  اما تحقق اين هد ف بستگی به رفتار خود  مرد م د ارد  
و همچنين بايد  به غير از قوه مجريه، قوای مقننه و قضاييه و ساير 

د ستگاه ها نيز به سالمت توجه ويژه ای د اشته باشند .
رئيس کميسيون بهد اشت مجلس شورای اسالمی با اشاره به تماس 
يكی از پزشكان از آمريكا با وی از هزينه های سنگين د رمانی برای مرد م 
آن کشور سخن گفت و افزود : د رست است که بيمه د ر آمريكا گسترش 
پيد ا کرد ه اما تمامی مرد م بيمه نيستند  و د ر برخی از موارد  بيماران 

بايد  صورتحساب های خانمان براند از برای د رمان خود  پرد اخت کنند .
نوبخت حقيقی با بيان اينكه مرد م ايران از مراجعه به بيمارستان های 
د ولتی و مراکز بهد اشتی و د رمانی د ولتی از نظر پرد اخت هزينه ها هيچ 
نگرانی ند ارند ، افزود : خد مات ارزند ه سالمت د ر شرايطی د ر اين د ولت 
به مرد م ارائه می شود  که ياد مان نرفته تا چند  سال پيش، جسد  مرد م 
به د ليل ناتوانی د ر پرد اخت هزينه های د رمان، د ر بيمارستانهای د ولتی 

نگه د اشته می شد  و بيمارستانها ورشكسته شد ه بود ند .
رئيس کميسيون بهد اشت و د رمان مجلس شورای اسالمی گفت: به 
ما آموخته اند  که هميشه قد ر د و نعمت امنيت و سالمت را بد انيم و 
سالمت ابعاد ی جهانی د ارد  و خوشبختانه د ر ايران توجه بسيار خوبی به 

آن شد ه است تا سالمت آحاد  ملت ايران تامين شود .

چشم و  هم چشمی د ليل اصلی افزایش طالق

الله افتخاری عضو سابق کميسيون فرهنگی مجلس د رگفتگو با مهر، 
د ر خصوص شرايط سخت ازد واج جوانان و تأثير چشم و هم چشمی ها 
بر باالرفتن سن ازد واج جوانان اظهار د اشت: چشم و هم چشمی هايی 
که وارد  بحث ازواج جوانان شد ه، باعث تغيير سبك زند گی مرد م ما و 

سخت تر شد ن شروع يك زند گی مشترك شد ه است.
فرع عوض شد ه است  و  اصل  ازد واج جای  امر  اينكه د ر  بيان  با  وی 
خاطرنشان کرد : قرآن کريم هم نقد  زياد ی به چشم و هم چشمی وارد  
کرد ه است و د ر سوره تكاثر  افراد ی که به د نبال چشم و هم چشمی می 

روند  را توبيخ کرد ه و مورد  سرزنش قرار می د هد .
عضو سابق کميسيون فرهنگی با انتقاد  از مسير پرپيچ و خم ازد واج د ر 
جامعه امروز ياد آور شد : اگر کسی بتواند  جهيزيه برای عروس فراهم کند  
د ر مراحل بعد ی مانند  سيسمونی هم گرفتار چشم و هم چشمی ها 

خواهد  بود  و تا آخر زند گی با اين مشكل د رگير می شود .
افتخاری با انتقاد  از ورود  تجمالت به زند گی جوانان عنوان کرد : هيچ 
کجا آماری د ر خصوص اينكه مهريه باال و جهيزيه لوکس و عالی باعث 
خوشبختی جوانان می شود  ارائه نشد ه است و برعكس آمار زياد ی د ر 

خصوص طالق با علت چشم و هم چشمی ثبت شد ه است.
وی د ر اد امه افزود : از آنجايی که معيارهای ازد واج د يگر الهی نبود ه و 
از مسير سبك زند گی علوی و فاطمی فاصله گرفته است، هزينه های 
کالنی که صرف خريد  جهيزيه های آنچنانی می شود  به جای آنكه 
شاد ی و خوشبختی به همراه بياورد ، باعث جد ايی می شود ، چرا که 
باالخره فرد  د يگری پيد ا می شود  که جهيزيه باالتری بد هد . عضو سابق 
کميسيون فرهنگی همچنين عنوان کرد : تجمالت و جهيزيه سنگين نه 
پيش خد اوند  قابل توجيه خواهد  بود  و نه باعث سعاد ت د نيا و آخرت 
کسی می شود . افتخاری د ر پايان همچنين گفت: نهاد  ها و تشكل ها 
بايد  عالوه بر فرهنگ سازی برای ازد واج آسان جوانان، اقد امات عملی د ر 
اين راستا نيز د اشته باشند ؛ به عنوان مثال تهيه جهيزيه برای د ختران 
د م بخت و نوعروسان د ر حد  رفع نيازهای اوليه زند گی و با کمترين 
مبالغ که روی هم گذاشته می شود  امری پسند يد ه و خد ا د وستانه 
است که فرهنگ زند گی و ازد واج آسان را ميان جوانان ترويج می کند. 

ورود  »روز تهران« به تقویم ملی

فرهنگ  شورای  به  پيشنهاد ی  طرح  فوريت  يك 
تقويم  د ر  تهران  روز  تعيين  برای  کشور  عمومی 

عمومی کشور تصويب شد .
حجت االسالم والمسلمين ناصحی د ر تشريح د اليل 
توجيهی اين طرح و فوريت آن  د ر د ويست وهفتاد  و 
سومين جلسه رسمی چهارمين د وره شورای اسالمی 
شهر تهران گفت: بيش از 200 سال از تعيين شهر 
تهران به عنوان پايتخت کشور می گذرد  و طی اين 
مد ت تهران شاهد  بسياری از وقايع تاريخی بود ه که 
کل کشور را تحت تاثير قرار د اد ه است، لذا ضروری 
است روز تهران د ر تقويم رسمی کشور نامگذاری 
شود  تا زمينه انجام فعاليت های فرهنگی، اجتماعی 
و... به منظور شناخت بيشتر اين شهر د ر د اخل و 

خارج کشور ايجاد  شود .
وی اضافه کرد : شواهد  تاريخی نشان می د هد  د ر 14 
مهرماه سال 1286 هجری شمسی د ر اولين د وره 
مجلس شورای اسالمی ملی که بعد  از مشروطيت 
تشكيل می شود ، از شهر تهران به عنوان د ارالخالفه 
به  تهران  بار شهر  اولين  برای  و  برد ه می شود   نام 

صورت قانونی به عنوان پايتخت معرفی می شود .
رييس کميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران با بيان اينكه بر اين اساس پيشنهاد  می شود  
که 14 مهرماه به عنوان روز تهران معرفی و د ر تقويم 
عمومی کشور ثبت شود ، گفت: شهرد اری نيز موظف 
خواهد  بود ، اقد امات فرهنگی برای شناخت بيشتر 
و اعتالی نام تهران به عنوان ام القرای جهان اسالم 

اقد ام کند .

بيماری های متابوليک د ر ایران 
پنج برابر د نيا است

د بير علمی پنجمين سمينار کشوری مشاوره ژنتيك 
و نقش آن د ر پيشگيری از معلوليت ها گفت: شيوع 
بيماری های متابوليك د ر د نيا يك د ر پنج هزار 

کود ك و د ر ايران يك د ر هزار کود ك است.
اين  د ر حوزه  اينكه  بيان  با  فرشيد ی  د کتر شهال 
بيماری ها وضعيت مناسبی ند اريم، گفت: ازد واج 
خويشاوند ی مهمترين د ليل افزايش بيماری های 

متابوليك د ر ايران است.
اظهار کرد :  متابوليك  بيماری های  فوق تخصص 
به همين د ليل شيوع اين بيماری ها د ر کشور ما 
نسبت کشورهای اروپايی و آمريكايی، بسيار باالتر 
است بنابراين بايد  اقد ام اساسی به منظور کاهش اين 

ميزان ابتال صورت گيرد .
د ر  متابوليك  های  بيماری  وضعيت  به  فرشيد ی 
آمار  هرچند   گفت:  و  کرد   اشاره  عربی  کشورهای 
د قيقی د ر اين زمينه وجود  ند ارد  اما با وجود  ازد واج 
های خويشاوند ی، قومی و قبيله ای پيش بينی می 

شود  آنها وضعيت نامساعد تری از ما د اشته باشند .
د بير علمی پنجمين سمينار کشوری مشاوره ژنتيك 
اعالم  با  از معلوليت ها  و نقش آن د ر پيشگيری 
شناسايی بيش از 500 نوع بيماری متابوليك افزود : 

همه انواع اين بيماری ها د ر کشور ما وجود  د ارد .
فرشيد ی، عقب ماند گی ذهنی و مشكالت حرکتی 
شد يد  د ر کود کان را مهمترين عالمت اين بيماری 
عنوان کرد  و گفت: با مشاهد ه اين عاليم بايد  به 
متخصص مربوطه مراجعه کرد  تا اقد ام های الزم 

تشخيصی د ر اين زمينه صورت گيرد .
و  فاميلی  ازد واج های  آمار  بود ن  باال  به  د ليل 
خويشاوند ی بيماری  های متابوليك ارثی به  عنوان 
می شوند .  شناخته  کشورمان  بومی  بيماری  های 
ضايعات شد يد  مغزی، عقب ماند گی ذهنی، فلج  های 
عضالنی و بيماری های قلبی از عوارضی هستند  که 

برای کود کان مبتال به اين مشكل پد يد  می آيد . 

كشف بيش از 17 هزار عد د  
قرص غيرمجاز 

فرماند ه انتظامی ماکو از کشف 17 هزار و 300 عد د  
انواع قرص غيرمجاز د ر اين شهرستان خبر د اد .

محمد  احمد ی اظهار د اشت: د ر پی کسب خبری 
مبنی بر فروش انواع د اروی غيرمجاز د ر شهرستان 
ماکو توسط فرد ی به هويت معلوم، موضوع د ر د ستور 

کار ماموران انتظامی ماکو قرار گرفت.
با  اين شهرستان  انتظامی  ماموران  د اد :  اد امه  وی 
انجام يك سری اقد امات تخصصی و پليسی موفق به 
شناسايی مخفيگاه اين متهم شد ه و با کسب مجوز 

قضائی اقد ام به بازرسی از مخفيگاه وی کرد ند .
ماموران  کرد :  خاطرنشان  ماکو  انتظامی  فرماند ه 
مخفيگاه  از  بازرسی  د ر  شهرستان  اين  انتظامی 
اين متهم تعد اد  17 هزار و 300 عد د  انواع د اروی 
راستا  اين  د ر  و  کرد ه  و ضبط  را کشف  غيرمجاز 

تشكيل پروند ه د اد ند .
غيرمجاز  د اروهای  ريالی  ارزش  ميزان  به  احمد ی 
کشف شد ه د ر مخفيگاه متهم مذکور اشاره کرد  و 
گفت: بنا بر اعالم کارشناسان مربوطه ارزش ريالی 
ريال  ميليون  مبلغ 350  غيرمجاز  قرص های  اين 

برآورد  شد ه است.
وی افزود : قرص های غيرمجاز عموما از نوع د اروهای 
اعتياد آور و يا از نوع د اروهای الغری و پرورش اند ام 
بود ه و بنا بر اعالم وزارت بهد اشت فاقد  استاند ارد های 
الزم است بنابراين اين نوع د اروها صد مه جد ی بر 

روی سالمت افراد  جامعه وارد  می کند .

نوشيد نی های سنتی را جایگزین 
نوشابه های گازد ار كنيم

رئيس د انشكد ه طب سنتی د انشگاه علوم پزشكی 
تهران با بيان اينكه ايران چهارمين مصرف کنند ه 
بايد   مرد م  د نياست، گفت:  د ر  گازد ار  نوشابه های 
نوشيد نی های سنتی از جمله شربت زرشك،عناب، 
ريواس، بيد مشك، خاکشير و نظاير آن را جايگزين 

نوشابه های گازد ار کنند .
 حسين رضايی زاد ه رئيس د انشكد ه طب سنتی 
د انشگاه علوم پزشكی تهران پيش از خطبه های 
نماز جمعه تهران، د ر خصوص »تغذيه و سالمت 
سخنرانی  ايراد   به  سنتی«  طب  د يد گاه  از 

پرد اخت.

خبرخبر

وزير بهد اشت،د رمان و آموزش پزشكی يكی 
از بزرگترين مشكالت حوزه سالمت را بيمه ها 
د انست و گفت: آنچه اهميت د ارد  اين است 
که تصميم گيری د ر مورد  تجميع بيمه ها از 
بيرون  رود ربايستی  و  سليقه  احساس،  قالب 
المللی،  بين  تجربيات  به  توجه  با  و  بيايد  
يك  زيرا حد ود   گرفته شود   علمی  تصميمی 

قرن است که د ر د نيا بيمه وجود  د ارد .
د يد ار  د ر  هاشمی  سيد  حسن  را  مطلب  اين 
های  کميسيون  جد يد   و  قد يم  نمايند گان  با 
بهد اشت، آموزش و اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی که د ر موزه تاريخ علوم پزشكی تهران 

برگزار شد ، عنوان کرد . 
عنوان  به  بيمه،  اگر  اينكه  بيان  با  هاشمی 
مرد م  نشود ، سالمت  ايجاد   د ر کشور  صنعت 
همه  بايد   د اشت:  اظهار  شد ،  نخواهد   تامين 
ها  بيمه  از  خد مت  خريد   قالب  د ر  را  منابع 
شكل  را  ارجاع  نظام  بتوانيم  تا  کنيم  جمع 
د هيم و د ر قالب خريد ار واحد  يعنی بيمه ها 
را  سالمت  حوزه  خد مات  کيفيت  بتوانيم 
افزايش د اد ه و مرد م را بيش از گذشته مورد  

احترام قرار د هيم.
هاشمی با بيان اينكه د ر بسياری از موارد  که 
مرد م د چار خسارت می شوند ، وزارت بهد اشت 
گفت:  ند ارد ،  اختياری  حاکميتی  بخش  د ر 
همكاری  با  گذشته  سال  د ر سه  خوشبختانه 
و حمايت مجلس نهم، قد م های موثری را د ر 
حوزه سالمت برد اشته ايم و رضايتمند ی نسبی 
را د ر بهره مند ی از خد مات حوزه سالمت د ر 

سراسر کشور ايجاد  کرد يم.
پزشكی  آموزش  و  د رمان  بهد اشت،  وزير 
های  کميسيون  های  حمايت  به  اشاره  با 
و  آموزش  و  بود جه  و  برنامه  بهد اشت، 
شورای  مجلس  د وره  نهمين  د ر  تحقيقات 
اسالمی، اظهار د اشت: بد ون حمايت مجلس 
طرح  د ر  موفقيتی  چنين  به  توانستيم  نمی 
وجود   مشكالتی  البته  برسيم  سالمت  تحول 
د ارد  که به پايد اری اين طرح، رفع اشكاالت 
مربوط  مرد م  های  خواسته  ساير  تحقق  و 
اين  د هم  د ر مجلس  اميد واريم  که  می شود  

خواسته ها محقق شود .
منابع  پايد اری  اينكه  بيان  با  بهد اشت  وزير 
حوزه سالمت بايد  از حالت وابستگی به فروش 
نفت و بود جه عمومی خارج شود ، افزود : منابع 
باشد  و  ماليات  به  وابسته  بايد   حوزه سالمت 

اگر اعتبارات ما را از بود جه عمومی قطع و به 
با  مرد م  کنند   وصل  افزود ه  ارزش  بر  ماليات 
اطمينان خاطر بيشتری بخشی از اين ماليات 

را برای حوزه سالمت پرد اخت می کنند .
حوزه  توليت  مورد   د ر  کرد :  تاکيد   هاشمی 
رهبر  و  زد ه شد ه  زياد ی  سالمت حرف های 
انقالب د ر سياست های کلی سالمت  معظم 
نيز بر آن تاکيد  د اشته اند  اما توليت د ر اختيار 
وزارت بهد اشت نيست و اگر اعتقاد  به تقد م 
پيشگيری بر د رمان د اشته باشيم، الزم است 

تا توليت وزارت بهد اشت تقويت شود .
جهاد   صنايع،  های  وزارتخانه  د اد :  اد امه  وی 
توليت  از  بايد   نفت  و  ارشاد   نيرو،  کشاورزی، 
حال  د ر  اما  کنند   تبعيت  بهد اشت  وزارت 
برابر  د ر  ما  و  است  عكس  بر  د قيقا  حاضر 
اگر  که  هستيم  منفعل  آنها  تصميمات 

رسميت  به  را  بهد اشت  وزارت  قانون،توليت 
مانند   مشكالتی  کاهش  شاهد   بشناسد ، 
خواهيم  زيست  محيط  و  غذا  هوا،  آلود گی 
مجلس  نمايند گان  اثرگذار  تصميمات  و  بود  
د ر تد وين برنامه ششم توسعه می تواند  مسير 

د يگری را برای حوزه سالمت رقم بزند .
بر اهميت حقوق  تاکيد   وزير بهد اشت ضمن 
مرد م د ر حوزه سالمت، تصريح کرد : د ر حال 
سوی  از  سالمت  حوزه  د ر  مشكالتی  حاضر 
ارائه د هند گان خد مات وجود  د ارد  که منحصر 
به پزشكان يا بخش د ولتی و خصوصی نيست 
واقع  مغفول  است  ممكن  مرد م  حقوق  اما 
شود . د رست است که نظام پزشكی به عنوان 
وجود   نظارتی  های  د ستگاه  و  نهاد ی صنفی 
د ارند  اما د ر بسياری از موارد ی که مرد م د چار 
خسارت می شوند ، وزارت بهد اشت د ر بخش 

حاکميتی اختياری ند ارد .
هاشمی ابراز اميد واری کرد  تا د ر قالب برنامه 
آيند ه  سال  عمومی  بود جه  و  توسعه  ششم 
که  شود   گرفته  موثری  تصميمات  کشور، 

مكمل اقد امات انجام شد ه باشد .
فرصت  شد :  ياد آور  پايان  د ر  بهد اشت  وزير 
و  سالمت  تحول  طرح  که  است  مغتنمی 
آن  به  اجرا  سال  سه  طول  د ر  که  تجربياتی 
به  راه حل هايی که  و  اشكاالت  ايم،  رسيد ه 
را  باشد   عمومی  بود جه  و  مرد م  نفع سالمت 
با نمايند گان مرد م د ر ميان بگذاريم زيرا آنها 
می توانند  با تصميمات خود  د ر ارتقای نظام 

سالمت موثر باشند .

وزیر بهد اشت:

بیمه ها احساسی و سلیقه ای رفتار نکنند 

رييس پليس راهنمايی و رانند گی تهران 
خود روهای  با  برخورد   تشد يد   از  بزرگ 
ماه  تير   19 امروز  از  فنی  معاينه  فاقد  

خبر د اد .
سرد ار سيد  تيمور حسينی ، با بيان اينكه 
کنترل خود روهای فاقد  معاينه فنی برابر 
است،  پليس  ماموريت های  جزو  قانون 
اينكه  يعنی  فنی  معاينه  د اشتن  گفت: 
چرخ هايش  و  ترمز  باشد ،  ايمن  ماشين 
به  باشد ،  سالم  آن  موتور  و  شد ه  چك 
که  خود رو  متعلقات  کليه  د يگر  عبارت 
شود ،  حاد ثه ساز  می تواند   آن  د ر  نقص 
تائيد يه  و  شد ه  چك  معاينه  مراکز  د ر 

د ريافت کند .
معاينه  که  اينكه خود رويی  بيان  با  وی 
تمام  پليس  نظر  از  کند ،  د ريافت  فنی 

اين مراحل را طی کرد ه و سالم است، 
اين  اجرای  د ر  رو  اين  از  کرد :  اظهار 
چك  فنی  معاينه  برگه های  طرح، 
می شود  و هر خود رويی که فاقد  برگه 
باشد  مطابق قانون جريمه خواهد  شد .
از  د سته  آن  د رباره  حسينی  سرد ار 
خود روهايی که بد ون مراجعه به مراکز 
مراکز  از  برخی  طريق  از  فنی  معاينه 
برگه  د ريافت  به  اقد ام  تهران  اطراف 
اين د سته  د رباره  نيز گفت:  می کنند ، 
چنين  که  خود روهايی  و  مراکز  از 
د فعات  به  می د هند   انجام  را  اقد اماتی 
از  يكی  خوشبختانه  شد ه است،  صحبت 
است  اين  يكپارچه   ويژگی های سيستم 
که قد رت کنترل و پايش را به مسئوالن 
که  کنند   کنترل  می توانند   و  می د هد  
بد ون  را  فنی  معاينه  برگه  مرکز،  کد ام 
تعريف  و  مشخص  فرآيند   کرد ن  طی 
شد ه صاد ر کرد ه است ، به عبارتی مراکز 
معاينه فنی متخلف د ر سيستم يكپارچه 

مشخص می شوند .
رييس پليس راهنمايی و رانند گی تهران 
است  ممكن  آيا  که  اين  د رباره  بزرگ 
شهرهای  د ر  شد ه  صاد ر  فنی  معاينه 
گفت:  نشود    پذيرفته  تهران  د ر  د يگر 
وجود   زمينه  اين  د ر  تصميمی  چنين 

ند ارد .

و  پرورشی  معاون 
و  آموزش  وزير  فرهنگی 
تلفن  به  اشاره  با  پرورش 
همراه د انش آموزی اعالم 
مصوبه  اساس  بر  کرد  
و  آموزش  عالی  شورای 
پرورش، ورود  تلفن همراه 

به مد ارس ممنوع است.
معاون  کفـاش  حميد رضا 
پرورشـی و فرهنگی وزير 
د ر  پـرورش،  و  آمـوزش 
تلفـن  ورود   خصـوص 

اظهـار  مـد ارس  بـه  تبلـت  و  همـراه 
د اشـت: بر اسـاس مصوبه شـورای عالی 
آمـوزش و پـرورش، ورود  تلفـن همـراه 

بـه مـد ارس ممنـوع اسـت.
اينكه د ر موارد ی هم بحث  بيان  با  وی 
تلفن همراه و تبلت د انش آموزی مطرح 
د ر  تأييد   مرجع  د و  گفت:  است،  شد ه 
مرجع  د ارد ؛  وجود   پرورش  و  آموزش 
و  انسانی  نيروی  مرکز  فنی،  تأييد  
بايد   و  است  پرورش  و  آموزش  فناوری 
اين  تأييد   به  آن  فنی  استاند ارد های 

مرکز برسد .
نيز  محتوا  تأييد   مرجع  افزود :  کفاش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
د ر  می خواهند   که  محتوايی  که  است 

قرار  د انش آموزی  تبلت  و  همراه  تلفن 
د هند  بايد  مورد  تأييد  آنها باشد  که اين 
خانواد ه ها  باشند   د اشته  اگر  را  تأييد يه 
از آنها استفاد ه کنند ، آن هم  می توانند  
د ر خارج از مد رسه و فعاًل برای استفاد ه 

د ر د اخل مد رسه طرحی ند اريم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش 
به  بخش  د و  هر  شد :  ياد آور  پرورش  و 
لحاظ استاند ارد های فنی و محتوايی د ر 
حال مطالعه هستند  و آنها اين موضوع 
نمی کنند ،  تأييد   کالن  صورت  به  را 
که  مؤسساتی  و  شرکت ها  بايد   بلكه 
و  فنی  امكانات  هستند   توليد  کنند ه 
تأييد يه  وقتی  تا  د هند   ارائه  را  محتوا 
مورد   آموزان  د انش  برای  شد   گرفته 

استفاد ه قرار گيرد .

ممنوعيت ورود  تلفن همراه به مد ارس

تهران  استاند اری  اجتماعی  امور  مد يرکل 
تاکيد  کرد : بايد  برای جوانان د ر د وران بلوغ 

برنامه د اشته باشيم.
خبر  که  بود   جاری  سال  ماه  فرورد ين  د ر 
 6 د ختر  »ستايش«  قتل  سپس  و  تجاوز 
د ر  بار  اولين  برای  ورامين  د ر  افغان  ساله 
شبكه های اجتماعی و سپس د ر رسانه های 

رسمی کشور منتشر شد .
قاتل اين جنايت نيز پسر 17 ساله همسايه 
روز حاد ثه د ستگير شد .  بود  که د ر همان 
قرار  اخبار  صد ر  د ر  سرعت  به  حاد ثه  اين 
گرفت و به مانند  ساير اخبار حواد ث با موج 

عظيمی از اظهارنظرها همراه شد .
از اين حاد ثه، مد ير  با گذشت چند ين ماه 
با  تهران  استاند اری  اجتماعی  امور  کل 
گفت:  حاد ثه،  اين  پنهان  عوامل  به  اشاره 
تحليل  قابل  مختلف  زوايای  از  فاجعه  اين 
است و بايد  به نيازهای جوانان توجه شود . 
بايد  تصميم گيران، تصميم سازان به همراه 
مجريان قبول کنند  که سن بلوغ سن تقاضا 

د ر حوزه جنسی است و به گونه ای بايد  به 
اين تقاضا پاسخ د اد ه شود .

وی افزود : بايد  کود کان ما نيز آنقد ر آموزش 
عمل  ای  گونه  به  بد اند   که  باشند   د يد ه 
کنند  که د ر معرض تجاوز و تهد يد  جنسی 
شرايطی  چنين  د ر  متاسفانه  نگيرند ،  قرار 
پيشگيری  حوزه  د ر  آموزشی  هيچگونه 
از  پس  لذا  ند ارد ،  وجود   جنسی  آزار  از 
بررسی های کارشناسانه از کتابی که توسط 
يكی از اساتيد  د انشگاه د ر حوزه آزار جنسی 
کود کان تاليف شد ه بود  استفاد ه شد  تا د ر 
مهد های کود ك و پيش د بستانی ها برای 
اين  و  شود   گرفته  کار  به  مربيان  آموزش 
اقد ام به صورت آزمايشی با انتشار پنج هزار 

جلد  د ر مرحله اول آغاز خواهد  شد .
اين  بهتر  تاثير  برای  اينكه  بيان  با  شهريور 
کتاب حد ود  30 کارگاه آموزشی برگزار شد  
تاکيد   د يد ند ،  آموزش  نفر  يكهزار  حد ود   و 
مبانی  د ر  آموزش ها  اين  متاسفانه  کرد : 
ند ارد . علت هم  ما وجود   آموزشی مد ارس 

همين  بر  است.  موجود   تابوهای  وجود  
اجتماعی  شورای  به  را  طرح  اين  اساس 
و  اجتماعی  کارگروه  د ر  و  برد يم  استان 
به  اعضا  حد اکثری  رای  با  استان  فرهنگی 
آيند ه  د ر  اميد واريم  رسيد .  اجرايی  مرحله 
نزد يك با اجرايی شد ن طرح اين آموزش ها 
و طی کرد ن مراحل آزمايشی به پروتكلی 

ملی تبد يل شود .
مد يـرکل امور اجتماعـی اسـتاند اری تهران 
بـا اشـاره به اينكه 27 د رصـد  زنان و مرد انی 
کـه وارد  حـوزه روسـپيگری مـی شـوند  د ر 

گرفته انـد ،  قـرار  تجـاوز  مـورد   کود کـی 
تاکيـد  کـرد : مسـاله آموزش هـای مقابلـه و 
از  آزار جنسـی د ر کـود کان  از  پيشـگيری 
اهميـت بسـزايی برخـورد ار اسـت و نشـان 
مـی د هـد  روی د اد ن يك اتفـاق د ر کود کی 
مـی توانـد  چـه فاجعـه ای بـه بـار بيـاورد . 
کتابـی کـه د ر ايـن طرح بـرای آمـوزش ها 
انتخاب شـد ه اسـت کتابی نجيـب و مطابق 
بـا آيين های کشـورمان و مذهـب ما تاليف 
شـد ه اسـت از اين رو می توانـد  گام موثری 

بـرای آغـاز اين آموزشـها باشـد .

ورود  آموزش های پيشگيری از آزارجنسی 
به مهد ها و پيش د بستانی ها

برخورد  با خود روهای فاقد  معاینه فنی از امروز

پای »نيترات« د وباره به خبرها باز شد . با شروع 
همچنين  و  آب  مصرف  افزايش  و  گرما  فصل 
کاهش سطح آب های زيرزمينی، نگرانی ها د رباره 
افزايش نيترات د ر آب شرب بويژه د ر پايتخت 
افزايش يافته؛ موضوعی که شورای شهر تهران  
ابراز  و  د اد ه  هشد ار  خصوص  د راين  بارها  نيز 
نگرانی کرد ه است. اما نظر وزارت بهد اشت د ر اين 

باره چيز د يگری است.
مهند س غالمرضا شقاقی، رييس اد اره بهد اشت 
خصوص  د ر   ، بهد اشت  وزارت  فاضالب  و  آب 
نگرانی شورای شهر تهران مبنی بر آلود گی آب 
بر  آن  د ر  موجود   نيترات  تاثير  و  تهران  استان 
سالمت، گفت: بحث آلود گی آب با نيترات، قبال 

هم وجود  د اشته است و خصوصا سالمت گروه 
)شيشه  شد ه  بطری  شير  از  که  نوزاد ان  سنی 
معرض  د ر  می تواند   را  می کنند   استفاد ه  شير( 
خطر قرار د هد .  با اقد امات وزارت نيرو از جمله 
تامين آب از سد  ماملو، اين مقد ار بسيار کاهش 
پيد ا کرد ه است و اگر اين طرح د ر تهران کامل 

شود ، کيفيت آب تهران يكنواخت خواهد  شد .
غير  سازهای  و  ساخت  اينكه  بيان  با  شقاقی  
مجاز  د ر تهران و همچنين عد م رعايت حريم 
منابع آب آشاميد نی اين استان ، باعث آلود گی 
آب و هد ر رفت آن می شود ، اظهار کرد : منشاء 
نيتراتی که د ر آب های جنوب تهران وجود  د ارد  
فاضالب  بهد اشتی  غير  د فع  به  مربوط  بيشتر  

بيشتر  سطحی  آب  منابع  از  هرچقد ر  است. 
د ر  می شود .  کمتر  مشكل  اين  کنيم،  استفاد ه 
عين حال هرچه ميزان مصرف آب بيشتر باشد ، 
آب  منابع  به  مجبور می شويم  آب  تامين  برای 
زيرزمينی رجوع کنيم. د ر صورتی که اين منابع 
نيز کيفيت الزم را ند ارند  و می توانند  سالمت 

مرد م را به خطر اند ازد .
منابع  از  حفاظت  برضرورت  تاکيد   ضمن  وی 
آب های  از  استفاد ه  از  پيشگيری  برای  آبی 
با  می توانند   مرد م  د اد :  اد امه  زيرزمينی، 
همچنين  و  آب  منابع  آلود گی  از  جلوگيری 
را د ر  صرفه جويی د ر فصل گرما، نقش مهمی 

ارتقای کيفيت آب د اشته باشند .

وزارت بهد اشت هشد ار د اد :

ساخت و سازهایی 

که آب پایتخت را 

آلود ه می کنند 
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متن آگهی

 خواهان / شاکی محمد  صد ری نسب د اد خواستی به طرفيت خواند ه مجيد  جود کی 
به خواسته اعسار از پرد اخت محكوم به تقد يم د اد گاه های عمومی شهرستان خرم آباد  
نمود ه که جهت رسيد گی به شعبه 26 شورای حل اختالف مجتمع امام خمينی )ره( 
شهرستان خرم آباد  خيابان امام )ره( ميد ان عد الت د اد گستری کل استان لرستان ارجاع 
و به کالسه 9509986693800112 ثبت گرد يد ه که وقت رسيد گی آن 1395/5/18 
و ساعت 09:00 تعيين شد ه است به علت مجهول المكان بود ن خواند هو د رخواست 
خواهان و به تجويز ماد ه 73 قانون آئين د اد رسی د اد گاه های عمومی و انقالب د ر امور 
مد نی و د ستور د اد گاه مراتب يك نوبت د ر يكی از جرايد  کثير االنتشار آگهی می شود  
تا خواند ه متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ريافت و د ر وقت مقرر فوق جهت 

رسيد گی حاضر گرد د .
د بیر شعبه شورای حل اختالف شعبه 26 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد  – سروگل بارانی . 

آگهی مزاید ه : اموال منقول مرحله اول 

اجرای احكام مد نی شعبه يازد هم د اد گاه حقوقی شهرستان بابل د ر نظر د ارد  جهت 
وصول محكوم به و هزينه اجرائی د ر پروند ه کالسه 940001 يكد ستگاه اتومبيل 
سمند  مد ل 83 برنگ نقره بشماره شهربانی 82- 687 ص 95 متعلق به محكوم 
عليه آقای رحيم تبار حاجی بابا را د ر روز شنبه تاريخ 95/5/2 ساعت 11 صبح 
د ر محل د فتر اجرا اين شعبه از طريق مزايد ه بفروش برساند  وضعيت اتاق و د و 
طرف گلگير و د ر بها رنگی الستيك چرخ جلو سمت رانند ه مستهلك و فاقد  آج و 
بقيه الستيكها بميزان 70د رصد  سالم و د ارای آج ميباشد  کارشناس قيمت اتومبيل 
است  نمود ه  تعيين  ريال   120/000/000 بمبلغ  را  شد ه  اعالم  وضعيت  با  مزبور 
که مزايد ه از همين قيمت پايه شروع شد ه و به باالترين مبلغ پيشنهاد ی واگذار 
ميگرد د  برند ه مزايد ه د ه د رصد  مبلغ را فی المجلس و باقيماند ه را بايد  ظرف يكماه 
پس از مزايد ه پرد اخت نمايد  و د ر صورت انصراف د ه د رصد  اخذ شد ه د ر حق د ولت 

ضبط خواهد  شد  کليه هزينه نقل و انتقال سند  بعهد ه خريد ار است 
اجرای احکام مد نی شعبه یازد هم د اد گاه حقوقی شهرستان بابل – اصغر آرد ی 

هیات موضوع

 قانون تعيين وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی 
آگهی اصالحيه 

با نظر به اينكه د ر آگهی شماره 139360310016008242 تصرفات متقاضی آقای 
محسن ازاد  خواه فرزند  عيسی شماره شناسنامه 14 صاد ره از محمود  آباد  يك قطعه 
زمين با بنای احد اثی به مساحت 166/88 متر مربع به اشتباه د ر محد ود ه پالك 36 
اصلی بخش 2 قريه سرخرود  معرفی گرد يد ه د ر صورتی که مورد  تقاضا د ر محد ود ه پالك 
ثبتی 4 فرعی از 15 اصلی بخش 2 محمود  اباد  قريه چاکسر می باشد  که بد ينوسيله 
اصالح می گرد د .لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر يك نوبت آگهی ميشود  د ر صورتی 
که اشخاصی نسبت به صد ور سند  مالكيت متقاضی مذکور اعتراضی د اشته باشند  می 
توانند  از تاريخ انتشار اولين آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به اين اد اره تسليم و 
پس از اخذ رسيد  ظرف مد ت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، د اد خواست خود  را به 
مرجع قضايی تقد يم نمايند  بد يهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول 

اعتراض طبق مقررات سند  مالكيت صاد ر خواهد  شد .تاريخ انتشار :1395/03/19
فرهاد  اقا بابایی - رییس اد اره ثبت اسناد  و امالک محمود  اباد 

اجرائیه 

مشخصات محكوم له 
بانك ملت مد يريت شعب استان مازند ران به نشانی ساری ميد ان امام ط4 د ايره 

حقوقی              مشخصات محكوم عليه 
– روستای  – پيچ قريشی  پاروار  به نشانی  فرزند  مهد ی  1-سيد  حسين قريشی 

باال نقيب 
2- رضا حسن پور شير سوار فرزند  حسين به نشانی بابل – کمربند ی غربی – نبش 

توحيد  30 – ساختمان آريان – ط2 
به  بابل  بابل خ  به نشانی شهرستان  3- سيد ه مرضيه قريشی فرزند  سيد  مهد ی 

بابلسر پيچ قريشی روستای باال نقيب منزل پد ری 
4- سيد  علی اکبر راد  خو به نشانی امير کال – کافه شهر شب شمال 

5- سيد  محمود  قريشی به نشانی شهرستان بابل کوچه آرامگاه معتمد ی فروشگاه 
رنگ ميالد  

مشخصات نمايند ه قائم مقام قانونی محكوم له 
ماند انا سجاد يان اميری فرزند  سيد  حسن نشانی مازند ران – بابل – بابل ميد ان 

هالل احمر بحر ارم شرقی س شايان 
نوع رابطه : وکيل محكوم له / بانك ملت مد يريت شعب استان مازند ران 

محكوم به 
د اد نامه  شماره  به  مربوطه  حكم  اجرای  د رخواست  بموجب 
تضامنی  بصورت  محكومند   عليهم  محكوم  مربوطه9309971110801405 
بپرد اخت مبلغ 54/824/861 ريال بعنوان اصل خواسته و بپرد اخت هزينه د اد رسی 
و حق الوکاله وکيل مطابق تعرفه قانونی خسارت تاخير تاد يه از تاريخ د اد خواست 
برهی  اصل  ماند ه  به  نسبت  د اد  طرفين  قرار  مبنای  بر  وصول  زمان  تا   93/5/20
د ر حق محكوم له و پرد اخت نيم عشر د ولتی د ر حق صند وق د ولت رای صاد ره 

غيابی است 
مد یر د فتر د اد گاه حقوقی شعبه هشتم د اد گاههای عمومی حقوقی شهرستان بابل – سید  
احمد  پور جعفر 

متن آگهی 

خواهان فاطمه احمد ی د اد خواستی به طرفيت خواند ه شمس اله ميرد ورقی به خواسته 
طالق به د رخواست زوجه تقد يم د اد گاه های عمومی شهرستان خرم آباد  نمود ه که 
جهت رسيد گی به شعبه سوم د اد گاه عمومی حقوقی د اد گستری شهرستان خرم 
آباد  خيابان وليعصر انتهای بلوار پژوهند ه روبروی تامين اجتماعی ارجاع و به کالسه 
9509986610300222 ثبت گرد يد ه که وقت رسيد گی آن 1395/06/03 و ساعت 
12:00 تعيين شد ه است به علت مجهول المكان بود ن خواند ه و د رخواست خواهان و 
به تجويز ماد ه 73 قانون آئين د اد رسی د اد گاه های عمومی و انقالب د ر امور مد نی و 
د ستور د اد گاه مراتب يك نوبت د ر يكی از جرايد  کثير االنتشار آگهی می شود  تا خواند ه 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ريافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسيد گی 

حاضر گرد د .
منشی شعبه سوم د اد گاه عمومی حقوقی د اد گستری شهرستان خرم آباد  – مریم پنهانی. 

 بارکد 7936453049آگهی 

تغييرات شرکت فن آوران هميشه بنام با مسئوليت محد ود  به شماره ثبت 487962 و 
شناسه ملی 14005651532 به استنااد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاد ه مورخ 
1395/02/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شرکت به تهران اشرفی اصفهانی بعد  از 
ميد ان پونك بلوار پونك پالك 7 کد  پستی 1469935948 تغيير يافت و ماد ه مربوطه 
د ر ساسانامه بشرح فوق اصالح گرد يد .با ثبت اين مستند  تصميمات تغيير محل تغيير 
نشانی د ر يك واحد  ثبتی انتخاب شد ه توسط متقاضی د ر سوابق الكترونيك شخصيت 

حقوقی مرقوم ثبت و د ر پايگاه اگهی های سازمان ثت قابل د سترس ميباشد .
339272/م- الف                    سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور-اد اره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری تهران

بارکد 793645370 

اگهی تغييرات شرکت تجارت گستر ارنيكا  مسئوليت محد ود  به شماره ثبت 477559 
و شناسه ملی 1400516372 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاد ه مورخ 
1395/02/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقايان عقيل طالب علوان به کد  فراگير ملی 
60436946 و مازن حيد ری به مشاره ملی 0059178541 .عاد ل کرکی پور به شماره 
ملی 0481532323 بعنوان اعضاء هيئت مد يره شرکت برای مد ت نامحد ود  انتخاب 
گرد يد ند . با ثبت اين مستند  تصميمات تغيير نوع عضويت هيئت مد يره انتخاب و تعيين 
سمت هيئت مد يره انتخاب شد ه توسط متقاضی د ر سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی 
مرقوم ثبت و د ر پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل د سترس ميباشد .339267/م- الف               
سازمان ثبت اسناد  وامالک کشور –اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

اد اره روابط عمومی د اد گستری کل استان تهران
 

به موجب محتويات پروند ه کالسه فوق مطروحه د ر اين شعبه متهم ياسر راستگو فرزند  
مرتضی به اتهام ايراد  ضرب و جرح عمد ی فاقد  آثار ضرب و جرح د ر گواهی پزشكی 
قانونی تهد يد  با د وستانم با قمه حسابت رو می رسم –فحاشی –افترا با شوهر خواهرت 
رابطه د اری –مجهول المكان بود ه و مشخصات بيشتری از وی د ر پروند ه منعكس نمی 
باشد  تحت تعقيب اين د اد ياری می باشند  لذا به موجب ماد ه 174 قانون آئين د اد رسی 
کيفری د اد گاه عمومی و انقالب د ر يك نوبت آگهی می گرد د  که نامبرد ه ظرف مد ت يك 
ماه از تاريخ انتشار آگهی جهت د فاع و پاسخگويی به اتهام وارد ه د ر اين د اد ياری حاضر و 

د ر صورت عد م حضور اقد ام قانونی معمول خواهد  شد 
343013/م الف  مد یر د فتر شعبه 7 د اد یاری د اد سرای شهر ری 

آگهی احضار

 متهم مربوط به د اد سراو نيز د اد گاه د ر فرض عد م وجود  کيفر خواست 
د ر پروند ه کالسه 9409981113502167 اين شعبه حسن کريمی خانقشالقی 
به اتهام کالهبرد اری رايانه ای تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول 
المكان بود ن متهم و د ر اجرای مقررات ماد ه 115 قانون آيين د اد رسی د اد گاههای 
عمومی و انقالب د ر امور کيفری به نامبرد ه ابالغی می گرد د  تا ظرف مهلت 30 روز 
از انتشار اين آگهی جهت د فاع از اتهام انتسابی د ر اين شعبه حاضر گرد د  بد يهی 

است د ر صورت عد م حضور مطابق مقررات رسيد گی غيابی بعمل خواهد  آمد  
د اد یار شعبه د وم د اد یاری د اد سرای عمومی و انقالب شهرستان بابل آمنه علیجانی نیا 

آگهی ابالغ د اد خواست و د عوت بر رسید گی

مطالبه  خواسته  به  د اد خواستی  باباعلی  فرزند   عبد الملكی  ناظری  ی  مهد   آقای 
وجه بطرفيت آقای محمد  عليمراد ی تقد يم که به اين شعبه ارجاع  و به کالسه 
941016عمومی حقوقی ثبت شد ه چون خواند ه بنام محمد  عليمراد ی مجهواللمكان 
می باشد  می باشد  حسب د ستور د اد گاه طبق ماد ه 73 قانون آيين د اد رسی مد نی مراتب 
د ريك نوبت د ر يكی از روزنامه های کثير االانتشار محلی د رج و آگهی ميشود  که خواند ه 
با مراجعه به د فتر شعبه سوم د اد گاه عمومی حقوقی بهشهر نسخه ثانی د اد خواست و 
ضمائم را د ريافت ود ر روز چهارشنبه مورخه 5/27/ 95ساعت 10 صبح د ر شعبه سوم 
د اد گاه عمومی حقوقی بهشهر حضور بهم رساند  واال د اد گاه رسيد گی و اقد ام قانونی 

معمول خواهد  د اشت . 
م. الف 950272      باطبی -مد یر شعبه سوم د اد گاه حقوقی بهشهر 

اگهی ابالغ 

خواهان بانك مهراقتصاد  بطرفيت شيما گنبد ی پور با د اد خواستی  با موضوع مطالبه وجه 
تسليم د اد گاه نمود ه که به شعبه اول د اد گاه عمومی حقوقی بوشهر ارجاع و به کالسه 
940073 ثبت و وقت رسيد گی مورخه 95/10/04 ساعت9 صبح تعيين گرد يد ه است 
و عليهذا با توجه به مجهول المكان بود ن خواند ه و طبق د رخواست خواهان ود ستور 
د اد گاه وتجويز ماد ه 73 قانون آيين د اد رسی مد نی مراتب يك نوبت د ر يكی از روزنامه 
های کثيراالنتشار آگهی خواند گان مجهول المكان می تواند  جهت د ريافت نسخه ثانی 
د اد خواست و ضمائم به د فتر د اد گاه مراجعه و يا آد رس د قيق خود  را جهت ابالغ اوراق 

اعالم نمايد  د ر غير اينصورت د اد گاه غيابا رسيد گی و تصميم قانونی اتخاذ خواهد  نمود .
تاريخ انتشار :95/4/19

الهام هاشمی – د فتر شعبه اول د اد گاه عمومی)حقوقی( شهرستان بوشهر 

آگهی احضار متهم
 بد ينوسيله د ر اجرای ماد ه 115 قانون آئين د اد رسی کيفری به متهم مجهول المكان 
حميد  قاسمی –امير قاسمی –مجيد  شاهسوند  که به اتهام توهين –ايراد  ضرب –

تخريب-ايراد  ضرب توهين –ايراد  ضرب حسب شكايت حسن ياوری تحت تعقيب 
است يك نوبت د ر يكی از جرايد  کثيراالنتشار يا محلی آگهی می شود  که ظرف مد ت 
يك ماه پس ازانتشار د ر وقت اد اری د ر اين شعبه جهت د فاع ا زاتهام انتسابی د ر پروند ه 
9309980234501359 شعبه پنجم د اد ياری د اد سرای ناحيه 14 تهران حضور يافته 
د ر صورت عد م حضور يا عد م معرفی وکيل به صورت غيابی رسيد گی و اظهار عقيد ه 

خواهد  شد 
343011/م الف  د اد یار شعبه پنجم د اد سرای ناحیه 14 تهران 

د ر اجرای ماد ه 174 قانون

 آئين د اد رسی کيفری به عزيز پناهی که فعال مجهول المكان می باشد  و طبق پروند ه 
کالسه 9409982153800080 اين بازپرسی به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع با 
شكايت غالمعلی گلشنی تحت تعقيب اين شعبه می باشد  به موجب اين آگهی که يك 
نوبت د ر يكی از جرايد  کثيراالنتشار منتشر می گرد د  ابالغ می گرد د  که ظرف يك ماه 
پس از د رج آگهی جهت اخذ توضييح و د فاع از اتهام خود  د ر اين بازپرسی واقع د ر تهران  
تهرانپارس انتهای جشنواره بلوك 3 طبقه 3 حاضر د ر غير اينصورت وفق مقررات قانونی 

نسبت به موضوع غيابا رسيد گی خواهد  شد 
343010/م الف  شعبه 6 بازپرسی د اد سرای ناحیه 4 رسالت تهران

آگهی احضار متهم 

بد ينوسيله د ر اجرای ماد ه 115 قانون آئين د اد رسی کيفری به متهم مجهول المكان  
محمد  صالحی که به اتهام مشارکت د ر ايراد  ضرب و جرح عمد ی  حسب شكايت  
ابوالفضل احمد ی  تحت تعقيب است يك نوبت د ر يكی از جرايد  کثيراالنتشار يا محلی 
آگهی می شود  که ظرف مد ت يك ماه پس ازانتشار د ر وقت اد اری د ر اين شعبه جهت 
د فاع ا زاتهام انتسابی د ر پروند ه 95099804500188شعبه پنجم د اد ياری د اد سرای 
ناحيه 14 تهران حضور يافته د ر صورت عد م حضور يا عد م معرفی وکيل به صورت غيابی 

رسيد گی و اظهار عقيد ه خواهد  شد 
343012/م الف  د اد یار شعبه پنجم د اد سرای ناحیه 14 تهران 

شماره 941170/1143

د اد گاه ختم رسيد گی اعالم و بشرح آتی مباد رت به صد ور رای م ينمايد 
رای د اد گاه –د ر خصوص اتهام صفد ر نجاری مجهول المكان و متواری د ائر بر کود ك 
آزاری با عنايت به اوراق و محتويات پروند ه به ويژه گزارش مرکز بهزيستی و اظهارات 
همسر متهم که اعالم د اشته متهم شيشه مصرف می کند  با توجه به د اليل فوق بزه 
کاری متهم محرز و مستند ا به ماد ه 4 قانون حمايت از کود کان و نوجوانان متهم موصوف 
را به سه ماه و يك روز حبس محكوم می نمايد  رای صاد ره غيابی و ظرف بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی و ظرف بيست روز پس از اتمام مهلت واخواهی قابل تجد يد نظر 

خواهی د ر محاکم تجد يد نظر استان تهران می باشد 
343018/م الف رئیس شعبه 1143 د اد گاه کیفری 2 تهران 

آگهی مفقود ی
شماره هوشمند 2976889  بنام آقای علی د الوند  فرزند  محمد  به شماره شناسنامه 
1352/06/03 به شماره گواهينامه 9101265709 به شماره ملی 4071733411 

مفقود  و از د رجه اعتبار ساقط است. 
لرستان – خرم آباد  .

آگهی مفقود ی 

موتور  شماره  به   1385 مد ل  نيسان  وانت  ماشين  سند   رساند   می  اطالع  به 
رنگ  بنزين  سوخت  PLنوع   140  DJ  018807 شاسی  شماره  و   321056
آبی روغنی شماره پالك 812/72ق 82 به نام سيد  علی علوی مقد م رستمی 
فرزند  هاشم د ارند ه شماره ملی 2181788898 مفقود  گرد يد ه و ازد رجه اعتبار 

ساقط است.
نکا

اگهی مفقود ی  
برگ سبز سواری پرايد  صبا مد ل 1379 به شماره انتظامی ايران 788/82ج98 شماره 
نام رضا گلی مفقود   به   S 1412279648761 موتور 00171751 شماره شاسی

گرد يد ه و از د رجه اعتبار ساقط است 
بابل 

آگهی احضار 
د ر خصوص شكايت کيومرث د اد گر عليه شما )جهانگير د اد گر (فرزند  علی د ايربر انتقال 
مال غير، از تاريخ انتشار آگهی احضار د ر روزنامه ، ظرف مد ت يك ماه جهت رسيد گی 

د ر اين شعبه حاضر شويد .
مد یر د فتر شعبه اول بازپرسی د اد سرای عمومی و انقالب شهرستان د االهو – جعفر جاسمی نژاد .

7 راه برای افزایش سوخت و ساز بد ن
 شايد  به خاطر عاد ات غذايی اشتباه و سبك ناد رست زند گی بد ن شما 
به اند ازه ی کافی کالری نمی سوزاند . خوشبختانه شما می توانيد  با چند  

راهكار ساد ه سوخت وساز بد ن خود  را کنترل کنيد .
é  بیشتر بخوابید

مقد ار خواب شما تأثير زياد ی روی اند ازه ی د ور کمرتان د ارد . تحقيقات 
نشان د اد ه اند  کمبود  خواب می تواند  هورمون های گرسنگی را اشتباهاً 
ارسال کند . اين يعنی مشكل شما با سلول های چربی د و برابر می شود : 
شما بيشتر از حد  نياز می خوريد  و اضافه وزن د ر اند ام شما نمود ار می گرد د .

é  زود تر بید ار شويد 
کمی زود  تر بيد ار شد ه و د ر ابتد ا صبحانه بخوريد ، قهوه د ر صبحانه ی شما 
جايی ند ارد . با نخورد ن صبحانه شما اولين شانس روز خود  برای افزايش 
سوخت وساز را ازد ست د اد ه ايد . سپس ورزش کنيد . حتی يك پياد ه روی 

20 د قيقه ای تفاوت زياد ی ايجاد  خواهد  کرد .
é  فعال باشید 

شايد  ورزش روزانه برای شما غيرممكن به نظر برسد ، اما شما می توانيد  و 
بايد  اين کار را بكنيد . ورزش های قلبی عروقی ) پياد ه روی، شنا، ايروبيك، 
د و ( محرك سوخت وساز بد ن هستند ، به سوزاند ن کالری کمك می کنند  
و حتی موقتاً اشتهای شما را کاهش می د هند . وزنه برد اری نيز برای شما 
باال می برد  و  را  بافت های بد ن و ماهيچه ها  ضروری است. زيرا حجم 
نتيجه ی آن سوزاند ن کالری بيشتر است. هرچه بافت ماهيچه ای شما 

بيشتر باشد  کالری بيشتری می سوزانيد .
é  تمام روز بخوريد 

سه وعد ه ی بزرگ غذايی د ر روز را فراموش کنيد . به جای آن سراغ وعد ه های 
غذايی کوچك تر يا ميان وعد ه های سالم باشيد . روزانه 5 تا 6 وعد ه غذای 
کوچك بخوريد  تا انرژی بد ن شما حفظ شود . با اين کار سوخت وساز بد ن 
افزايش يافته و قد رت مغز باال می رود . نخورد ن غذا باعث می شود  سوخت وساز 

بد ن کند  شد ه و به علت کمبود  غذا کالری ذخيره شود .
é  آب بخوريد 

اگر بد ن آب کافی ند اشته باشد  عد د ی که ترازو نشان می د هد  د رست نيست. 
با د ريافت نكرد ن آب کافی شما د ر خطر افزايش وزن قرار می گيريد . کم آبی 
می تواند  باعث شود  مغز فكر کند  شما گرسنه ايد ، بنابراين بجای د ريافت آب 

کافی به د نبال هر خوراکی ای که نزد يكشماست می رويد .
é  غذاهای تند  بخوريد

افزايش ميزان تند ی هر وعد ه ی غذايی چيزی فراتر از افزود ن طعم است. 
غذاهای تند  مانند  فلفل تند  و اد ويه ها د مای بد ن را باال می برند . د مای بد ن 
و سوخت وساز با هم ارتباط مستقيم د ارند : همزمان با سوزاند ن انرژی د ر 

بد ن، گرما آزاد  می شود .
é  كلسیم مصرف كنید 

تحقيقات نشان می د هند  کلسيم، يك ماد ه ی معد نی ضروری، می تواند  
ميزان د رصد  سوخت وساز بد ن را افزايش د هد  که اين يعنی زياد شد ن 
کاهش وزن. يك رژيم غذايی با کلسيم زياد  و کالری کم سوخت چربی 
د ر بد ن را افزايش می د هد . د وستد اران لبنيات کمتر مبتال به سند روم 
سوخت وساز می شوند ، سند رومی که با باال رفتن فشارخون، کلسترول و 
تری گليسيريد ، عد م کنترل بد ن بر قند  خون و چاقی شكم همراه است 

همه ی اين فاکتورها خطر بيماری های قلبی و د يابت را باال می برند .

فيبر د ر كد ام گروه غذایی 
یافت می شود ؟!

غذايی  گروه  کد ام  د ر  فيبر  بد انيم  بخواهيم  اگر 
يافت می شود  بايد  بگوييم فيبر د ر گياهان يافت 
می شود . فيبر به د ليل اسكلت گياه به ثابت بود ن 
شكل و ساخت آن خيلی کمك  می کند . انسان ها 
قاد ر نيستند  فيبر را هضم کنند  به همين د ليل 
زمانی که غذاهايی با پايه ی گياهان می خوريم، از 
رود ه ی کوچك عبور می کند  و به رود ه ی بزرگ 
می رود  و به سالمت آن کمك می کند . بسياری 
از افراد  به اند ازه ی کافی د ر برنامه غذايی خود  

فيبر ند ارند .
افراد   د ر  فيبر  روزانه  مصرف  شد ه  توصيه  مقد ار 
50 سال يا جوانتر د ر مرد ان 38 گرم و د ر زنان 
25 گرم گفته شد ه است. اين مقد ار برای آقايان 
و خانم های باالی 50 سال به ترتيب 30 و 21 

گرم است.
مقد ار فیبر موجود  د ر غذاهای مختلف به اين 

صورت است:
يك و نيم فنجان لوبيا سفيد  پخته: 9.5 گرم فيبر
يك و نيم فنجان لوبيا کنسرو شد ه: 9.0 گرم فيبر

يك و نيم فنجان عد س پخته: 7.8 گرم فيبر
يك و نيم فنجان خرما: 7.1 گرم

يك و نيم فنجان لوبيا قرمز پخته: 6.5 گرم فيبر
يك و نيم فنجان باقالی پخته: 6.7 گرم فيبر

يك و نيم فنجان ماکارونی گوجه فرنگی کنسرو 
شد ه: 5.9 گرم

يك و نيم فنجان نخود  پخته: 6.2 گرم فيبر
يك عد د  کيك سبوس د ار متوسط: 5.0 گرم فيبر

يك و نيم عد د  گالبی آسيايی: 5.0 گرم فيبر
يك و نيم فنجان کنگر فرنگی پخته: 4.5 گرم فيبر

يك فنجان بلغور جو د و سر: 4.0 گرم فيبر
يك و نيم فنجان ميكس سبزيجات پخته شد ه: 

4.0 گرم فيبر
يك و نيم فنجان ماکارونی سبوس د ار پخته: 3.4 

گرم فيبر
24 عد د  باد ام: 3. گرم فيبر

يك عد د  سيب با پوست: 3.3 گرم فيبر
يك عد د  پرتقال متوسط: 3.0 گرم فيبر

يك فنجان بروکلی: 2.4 گرم فيبر
يك عد د  فلفل د لمه ای: 2.4 گرم فيبر

يك عد د  شليل: 2.3 گرم فيبر
28 عد د  باد ام زمينی: 2.3 گرم فيبر

يك قطعه نان سبوس د ار: 2.0 گرم فيبر
15 عد د  نصف گرد و: 2.0 گرم فيبر

گوناگونسالمتوتغذیه

“سبك زند گي مد رن” به ويژه آن گونه اي که از 
نيم قرن بيستم به خصوص از د هه 80 حاکم شد ه 

چند  مؤلفه اساسي د ارد :
عالم  است.  انگارانه  فرد   اساساً  مد رن،  عالم   -1
و  اجتماعي  تعلقات  که  است  عالمي  فرد انگار 
خانواد گي را نمي تواند  بپذيرد  پس سبك زند گي 
مد رن، سبكي است که اقتصاد  و پول، مسئله اصلي 
انسان مي شود . بد ين معنا که سبك زند گي مد رن 
پول محور است؛ همانطور که مي توان گفت د ر عالم 

مد رن، انسان د ر ذيل پول تعريف مي شود .
2- فرد  انگاري موجب مي شود  که انسان تد ريجاً 
د ر  لذا  خانواد ه ستيز  شود   يا  و  خانواد ه گريز  يا 
ابتد اي امر، فرد  از خانواد ه گسترد ه و فاميلي د ور 
شد ه و به سوي خانواد ه هسته اي مي آيد . سپس از 
خانواد ه هسته اي نيز تد ريجاً د ور شد ه و به سمت 
تجّرد  تمام عيار سير مي کند  و اين چيزي است 
که مطابق با آمار د ر عالم غرب مد رن مشاهد ه 
شد ه و متاسفانه جامعه ايران نيز به همين سو د ر 

حال حرکت است.
اين سبك  و  مد رن  انسان  ويژگي   3- سومين 
اين  اساساً  است  شد يد   مصرف گرايي  زند گي، 
خصيصه مربوط به نيمه د وم قرن بيستم است 
و چون سرمايه د اري وارد  فاز توليد  انبوه شد  از 
اوائل قرن بيستم به بعد  فرهنگ مصرف، جانشين 
فرهنگ امساك انباشت شد ه است و اين به جزئي 

از اليف استايل د ر زند گي مد رن شد ه است.
شتاب زد ه اي  سرعت  حضور  چهارم،  د سته   -4
است که يك اضطراب زمان را ايجاد  مي کند  و 
اضطراب ساعت يك حالت مكانيكي د ر روابط 
انسان ها ايجاد  مي کند . همچنين تغيير مد ل هاي 
غذايي از د يگر ويژگي سبك زند گي مد رن است 
زمان،  اضطراب  اشتغال،  پول،  مانند   عناصري 
خانواد ه گريزي مد ل غذايي انسان را نيز تغيير د اد ه 
و به سوي مد ل هاي فست فود ي و غذاهاي بيروني 
سوق مي د هد . از اين رو کمپاني هاي غذا د خالت 

کرد ه و الگوهاي غذايي را ارائه مي د هند .
5- ويژگي بعد ي سبك زند گي مد رن،  تنوع طلبي 
شد يد  است. اين مد ل زند گي براساس فرد  تنها 
تعريف مي شود  و نه براساس فرد  د ر خانواد ه و 
اجتماع به صورت پيوسته بلكه انسان فقط به 
خود ،  نيازهاي  براساس  که  است  اتمي  صورت 
به سمت يك اتم و يا يك انسان د يگر مي رود  
و سپس به   همان غار تنهايي خويش باز مي گرد د  

که اين موضوع به تعطيلي روابط مي انجامد .
é تأثیر سبك زند گي غربي بر جامعه ايران

د ر ايران نيز گسترش شهرنشيني، صنعتي شد ن، 

افزايش ميزان سواد ، حضور زنان د ر عرصه هاي 
اجتماعي، گسترش مكانهاي هم حضوري زنان و 
مرد ان و گسترش کمي و کيفي وسايل ارتباط 
جمعي سبب تغيير د ر ارزش ها و نگرش هاي 
ايرانيان شد ه است و از اين رو ارزش هاي فرهنگي 
حال  د ر  يا  و  گيري  حال شكل  د ر  يا  ايرانيان 
بازتوليد اند . د ر اين ميان، جوانان بيشتر د ر معرض 
تاثيرپذيري از جريانات و فرايند هاي تغيير هستند  
و با توجه به مقتضيات ويژه اين د وره، آماد گي 
بيشتري براي همراه شد ن و پذيرفتن هنجارها و 
ارزشها و نگرش هاي جد يد  و متفاوت از نسل هاي 

پيشين را د ارند .
مي د انيم که سبك زندگي، شامل اموري است 
که به زندگي انسان اعم از بعد فردي و اجتماعي، 
ماد ي و معنوي او مربوط مي شود . اين اموري 
و  اعتقاد ات(  و  ها  )اد راك  ها  بينش  شامل 
گرايش ها )ارزش ها، تمايالت و ترجيحات( که 
اموري ذهني و يا رفتار د روني هستند  و همچنين 
رفتارهاي بيروني )اعم از اعمال هوشيارانه و غير 
و  جسمي(  هاي  وضعيت  و  حاالت  هوشيارانه 

موقعيت هاي اجتماعي هستند  .
د ر سال هاي اخير اين سه سطح از سبك زند گي 
رسانه هاي  تاثير  تحت  مختلف  هاي  حوزه  د ر 
تباد الت  و  آموزشي  نظام  اينترنت،  مختلف 
فرهنگي با غرب تغيير يافته و يا همچنان د ر 
از جمله مهمترين حوزه ها  تغيير است.  حال 
مي توان به حوزه مصرف، حوزه اوقات مختلف 
زند گي، حوزه پوشش و حوزه تعامالت اجتماعي 

اشاره کرد .
é حوزه هاي متأثر از سبك زند گي غربي

حوزه مصرف سکونت گاه: سكونت گاهاي 

سنتي که بر مبناي مد ل ايراني اسالمي توليد  
ها کوچك شد ه  آپارتمان  به  تبد يل  مي شد  
به  نيز  اسالمي  ايراني-  هويت  با  شهرهاي  و 
تبع آن تبد يل به کالن شهرها و شهرك هاي 
حال  د ر  يا  شد ه،  تبد يل  هويت  بي  اقماري 
شهر  و  محله  خانه،  نتيجه،  د ر  است.  تبد يل 
از د ست  را  کارويژه هاي مختلف خود   د يگر 
صرف  گاهي  سكونت  به  تبد يل  و  اند   د اد ه 
همچنين  اند .  شد ه  مختلف  هاي  آسيب  با 
تغذيه و لوازم زند گي نيز مانند  سكونت گاه به 

فراخور شرايط جد يد  مد رن گشته اند 
حوزه اوقات: زند گي کار بخش عمد ه زمان افراد  
را به خود  اختصاص د اد ه است. آنچه د ر زند گي 
و  د رآمد   توليد   است  اول  اولويت  د اراي  مد رن 
سرمايه بيشتر است و از اين رو زن و مرد  ساعات 
زياد ي از شبانه روز خود  را صرف توليد  د رآمد  
مي نمايند  و از اين رو ساعات تعامل زن و مرد  
با يكد يگر د ر خانواد ه و با فرزند ان به شد ت تقليل 
اوقات  پيد ا کرد ه است. همچنين شيوه گذران 
فرد ي  بسيار  و  است  نمود ه  تغيير  نيز  فراغت 

گرد يد ه است.
نيز مي توان  اين خصوص  حوزه پوشش: د ر 
تغيير ذائقه ايرانيان را مشاهد ه کرد . پوشش زنان 
و مرد ان ايراني متاثر از پوشش هاي غرب تغيير 
نمود ه است و د اشتن پوشش زنان غربي يعني 
د اشتن پرستيژ اجتماعي همچنين استاند ارد هاي 
زيبايي را د ر افراد  مخصوصا زنان تغيير يافته و اين 
مسئله موجب شد ه است تا جراحي هاي زيبايي و 

مصرف مواد  آرايشي افزايش پيد ا کند .
به  توجه  با  که  اجتماعي:  تعامالت  حوزه 
تغييرات پيشين روابط با نامحرم توسعه يافته 

است. ارتباطات خانواد گي بر خالف تاکيد  اسالم 
مبني بر صله ارحام کاهش يافته است و مسئوليت 

هاي اجتماعي افراد  نيز د ر حال کاهش است.
é شاخص هاي تاثیرگذار بر سبك زند گي

ترين  مهم  از  برخي  توان  مي  مجموع  د ر 
زير  موارد   د ر  را  زند گي  سبك  شاخص هاي 

برشمرد :
روابط و رفتارهاي اجتماعي:

تعامل همسران
تعامل والد ين با فرزند ان

تعامل افراد  با يكد يگر د ر جامعه
ميزان ازد واج و طالق

روابط نامحرم د ر جامعه
الگوهاي معماري شهرسازي:

فضاي خانه
فضاي محله

فضاي شهري
فضاي روستايي

مد گرايي و پوشش:
ميزان گرايش به مد ، اهميت مد  د ر زند گي

معيار اصلي د ر انتخاب پوشش
اهميت و نوع آرايش مورد  نظر )خانم ها و آقايان 

از حيث آرايش صورت و…(
مصارف فرهنگي:

ميزان استفاد ه و مراجعه به سينما
ميزان استفاد ه و مراجعه به اماکن تئاتر

ميزان استفاد ه از ماهواره
ميزان استفاد ه از اينترنت

محتواي موسيقي هايي که مورد  استفاد ه قرار مي 
گيرد 

محتواي فيلم هاي سينمايي
تغذيه:

ميزان مراجعه به رستوران )رستوران هاي مد رن 
با غذاهاي فرنگي، واحد هاي صرف غذا و نوشيد ني 

د رسينماها، اماکن تفريحي و ورزشي و…(
نوع رستورانهاي مورد  استفاد ه

نوع غذاهاي مورد  استفاد ه د ر منزل
كاالهاي مصرفي:

ميزان استفاد ه از کاالهاي لوکس
اولويت هاي مورد  نظر د ر انتخاب کاالهاي مصرفي

رسانه ها:
نوع و شيوه تبليغ گسترد ه کاالها و خد مات د ر 

رسانه ها و نوع کاالهاي مورد  تبليغ واقع شد ه
رسانه برگزيد ه و مورد  اعتماد  د ر تبليغ کاالها

رسانه برگزيد ه و مورد  اعتماد  د ر کسب اخبار و 
اطالعات

تأثیر سبك زند گي غربي بر جامعه ايران
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تالش فد راسيون فوتبال برای حفظ نقش یوز 
ایرانی روی پيراهن تيم ملی

فد راسيون فوتبال ايران د ر تالش و رايزنی برای حفظ نقش يوزپلنگ 
ايرانی روی پيراهن تيم ملی فوتبال است. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ساکت مد ير تيم های ملی د رباره 
تد اوم نقش يوز ايرانی روی پيراهن تيم ملی د ر مسابقات آيند ه اين 
تيم گفت: با توجه به اينكه يكی از مهم ترين فعاليت های فد راسيون 
به مسئوليت های اجتماعی است و بحث محيط  موضوعات مربوط 
يوز  نقش  تا  می کنيم  تالش  د ارد ،  ويژه ای  اهميت  ما  برای  زيست 
ايرانی که اخيرا به عنوان يكی از نماد های فوتبال کشور معرفی شد ه 

بر روی پيراهن تيم ملی حفظ کنيم. 
لباس هايی  با  برزيل  د ر جام جهانی 2014  ايران  فوتبال  ملی  تيم 

به می د ان رفت که نقش يوزپلنگ ايرانی روی آن نقش بسته بود . 

احتمال برگزاری بازی تد اركاتی تيم ملی فوتسال 
د ر كلمبيا

تيم ملی فوتسال ايران به احتمال زياد  قبل از شروع مسابقات جام 
جهانی، د ر کلمبيا د يد ار تد ارکاتی برگزار خواهد  کرد . 

به گزارش مهر، تيم ملی فوتسال ايران د ر حالی شهريورماه بايد  د ر 
جام جهانی کلمبيا برابر اسپانيا، مراکش و آذربايجان به می د ان برود  
که مهم ترين خواسته کاد ر فنی، برگزاری بازی های تد ارکاتی قبل 

از اين مسابقات است. 
د ر حال حاضر حضور تيم ملی د ر تورنمنت تايلند  و بازی تد ارکاتی 
با ازبكستان د ر مشهد  قطعی است و به نظر می رسد  برگزاری بازی 

د يگری قبل از سفر به کلمبيا می سر نباشد . 
عباس ترابيان رئيس کميته فنی و توسعه فوتسال د ر اين خصوص، 
برای  آن ها  برنامه  که  کرد يم  رايزنی  زياد ی  با کشورهای  ما  گفت: 
بازی با ايران فراهم نبود . اين کشور ها يا خودشان د ر جام جهانی 
بود ند  و برنامه ريزی خود  را از قبل صورت د اد ه بود ند  و يا کشورهايی 
بود ند  که د ر جام جهانی حضور ند ارند  و د وران استراحت خود  را 
طی می کنند .  ترابيان تاکيد  کرد : با اين حال اين احتمال هست که 
تيم ملی د ر روزهای حضور د ر کلمبيا و پيش از شروع مسابقات جام 
جهانی، يك يا د و بازی تد ارکاتی برگزار کند . بايد  د ر اين خصوص 
رايزنی هايی با کشورهای حاضر د ر جام جهانی د اشته باشيم تا د ر    

همان کلمبيا با آن ها بازی کنيم. 

آخرین اخبار از ارد وی سرخ ها د ر اوکراین؛ 

بازگشت سيد جالل به تمرینات گروهی

پيگيری  شرايطی  د ر  پرسپوليس  فوتبال  تيم  جمعه  صبح  تمرين 
شد  که مد افع مصد وم اين تيم نيز با ساير سرخپوشان تمرين کرد . 
به گزارش مهر، شاگرد ان برانكو ايوانكوويچ که ارد وی آماد ه سازی 
د ر  را  تمرين  د و جلسه  روزانه  و  اند   برپا کرد ه  اوکراين  د ر  را  خود  
د ستور کار خود  قرار د اد ه اند  صبح امروز جمعه تمريناتشان را د ر 

کمپ باشگاه د يناموکيف پيگيری کرد ند . 
امروز عصر سرخپوشان سبك تر  بازی  به خاطر  تمرين که  اين  د ر 
از روزهای قبل برگزار شد  بازيكنان د ر ابتد ا د قايقی به گرم کرد ن 
بد ن هايشان پرد اختند  و سپس کارهای بد نسازی را د ر د ستور کار 

قرار د اد ند  که زير نظر مارکو انجام شد . 
بازی د رون تيمی برای مرور برنامه های تاکتيكی و تقويت سيستم 
د فاعی سرخپوشان د ر د ستور کار بازيكنان اين تيم قرار گرفت و د ر 
اد امه بازهم کارهای بد نسازی برای بازيكنان د ر نظر گرفته شد ه بود . 
مواجه  مصد وميت  با  گذشته  روزهای  طی  که  حسينی  سيد جالل 
شد ه بود  نتيجه عكس ام آر آی خود  را به کاد ر فنی و پزشكی نشان 
د اد  و مشخص شد  که مشكل خاصی ند ارد . به همين خاطر او امروز 
د ر کارهای گروهی شرکت کرد  و البته د قايقی هم خود ش به تنهايی 

تست های د وهای سرعتی د ر فواصل مختلف را انجام د اد . 
براساس اعالم مسئوالن تيم پرسپوليس ساير بازيكنان د ر سالمت 

کامل به سر می برند  و هيچ مشكل مصد وميتی وجود  ند ارد . 
د يد ار  د ومين  د ر  جمعه  امروز  د قيقه   30  :20 ساعت  سرخپوشان 
تد ارکاتی خود  د ر ارد وی اوکراين به مصاف تيم آبولون خواهند  رفت 

که تيم سوم ليگ بر تر اوکراين است. 

آغاز ارد وی ملی پوشان كاراته د ر مجموعه آزاد ی

رقابتهای  د ر  حضور  برای  کاراته  ملی  تيم  تمرينات  جد يد   د ور 
قهرمانی جهان روز جمعه د ر مجموعه ورزشی آزاد ی آغاز شد . 

به گزارش مهر، مرحله ششم ارد وی آماد ه سازی تيم ملی کاراته روز 
جمعه د ر مجموعه ورزشی آزاد ی تهران آغاز شد . اين مرحله ارد و تا عصر 
روز 22 تير ماه اد امه خواهد  د اشت و طبق برنامه د ر اين روز کاراته کا ها 
د ر يك رقابت انتخابی با هم مبارزه خواهند  کرد .  رقابتهای د رون ارد ويی 
با هد ف شناخت ميزان آماد گی ارد ونشينان و برای ارزيابی وضعيت کاد ر 

فنی برگزار می شود  و هيچ کاراته کايی از ارد وی خط نخواهد  خورد . 
تمرينات د يروز تيم ملی با يك د قيقه سكوت ازسوی ملی پوشان به 
احترام د رگذشت د و ملی پوش تيم ملی کاراته ناشنوايان آغاز شد . 

ضمن تمجید  از وحید  شمسایی؛

سایت AFC: تاسيسات د ریایی سرحال به جام 
باشگاه های آسيا می آید 

سايت کنفد راسيون فوتبال آسيا ضمن تمجيد  از وحيد  شمسايی، 
اعالم کرد  که تيم تاسيسات د ريايی سر حال و آماد ه راهی مسابقات 

جام باشگاه های آسيا می شود .
به گزارش مهر، سايت کنفد راسيون فوتبال آسيا د ر گزارشی چند  
روز ماند ه به شروع مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسيا به شرايط 

تيم های حاضر د ر اين مسابقات پرد اخته است.
اين گزارش با اعالم شرايط تيم تاسيسات د ريايی به عنوان مد افع 
به کسب  به حال موفق  تا  آغاز شد ه است: »ايران  عنوان قهرمانی 
از جمله  است؛  آسيا شد ه  باشگاه های  د ر جام  قهرمانی  عنوان  سه 
قهرمانی تاسيسات د ريايی د ر سال 2015. د ر تيم تاسيسات د ريايی 
چهار بازيكن تيم ملی ايران که موفق شد ند  با اين تيم د ر ماه فوريه 
به عنوان قهرمانی آسيا برسند ، حضور د ارند . هد ايت اين تيم با وحيد  

شمسايی به عنوان سرمربی - بازيكن است«.
تاکنون  ساله   40 »شمسايی  است:  آمد ه  گزارش  اين  اد امه  د ر 
به ثبت  را  المللی  بين  قابل توجه 390 گل  آمار  موفق شد ه است 
قهرمانی د ر  افتخاراتش عناوينی مثل هشت  و د ر فهرست  برساند  
بهترين  عنوان  سه  ايران،  با  تورنمنت  هشت  گلزن  بهترين  آسيا، 
باشگاه های  بازيكن سال فوتسال آسيا، د و عنوان قهرمانی فوتسال 
آسيا به عنوان بازيكن و سه عنوان قهرمانی د ر ليگ برتر ايران به 
به  آسيا  فوتبال  کنفد راسيون  سايت  د ارد .«  وجود   سرمربی  عنوان 
است:  اشاره کرد ه  باشگاه های جهان هم  د ر جام  تاسيسات  حضور 
»تاسيسات به واسطه حضور د ر مسابقات فوتسال جام باشگاه های 
جهان سرحال و آماد ه راهی جام باشگاه های آسيا می شود ؛ اين تيم 
د ر مسابقات جهانی به واسطه سه شكست برابر سه تيم از قوی ترين 

تيم های د نيا از صعود  به مرحله بعد  بازماند «.

د ید یه د شان:

ما بازی فينال را از آلمان برد یم

شاد مانی  ابراز  با  فرانسه  فوتبال  تيم  سرمربی 
پايانی  د يد ار  د ر  کشورش  ملی  تيم  حضور  از 
رقابتهای يورو 2016، پيروزی مقابل آلمان را به 

سان برتری د ر بازی فينال توصيف کرد .
پنجشنبه  فرانسه  فوتبال  تيم  مهر،  گزارش  به 
شب د ر د يد ار نيمه نهايی رقابتهای يورو 2016 
ملی  تيم  سد   از  گريزمان«  »آنتونيو  گل  د و  با 

آلمان گذشت.
»د يد يه د شان« د ر گفتگو با TF1 اظهار د اشت: 
اين   است.  افتخار  و  شاد ی  سراسر  پيروزی  اين 
قهرمان  مقابل حريفی که  بود   بازی د شوار  يك 
جهان بود . وی افزود : د ر برخی د قايق بازی زير 
فشار بود يم اما بازی را برد يم. به نظر من اين يك 
بازی فوق العاد ه بود ، يك فينال بود . من همواره 
به بازيكنانم اعتماد  د اشته ام و اين پيروزی برای 

آنها ست. برای تاريخ کشورشان.

مانوئل نویر:

یورو ۲۰1۶ برای تيم ملی آلمان 
خوب بود 

د روازه بان تيم ملی فوتبال آلمان با وجود  ناکامی 
د ر راهيابی به د يد ار پايانی يورو 2016، برگزاری 
خوب  کشورش  فوتبال  برای  را  تورنمنت  اين 

د انست.
به گزارش مهر، تيم فوتبال آلمان با نتيجه 2 بر 
صفر مقابل فرانسه د ر د يد ار نيمه نهايی رقابتهای 

يورو 2016 تن به شكست د اد .
پنالتی  خطای  از  پس  را  نخست  گل  آلمان 
گل  و  کرد   د ريافت  اشتايگر«  شواين  »باستين 
البته  و  د فاعی  اشتباه خط  د ليل  به  را هم  د وم 

خروج اشتباه د روازه بان. 
گفت:  شكست  اين  خصوص  د ر  نوير«  »مانوئل 
از  بد تر  لحظاتی  و  بود   نهايی  نيمه  بازی  اين 
اين وجود  ند ارد  که اين بازی ها را ببازيد . نمی 
خواهم بگويم ما تيم بهتر بود يم اما د و بر صفر 

هم نتيجه عاد النه ای نبود . 
وی افزود : البته پنالتی مهم بود  اما ما يك نيمه 
فرصت د اشتيم تا بازی را مساوی کنيم. ما اين 
شانس را د اشتيم اما استفاد ه نكرد يم د ر حاليكه 

فرانسوی ها از شانس هايشان استفاد ه کرد ند . 
د روازه بان بايرن مونيخ تصريح کرد : بازی بد  د ر 
با اين حال فكر می کنم  بار است  اينجا فاجعه 

اين تورنمنت برای فوتبال آلمان خوب بود . 

كریستوف د ام سرمربی تيم ملی 
رومانی شد 

و  بايرلورکوزن  فوتبال  تيم های  اسبق  سرمربی 
عهد ه  بر  را  رومانی  ملی  تيم  هد ايت  فنرباغچه 

گرفت. 
فوتبال  فد راسيون  مسئوالن  مهر،  گزارش  به 
رقابتهای  د ر  که  ضعيفی  نتايج  از  بعد   رومانی 
يورو 2016 کسب کرد ند  د ست به تغيير د ر کاد ر 
فنی تيم ملی اين کشور زد ند  و »کريستوف د ام« 

را بعنوان سرمربی جد يد  خود  برگزيد ند . 
عنوان  د ام 5  يوفا، کريستوف  به گزارش سايت 
اشتوتگارت،  را  د اخلی  رقابتهای  د ر  قهرمانی 
بشيكتاش و فنرباغچه )2 بار( و آستريا وين د ر 
کارنامه د ارد . وی تا پايان رقابتهای مقد ماتی جام 
قرارد اد   و  بود ه  رومانی  سرمربی   2018 جهانی 

طرفين با توافق قابل تمد يد  خواهد  بود . 
د ام بعد  از پذيرش هد ايت تيم ملی رومانی گفت: 
اين افتخار بزرگی برای من است که مسئوليت 
کسب  برای  گرفته ام.  عهد ه  بر  را  رومانی  تيم 
موفقيت بيشتر نياز به اتحاد  د اريم و د ر شرايط 

سخت کنار هم باشيم. 

رقابتهای یورو 2016 - فرانسه؛ 

د اور د ید ار فينال بين پرتغال و 
فرانسه معرفی شد 

»مارك  را   2016 يورو  رقابتهای  پايانی  د يد ار   
خواهد   قضاوت  انگلستان  کشور  از  کالتنبرگ« 
کرد . به گزارش مهر، اين اتفاق شش هفته پس 
رقابتهای  پايانی  د يد ار  د ر  د اور  اين  قضاوت  از 
ليگ قهرمانان اروپا بين تيم های رئال ماد ريد  و 

اتلتيكوماد ريد  د ر ميالن صورت می پذيرد . 
حذفی  جام  پايانی  د يد ار  ساله   41 د اور  اين 
فوتبال انگلستان بين تيم های منچستريونايتد  و 
کريستال پاالس را هم د ر ماه مه بر عهد ه د اشت 
جايی که قرمز ها با نتيجه 2 بر يك برند ه شد ند . 
فرانسه با شكست 2 بر صفر آلمان راهی د يد ار 
همين  با  هم  پرتغال  اينكه  ضمن  شد ه  فينال 

نتيجه از سد  ولز گذشته است. 
 »سايمون بك« و »جيك کالين« د ر اين د يد ار 

کمك د اور هستند . 

آنتونیو گریزمان:

حضور د ر فينال حاصل یک كار 
گروهی است

پايانی  د يد ار  د ر  حضور  فرانسه  ملی  تيم  مهاجم 
گروهی  کار  يك  حاصل  را  يورو 2016  رقابتهای 
د انست. به گزارش مهر، تيم فوتبال فرانسه با د وگل 
»آنتونيو گريزمان« مقابل آلمان موفق شد  به د يد ار 

پايانی رقابتهای يورو 2016 راه پيد ا کند . 
مهاجم اتلتيكوماد ريد  د ر پايان بازی اظهار کرد :  اين 
يك تالش گروهی بود . من خيلی خيلی خوشحالم 
چون می د انستيم بازی بسيار د شواری مقابل آلمان 
د اريم. تيم ما د ر اين بازی عملكرد  د فاعی خوبی 

د اشت. د روازه بان تيم ما عالی بازی کرد .
گريزمان اد امه د اد : من ضربه پنالتی ام د ر د يد ار پايانی 
رقابتهای ليگ قهرمانان اروپا را از د ست د اد م اما د ر 
اين بازی می خواستم مطمئن شوم که می توانم 

توپ را به تور د روازه برسانم. 

خبرخبر

آخرين  تشريح  با  فوتبال  ملی  تيم های  مد ير 
اقد امات مربوط به زمين تمرين، پرواز چار تر و 
لباس تيم ملی، گفت: ارد وی ايتاليا برای تيم ملی 
مد نظر قرار گرفته و اين ارد و د ر د ستور کار است. 
اقد امات  آخرين  تشريح  با  ساکت  محمد رضا 
سال  تيرماه  طی  گفت:  ملی  تيم های  سازمان 
جاری 123 روز ارد و د ر رد ه های مختلف بانوان و 
آقايان پيش بينی شد ه که برخی از آن ها به انجام 
رسيد ه و برخی د يگر مطابق با برنامه زمانبند ی از 

پيش تعيين شد ه د ر حال برگزاری است. 
اقد امات  و  سازمان  اين  برنامه های  د رباره  وی 
صورت گرفته د ر آن گفت: اولين کارگاه آموزشی 
تيم های  سرپرستان  ويژه  روزه  يك  توجيهی 
با  و  فوتبال  ملی  آکاد می  د ر  تيرماه   22 ملی 
حضور سرپرستان تيم های مختلف و با د عوت از 
ميهمانان و اساتيد  برگزار می شود . اين کارگاه زير 
نظر کميته آموزش و به د رخواست و با مشارکت 
سازمان تيم های ملی برگزار می شود  و بحث های 
مختلف مد يريتی، اد اری، حقوقی، رسانه و... د ر 
اين د وره فشرد ه به سرپرستان تيم های ملی ارائه 

خواهد  شد . 
مد ير تيم های ملی گفت: هد ف از برگزاری اين 
د وره آموزشی ارتقاء تعامل های مد يريتی، افزايش 
کيفيت و نحوه فعاليت سرپرستان تيم های ملی 
است. اين د وره برای اولين بار برگزار می شود  و 
اساتيد  بسيار خوبی د ر اين زمينه د ر نظر گرفته 
را  الزم  آموزش های  سرپرستان  به  که  شد ه 

خواهند  د اد . 
ساکت د ر اد امه از برگزاری کارگاه آموزش ويژه 
ملی  تيم های  پشتيبانی  و  تد ارکاتی  مسئولين 
خبر د اد  و گفت: اين د وره د ر تاريخ 5 مرد اد ماه 
و به مد ت يك روز د ر آکاد می ملی فوتبال برگزار 
می شود  و بسياری از مسائل مربوط به پشتيبانی، 
اجرايی، بهد اشتی و... مربوط به رد ه های مختلف 

تيم های ملی آموزش د اد ه خواهد  شد . 
کرد :  تاکيد   اد امه  د ر  فد راسيون  رئيس  مشاور 
ساختار سازمان تيم های ملی د ر حال تد وين است. 
نظر د اريم کليه رويه ها و د ستورالعمل های  د ر 
مربوط به تيم های ملی را مورد  بازنگری قرار د اد ه 
و می خواهيم يك سازمان متشكل برای تيم های 

ملی ساماند هی کنيم. بخش های مختلف اد اری، 
برنامه ريزی، نظارت، اطالعات وآمار و پشتيبانی 
از بخش های آن است. د ر واقع به د نبال افزايش 
انسجام د ر فعاليت ها و رويه های تيم های ملی 
بين  استاند ارد های  از  د اريم  نظر  د ر  و  هستيم 
المللی د ر آن استفاد ه کنيم. رويكرد  ما اين است 
تا استاند ارد  ايزو 2014-9001 را به مرحله اجرا 
د رآوريم و نسبت به استاند ارد سازی فعاليت ها د ر 

چارچوب الزامات آن اقد ام کنيم. 
ما  مهم  چالش های  از  يكی  افزود :  ساکت 
زمين های تمرين و مسائل مربوط به آن است. 
هم اکنون زمين شماره 2 آکاد می ملی فوتبال 
د ر حال تعويض است و از حد ود  سه ماه پيش 
تاکنون قابليت استفاد ه را ند ارد ، ضمن اينكه د ر 
به  اد اری مربوط  برطرف کرد ن مشكالت  حال 

اتمام اصالح و تعويض زمين شماره 2 هستيم. 
مد ير تيم های ملی تصريح کرد : زمين شماره 1 
آکاد می ملی فوتبال نيز نياز به اصالحات د ارد . 8 
گروه کار شناسی از متخصصان برجسته اين زمين 
را مورد  بررسی قرار د اد ه و همه آن ها به شرايط 
نامناسب آن تاکيد  د اشتند . ضمن اينكه پيمانكار 
فعلی زمين شماره 1 د ر حال تالش برای بازسازی 
اين زمين است، اما د ر    نهايت اين زمين تمرين نيز 
بايد  مورد  اصالح مجد د  قرار گيرد  تا پاسخگويی 

تمرينات تيم های ملی باشد . 

وی د ر اد امه بيان کرد : د ر همين راستا سازمان 
فوتبال  هيات های  و  باشگاه ها  از  ملی  تيم های 
استان ها د رخواست می کند  و اين انتظار را د ارد  تا 
فد راسيون فوتبال را د ر برگزاری ارد وهای تيم های 
ملی د ر رد ه های بانوان و آقايان ياری کنند . چرا 
که يكی از معضالت بزرگ ما زمين های تمرينی 
فوالد   باشگاه  همكاری  از  د ارد   جا  البته  است. 
که  چرا  کنم،  تشكر  اصفهان  سپاهان  مبارکه 
ارد وی تيم ملی نوجوانان ايران از تاريخ 21 تيرماه 
د ر کمپ اختصاصی صفائيه و به ميزبانی باشگاه 

فوالد  مبارکه سپاهان اصفهان برگزار می شود . 
موضوع  به  اشاره  با  فد راسيون  رئيس  مشاور 
همكاری باشگاه ها و هيات های فوتبال استان ها 
هيات های  و  باشگاه ها  همكاری  موضوع  گفت: 
ارد وهای  برگزاری  زمينه  د ر  استان ها  فوتبال 
و  شاخص ها  مهم ترين  از  يكی  ملی  تيم های 
پارامترهای ارزيابی استان ها د ر زمينه مشارکت د ر 
اجرای برنامه فد راسيون فوتبال است که بايد  مورد  

توجه قرار بگيرد . 
وی د ر اد امه افزود : راهبری فنی برای تيم های 
ملی برعهد ه کميته فنی و توسعه فد راسيون است 
که د ر اين زمينه فعاليت های خود  را با مشارکت 
فوتبال  و  فوتسال  بانوان،  جوانان،  کميته های 
ساحلی انجام خواهد  د اد . سازمان تيم های ملی د ر 

تعامل نزد يك با اين کميته ها خواهد  بود . 

مد ير تيم های ملی د ر اد امه د ر خصوص فعاليت 
افشين پيروانی به عنوان مد ير تيم ملی گفت: 
سياست فد راسيون و سازمان تيم های ملی حفظ 
ساختار مد يريتی تيم ملی بزرگساالن بود  و از ابتد ا 
به استمرار حضور پيروانی د ر تيم ملی تاکيد  شد ه 
بود . طی صحبت هايی که با پيروانی د اشتم از وی 
خواستيم تا فعاليت خود  را اد امه د هد  و ايشان 
بنا به تعصبات ملی و روحيه فرهنگيشان اعالم 
کرد  که تيم ملی را همراهی کرد ه و آن را تنها 

نخواهد  گذاشت. 
گفت:  ملی  تيم های  البسه  د رخصوص  ساکت 
منتظر  و  است  پيگيری  حال  د ر  موضوع  اين 
نمونه نهايی و با کيفيت شرکت تحت قرارد اد  با 
فد راسيون فوتبال هستيم و قرار بر اين است تا اين 
شرکت با د ر نظر گرفتن کليه استاند ارد های البسه 
تيم های ملی د ر عرف بين الملل بهترين کيفيت 
خود  را با د ر نظر گرفتن شرايط و فصول مختلف 

تا 20 تيرماه تهيه و ارائه کند . 
د ر  وی  فوتبال،  فد راسيون  سايت  گزارش  به 
اد امه د ر ارتباط با برنامه ها و د يد ارهای تد ارکاتی 
تيم ملی گفت: بازيهای تد ارکاتی بعد  از جلسه 
با سرمربی تيم ملی د ر حال پيگيری است و از 
آنجايی که قرار است ارد وی تيم ملی د ر روز های 
فيفا انجام شود  مقرر شد  تا کاد ر فنی تيم ملی 
برنامه جد يد  خود  را د ر اين زمينه به فد راسيون 
ارائه کند . بد ون شك اجرای اين برنامه نياز به 
مشارکت همه باشگاه ها د اشته و د ر نشستی که 
روز يكشنبه و با حضور مد يران عامل باشگاه ها با 
رئيس فد راسيون برگزار می شود  اين موضوع ارائه 
و پيگيری خواهد  شد . د ر حال حاضر ارد وی ايتاليا 
برای تيم ملی مد  نظر قرار گرفته و مسائل اجرايی 
مربوط به آن د ر حال پيگيری است و بعد  از نهايی 
شد ن د يد ار ها که منتج به عقد  قرارد اد  خواهد  شد  
از طريق سايت فد ارسيون اطالع رسانی می شود . 
موضوع  د اشت:  اظهار  فد راسيون  رئيس  مشاور 
بازيهای  برای  تيم ملی  پرواز چار تر  مهم د يگر 
و  تاييد   مورد   که  است  پيشرو  مهم  و  حساس 
تاکيد  سازمان تيم های ملی، رئيس و هيات رئيسه 
فد راسيون بود ه و د ر حال برنامه ريزی برای اجرای 

آن هستيم. 

زمین تمرین یکی از معضالت ما است؛ 

ساکت: پیگیر ارد وی ايتالیا برای تیم ملی فوتبال هستیم

اتحاد يه جهانی کشتی فهرست برترين آزاد  و 
فرنگی کاران جهان د ر ماه گذشته ميالد ی را 

اعالم کرد .
برترين آزاد  و فرنگی کاران جهان د ر ماه گذشته 
جهانی  اتحاد يه  سوی  از  حالی  د ر  ميالد ی 
کشتی معرفی شد ند  که حسن رحيمی و قاسم 
رضايی د ر جمع برترين نفرات اين رنكينگ 

قرار د ارند .
بر اين اساس برترين کشتی گيران جهان د ر 

ماه گذشته ميالد ی به شرح زير است:
كشتی فرنگی:

وزن 59 کيلوگرم: 1. اسماعيل بورور مولينا، 
قهرمان جهان )کوبا( 2. روشن بايراموف، نايب 
قهرمان جهان )آذربايجان( 3. المات کبيزپايف، 
 .4... )قزاقستان(   باکو  تورنمنت  قهرمان 
حميد  سوريان، قهرمان رقابت های گزينشی 

استانبول)ايران(
وزن 66 کيلوگرم: 1. فرانك استابلر، قهرمان 
قهرمان  نايب  هانسو،  ريو  )آلمان( 2.  جهان 
جهان )کره جنوبی( 3. آرتم سورکف، نفر سوم 
جهان )روسيه( ... 7. مهد ی زيد وند ، قهرمان 
تورنمنت پيت السينسكی )ايران(.. 18. اميد  
گزينشی  های  رقابت  قهرمان  نايب  نوروزی، 

قزاقستان)ايران(
وزن 71 کيلوگرم: 1. رسول چونايف، قهرمان 
نفر  بالينت کورپاسی،  )آذربايجان( 2.  جهان 
بيابانگرد ،  افشين  )مجارستان( 3.  اروپا  سوم 
قهرمان آسيا )ايران( ... 20. عظيم گرمسيری، 

قهرمان تورنمنت رومانی)ايران(
وزن 75 کيلوگرم: 1. رومن والسوف، قهرمان 
جهان )روسيه( 2. د و ژان کارتی کوف، قهرمان 
قهرمان  ماد سن،  مارك  )قزاقستان( 3.  آسيا 
تورنمنت پيت السينسكی )د انمارك( ... 10. 

سعيد  عبد ولی، قهرمان جهان )ايران(
وزن 80 کيلوگرم: 1. سلجوق جبی، قهرمان 
 .2 )ترکيه(  استانبول  گزينشی  های  رقابت 
اروپا  سال   23 زير  قهرمان  گوباد زه،  الشا 
قهرمان جام  اوگنی ساليف،  )گرجستان( 3. 
پاد وبنی )روسيه(... 5. رامين طاهری، قهرمان 
آسيا )ايران( ... 20. يوسف قاد ريان، نفر سوم 

جهان )ايران(
قهرمان  بلنيوك،  ژان  کيلوگرم: 1.  وزن 85 
جهان )اوکراين( 2. د يويد  چاکوتاد زه، نفر سوم 
جام پاد وبنی )روسيه( 3. رستم آساکولف، نايب 
ا...  حبيب   .9  ... )ازبكستان(  جهان  قهرمان 

اخالقی، نفر سوم جهان )ايران(
وزن 98 کيلوگرم: 1. نيكيتا ملنيكوف، قهرمان 
اروپا )روسيه( 2. آرتور الكسانيان، قهرمان جهان 
قهرمان  نايب  رضايی،  قاسم   .3 )ارمنستان( 
قهرمان  علياری،  7.مهد ی   ... )ايران(  جهان 

تورنمنت پيت السينسكی)ايران(
قهرمان  کايالپ،  رضا  کيلوگرم: 1.  وزن 130 
جهان )ترکيه( 2. ميجاين لوپز، نايب قهرمان 
جهان )کوبا( 3. الكساند ر چرنيتسكی ، نايب 
قهرمان اروپا )اوکراين( ... 12. بشير باباجان زاد ه، 
نفر سوم تورنمنت لهستان )ايران( ... 16. امير 
قهرمان مسابقات گزينشی  قاسمی منجزی، 

المپيك د ر اوالنباتور مغولستان )ايران(

کاپيتان تيم ملی بسكتبال با تاکيد  بر اينكه 
برخی از اين تيم چه ببرد  و چه ببازد ، انتقاد  
می کنند ، گفت: همين انتقاد های بيجا و همد ل 
نبود ن ها که به زمين بازی هم کشيد ه می شود  

باعث شد  المپيكی نشويم.
حامد  حد اد ی، د ر خصوص عملكرد  تيم ملی 
بسكتبال د ر مسابقات انتخابی المپيك که با د و 
شكست برابر يونان و مكزيك همراه بود ، اظهار 
د اشت: بازی های خوبی را پشت سر گذاشتيم اما 
بايد  به خاطر اين خوشحال باشيم که د ر  چنين 
رقابت هايی شرکت کرد يم. نه تنها برای من بلكه 
برای بازيكنان د يگر هم رقابت های مهمی بود . 
د يد ار با يونان و مكزيك تجربه خوبی برای همه 
ما بود . يونان تيم خيلی بزرگی است که قهرمانی 
و نايب قهرمانی جهان و اروپا را د ر اختيار د ارد . 
به غير از زمان هايی که توپ لو د اد يم و د فاع 
خوبی ند اشتيم د ر ساير د قايق بازی مقابل يونان 

خوب بود يم.
وی د ر مورد  د يد ار د وم مقابل مكزيك گفت: 
را  بازی  بايد   که  است  اين  من  خود   اعتقاد  
می برد يم. مكزيك تيمی نبود  که تيم ملی ايران 
را شكست د هد  و حقيقت اين است که خود مان 
به خود مان باختيم. يك مقد ار خود خواهی و 
کم تجربگی د ر تيم وجود  د اشت که البته اين 
موضوع هم به همه باز می گرد د ؛ از بازيكن گرفته 
تا ساير نفرات مرتبط با تيم. د ر د يد ارهای نزد يك 
مهم د و د قيقه آخر بازی است که بايد  ببينيم چه 

کار می کنيم.
کاپيتان تيم ملی بسكتبال ايران اد امه د اد : ما 
کل بازی را عقب بود يم اما بچه ها واقعا زحمت 
را  بازی  توانستند   و  کشيد ند  و تالش کرد ند  
برگرد انند . باز هم می گويم د قايق آخر مهم است 

که همه چيز مشخص می شود .
و  های خود   تعويض  اينكه  مورد   د ر  حد اد ی 
نشين  نيمكت  کامل  کوارتر  يك  گاها  اينكه 

است، ياد آور شد : اينكه 10 د قيقه بيرون نشستم 
خود م مقصر بود م و بايد  پس از تعويض به نظر 
سرمربی احترام می گذاشتم. انگيزه بااليی د ر 
مسابقه د اشتم و خوب کار می کرد م اما تعويض 
ابتد ای بازی تمرکزم را به هم ريخت و تاثير آن 
را د ر بازی هم د يد يم. تاکنون هم به هم ريخته 
هستم و يك تعويضی که بايد  به آن هم احترام 

می گذاشتم، برايم مشكل ايجاد  کرد .
وی د ر پاسخ به اين سوال که اد امه کار تيم ملی 
چگونه خواهد  شد ، گفت: اد امه کار به خيلی از 
مسائل بستگی د ارد . هميشه گفته ام که همه 
بايد  بيايند  و کمك کنند . وقتی يك نفر را به 
عنوان رئيس فد راسيون انتخاب می کنند  همه 
بايد  به او احترام بگذاريم و حمايت کنيم. محمود  
مشحون چه خوب و چه بد  رئيس فد راسيون 
است. شنيد ه ام يك گروهی ساخته اند  و فقط 
انتقاد  و تخريب می کنند . اين کارها خوب نيست. 

بايد  از رشته های د يگر ياد  بگيريم. 
بهترين سنتر آسيا خاطرنشان کرد : منتظرند  که 
ببازيم که انتقاد ها را آغاز کنند . آن زمان که صمد  
و کامرانی و آفاق بود ند ، می گفتند  تيم پير است 
و حاال که جوان شد ه است، می گويند  چرا جوان 
شد ه است و جای صمد  و کامرانی خالی است. 

همه کمک کنند  چرخ بسکتبال بچرخد ؛

حامد  حد اد ی:انتقاد ات بيجا و عد م همد لی 
باعث شد  بسکتبال المپيکی نشود 

انتقاد ها از کاد ر فنی کم تجربه منصوريان استارت 
خورد ه و به نظر می رسد  سرمربی اين تيم بهتر 
باشد  کنار خود  يك مربی هم وزن خود ش بنشاند  
تا نقش کی روش برای فرگوسن د ر شرايط سخت 

را ايفا کند .
 تمام مربيان بزرگ د نيا لحظاتی خاص زير فشار 
د ارند  که آرزو می کنند  يك نفر به آنها مشورت 
بد هد . کسی که بتواند  گره آنها را د ر همان د قيقه 
باز کند  و با پيشنهاد  تعويض با تغيير تاکتيك تيم را 
از بن بست و فشار وحشتناك روی نيمكت برهاند .

البته  اکثر مربيان بر اين باور هستند  که خود شان 
می توانند  تصميم های خوبی بگيرند  اما واقعيت 
اين است که هر چقد ر هم کاربلد  و باهوش باشند  
نمی تواند   مربی  که  د ارند   وجود   د قايق  برخی 
بهترين تصميم خود ش را بگيرد  ... و بايد  کس 

د يگری از زاويه ای د يگر به آن نگاه کند .

اين روزها بزرگترين نقد ی که به منصوريان وارد  
است اين است که کاد ر فنی او و آنها که قرار است 
سر بزنگاه به او کمك کنند   فاقد  تجربه کافی 
هستند  تجربه های فوق العاد ه ای از گره گشايی 

ند ارند .
منصوريان شايد  می توانست د ر نفت تهران با همين 
کاد ر فنی کار را جمع کند  چون فشاری روی او و 
همكارانش نبود  اما د ر استقالل  لحظاتی فراخواهد  
رسيد  که منصوريان تحت فشار بسيار بااليی قرار 
می گيرد  و نيازمند  است که کسی شبيه به نامجو 
مطلق، بهتاش فريبا، هنكه، گد ه  يا کسانی د ر اين 
رد يف کمك حالش شوند  و ايد ه بد هند  نه اينكه 
آنها هم تحت فشار روی نيمكت فرو بروند  و نتوانند  

کمك کنند .
اين اما همه اتفاقات نيست، منصوريان د ر واقع به 
کسانی نياز د ارد  که با او مخالفت کنند ، مرد انی 

مثل پورحيد ری، شبيه به کی روش برای فرگوسن.
سر آلكس همين امروز د ر مورد  رايان گيگز و اينكه 
مورينيو د ستيار خود ش را جاگزين گيگز کرد ه 
می گويد : » شما بايد  به عنوان د ستيار کسی را 
د اشته باشيد  که تمام و کمال به او اعتماد  د اريد . 
آرچی  با خود م  آمد م،  يونايتد   به  زمانی که من 
ناکس را آورد م، زيرا او برای من شخص با ارزشی 
بود . من صد  د رصد  به او اعتماد  د اشتم. مورينيو نيز 
سالها د ستيار خود  را د اشته و اکنون نيز حق د ارد  تا 
با او باشد . اگر ژوزه د ستيار ند اشت، مطمئنم رايان 

را انتخاب می کرد «.
اهميت د ستيار د قيقا همين جا نشان د اد ه می شود  
و منصوريان هم بايد  قبل از شروع ليگ برتر  به اين 
نكته توجه کند . او به کسی قابل اعتماد  نياز د ارد  
که به اند ازه خود  منصوريان توانا باشد  و تمرين 

د هند ه خوبی هم باشد .
علی جباری، حسن روشن و برخی د يگر هم د ر 
اين رابطه به حرف آمد ه و حرف زد ه اند  بايد  د يد  
منصوريان چه نظری د ارد  و آيا او طرفد ار کاد ر فنی 

خلوت است؟

انتقاد  از کاد ر فنی ضعیف از راه رسید ؛

چه كسی برای منصوریان نقش كی روش 
برای فرگوسن را بازی می كند ؟

طبق رنکینگ اتحاد یه جهانی؛

رحيمی، بيابانگرد  و رضایی د ر جمع 
برترین كشتی گيران جهان
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بارکد 7936468700 
اگهی تغييرات موسسه د اد مان مهر ماهان به شماره  ثبت 29617 و شناسه ملی 
10320805538 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاد ه مورخ 1395/01/16 
و مجوز شماره 20/8652/ث مورخ 94/11/24 مرکز امور مشاوران حقوقی وکالء و 
کارشناسان تصميمات ذيل اتخاذ شذ : پروانه وکالت آقای ابراهيم محمد  زاد ه به مشاهر 
ملی 0069393486 از پايه د و به يك ارتقاء يافت و ماد ه مربوطه اصالح گرد يد  مد ت 
اعتبار موسسه از مد ت د وسال به مد ت نامحد ود  تغيير يافت و ماد ه مربوطه اصالح 
گرد يد .با ثبت اين مستند  تصميمات اصالح مواد  اساسنامه د ر تصميمات پيش بينی 
نشد ه سامانه اصالح ماد ه اساسنامه تغيير مد ت شرکت انتخاب شد ه توسط متقاضی د ر 
سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و د ر پايگاه اگهی های سازمان ثبت قابل 

د سترس ميباشد .339266/م-الف              
 سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور- اد اره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری تهران

آگهی

د اد گاه ختم رسيد گی اعالم و بشرح آتی مباد رت به صد ور رای می نمايد 
سهرابی  غالمحسين  اتهام  خصوص  د ر   950022/1143 –پروند ه  د اد گاه  رای 
متواری د ائر بر سرقت کارت بانك و برد اشت و سرقت وجه از کارت مسروقه با 
عنايت به اوراق و محتويات بويژه شكايت شاکی حيد ر علی اصالئی فرزند  امير 
گزارش مرجع انتظامی –پاسخ استعالم واصله عد م حضور و د فاع متهم مستند ا 
به ماد ه 656 قانون مجازات اسالمی بزه کاری متهم محرز و متهم موصوف را 
ند اشته  ماليت  شد ه  سرقت  کارت  اينكه صرف  به  نظر  نامشروع  سرقت  باب  از 
باشد  و تحصيل  از آن می  برد اشتی  يا وجوه  برد اشت وجه و  به  بزه  و تحصيل 
است  خارج  پروند ه  اين  شمول  از  باشد   می  بزه  مستقل  ارکان  د ارای  مسروقه 
عليهذا د ر خصوص بزه فوق مستند ا به ماد ه 4 آيين د اد رسی کيفری و اصل 37 
قانون اساسی رای بر ربائت متهم فوق االشاره اعالم رای صاد ره غيابی و ظرف 
بيست روز قابل واخواهی و سپس ظرف بيست روز قابل تجد يد نظر د ر محاکم 

تجد يد نظر استان تهران می باشد 
343026/م الف رئیس شعبه 1143 د اد گاه کیفری 2 تهران 

موضوع آگهی ابالغ وقت رسید گی

بموجب پروند ه کالسه 513/1139/91 د ر شعبه 1139 د اد گاه کيفری 2 تهران 
متهمين اکبر بيگلری –حسين ذوالفقاری –مالك شهبازی خواه تبعه ايران به 
اتهام قتل غير عمد ی عد م رعايت مقررات ايمنی و نظامات د ولتی موضوع شكايت 
روز  برای  رسيد گی  وقت  و  باشد   می  کيفری  تعقيب  تحت  غيره  و  نوری  عذرا 
بود ن متهم  المكان  بعلت مجهول  تعيين گرد يد ه  95/5/27 ساعت 8:30 صبح 
طبق ماد ه 174 قانون آئين د اد رسی کيفری مراتب يك نوبت د ر يكياز جرايد  
اتهام  به  نامبرد ه د ر موعد  مقرر جهت رسيد گی  کثيراالنتشار آگهی ميشود  که 
خود  د ر د اد گاه حاضر شود  د ر صورت عد م حضور د اد گاه غيابا رسيد گی خواهد  
نمود  و چنانچه منبعد  ابالغی به وسيله آگهی الزم باشد  فقط يك نوبت و مد ت 

آن 10 روز خواهد  بود 
343021/م الف رئیس شعبه 1139 د اد گاه کیفری د و تهران 

بارکد : 35925783
آگهي تغييرات موسسه حسابرسی پيشد اد  اند يشه مهرگان به شماره ثبت 37973 و 
شناسه ملي 14005639851 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاد ه مورخ 
1395/1/15 و مجوز شماره 95/133291 مورخ 95/1/23 جامعه حسابد اران رسمی 

ايران تصميمات ذيل اتخاذ گرد يد :
آقای سعيد  رضايی قد يم به ش م 0058507991 با پرد اخت 1500000 ريال د ر رد يف 

شرکا قرار گرفت.
سرمايه موسسه از 8500000 ريال به 10000000 ريال افزايش يافت و ماد ه مربوطه 

د ر اساسنامه اصالح گرد يد .
اسامی شرکا و ميزان سهم الشرکه ايشان:

آقای مهد ی بيرانوند  به ش م 4071622741 د ارای 7500000 ريال
سعيد  رضايی قد يم به ش م 0058507991 د ارای 1500000 ريال

مهد ی فرضی به ش م 1829191969 د ارای 1000000 ريال
اعضای هيئت مد يره عبارتند  از:

آقای مهد ی بيرانوند  به ش م 4071622741 به سمت رئيس هيئت مد يره و مد يرعامل
سعيد  رضايی قد يم به ش م 0058507991 به سمت عضو هيئت مد يره

مهد ی فرضی به ش م 1829191969 به سمت نايب رئيس هيئت مد يره برای مد ت 
د وسال انتخاب شد ند .

د ارند گان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد  بهاد ار و تعهد آور شرکت از قبيل چك، سفته، 
بروات، قرارد اد ها و عقود  اسالمي و اوراق عاد ي و اد اري با امضاي مد يرعامل و رئيس 

هيئت مد يره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت اين مستند  تصميمات انتخاب و تعيين سمت هيئت مد يره، تغيير محل )تغيير 
نشانی د ر يك واحد  ثبتی( تعيين وضعيت حق امضاء، افزايش سرمايه از طريق ورود  
شريك جد يد  انتخاب شد ه توسط متقاضي د ر سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي 

مرقوم ثبت و د ر پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل د سترسي مي باشد .
338408/م الف

 اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور

آگهی

تاريخ رسيد گی 95/3/25 کالسه پروند ه 950149 شماره د اد نامه 200433
د اد ستان  محترم  –نمايند ه  شاکی 

فراهانی فرزند  همايون –مهران جاللی  متهم 
اتهام –حمل مشروب الكلی د ست ساز 

و  اوراق  بررسی  و  پروند ه  محتويات  مجموع  به  توجه  با  گرد شكار-د اد گاه 
مد ارك موجود  ختم رسيد گی را اعالم و بشرح ذيل با تاييد ات الهی مباد رت 

به صد ور رای می نمايد 
مبنی  همايون  فرزند   فراهانی  جاللی  مهران  اتهام  –د ر خصوص  د اد گاه  رای 
محتويات  جميع  به  عنايت  با  ساز  د ست  الكلی  مشروب  ليتر  يك  حمل  بر 
تهران و همچنين   21 د اد سرايناحيه  از سوی  و کيفر خواست صاد ره  پروند ه 
عنايت به اقارير صريح و مقرون به واقع نامبرد ه د ر جريان د اد رسی و کشف 
مشروب الكلی از وی بشرح گزارش ضابطين قضائی و نهايتا عد م حضور وی 
موجود   مستند ات  مقابل  د ر  موثر  و  مفيد   د فاع  نياورد ن  بعمل  و  د اد گاه  د ر 
باشد   نزد  د اد گاه محرز و مسلم می  ارتكاب جرم موصوف  بزهكاريش د ر حد  
فلذا به استناد  ماد ه 702 قانون تعزيرات و لحاظ مواد  37-38 قانون مجازات 
به سبب  تبد يل مجازات  باب تخفيف و  از  ارد يبهشت 1392  اسالمی مصوب 
با  د اد رسی  جريان  د ر  پشيمانی  و  ند امت  ابراز  و  نامبرد ه  قبلی  سابقه  فقد  
قانون  از   86-83-65-19 مواد   مفاد   به  توجه  و  تخفيف  د رجه  د و  لحاظ 
به  متهم  محكوميت  حكم  حبس  جايگزين  مجازات  تعيين  باب  د ر  مذکور 
به  حبس  ماه  يك  تحمل  جايگزين  نقد ی  جزای  ريال  ميليون  يك  پرد اخت 
انضمام پرد اخت پانصد  هزارريال جزای نقد ی بد ل از تحمل د ه ضربه شالق و 
همچنين پرد اخت پانصد هزاريال جزای نقد ی کمتر از پنج برابر ارزش تجاری 
و عرفی مشروبات مكشوفه د ر حق صند وق د ولت صاد ر و اعالم می گرد د  ايام 
الذکر محاسبه و منظور  قانون فوق   27 ماد ه  قبلی متهم وفق مفاد   بازد اشت 
گرد د  ضمنا بر اساس ذيل ماد ه 215 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
روز  بيست  مد ت  د ر  و  غيابی  صاد ره  رای  شود   معد وم  نيز  مكشوفه  مشروب 
پس از ابالغ قابل واخواهی د ر اين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن 

باشد  قابل تجد يد نظر د ر محاکم تجد يد نظر استان تهران می 
343029/م الف رئیس شعبه 1088 د اد گاه کیفری د و مجمع قضایی ارشاد  تهران

د اد نامه 

پروند ه کالسه 9409980291000111 شعبه 1157 د اد گاه کيفری د و مجتمع قضايی 
بعثت تهران 

واخواه –سجاد  د اد ش زاد ه فرزند  قربانعلی 
واخواه –سجاد  د اد ش زاد ه فرزند  قربانعلی 

واخواند ه –محمد  رسولی فرزند  اباذر 
اتهام –خيانت د ر امانت 

د اد گاه با عنايت د ر جامع اوراق و محتويات پروند ه ختم رسيد گی را اعالم و به شرح ذيل 
مباد رت به صد ور رای می نمايد 

رای د اد گاه –د ر خصوص واخواهی سجاد  د اد اش زاد ه نسبت به د اد نامه شماره 968 
مورخ 94/10/22 اين شعبه که به موجب آن به تحمل هشت ماه حبس محكوم گرد يد ه 
است نظر به اينكه نامبرد ه هيچ گونه د ليل و مد رکی د ال بر اثبات بی گناهی خود  به 
اين شعبه ارائه ننمود ه اند  لذا د اد گاه ضمن رد  واخواهی مستند ا ب ماد ه 406 قانون آئين 
د اد رسی کيفری مصوب 1392 د اد نامه واخواست راعينا تايد  و استوار مينمايد  رای صاد ره 
حضوری و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و رسيد گی د ر محاکم محترم 

تجد يد نظر استان تهران است 
343027/م الف رئیس شعبه 1157 د اد گاه کیفری 2 تهران 

آگهی

شاکی زهرا فيروزمند   د اد خواستی به طرفيت متهم حميد اله قربانی   به خواسته 
مزاحمت تلفنی   تقد يم د اد گاههای عمومی شهرستان تهران نمود ه که جهت رسيد گی 
به شعبه   1157د اد گاه کيفری د و  مجتمع قضايی بعثت تهران واقع د ر تهران ضلع 
شمالی ترمينا ل جنوب جنب مسجد  قد س مجتمع قضايی بعثت تهران  ارجاع و به 
کالسه 9509980212400013 ثبت گرد يد ه که وقت رسيد گی آن  95/5/20  و 
ساعت   9:30تعيين شد ه است به علت مجهول المكان بود ن متهم و د رخواست  شاکی  
و به تجويز ماد ه 73 قانون آيين د اد رسی د اد گاههای عمومی و انقالب د ر امور مد نی و 
د ستور د اد گاه مراتب يك نوبت د ر يكی از جرايد  کثيراالنتشار آگهی می شود  تا  متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  
نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ريافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسيد گی حاضر 

گرد د 
 343019/م الف    منشی د اد گاه کیفری  شعبه  1157د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
بعثت    تهران

د اد نامه 

پروند ه کالسه 94099802911300950 شعبه 1157 د اد اه کيفری د و مجتمع قضايی 
بعثت تهران 

متهم –طيبه عرب 
اتهام –عد م صالحيت نگهد اری از فرزند  

د اد گاه با عنايت د ر جامع اوراق و محتويات پروند ه ختم رسيد گی را اعالم و به شرح ذيل 
مباد رت به صد ور رای می نمايد 

رای د اد گاه –د ر خصوص اتهام خانم طيبه عرب د ائر بر کود ك آزاری موضوع گزارش 
بازرسی اد اره بهزيستی د اد گاه از توجه به جميع اوراق و محتويات پروند ه و شكايت 
شاکی و گزارش مامورين انتظامی و تحقيقات انجام شد ه و ساير قرائن و امارات موجود  
د ر پروند ه و گزارش مامورين بهزيستی عليهذا د ر اتهام انتسابی به وی محرز و مسجل 
تشخيص و د اد گاه با استناد  به ماد ه 54 قانون حمايت از خانواد ه مصوب 1391 نامبرد ه 
را به تحمل سه ماه حبس محكوم و اعالم مينمايد  رای صاد ره غيابی و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی د ر اين شعبه و پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض 

و رسيد گی د ر محاکم محترم تجد يد نظر استان تهران است 
343028/م الف رئیس شعبه 1157 د اد گاه کیفری 2 تهران 

مزايد ه تولید نهال چهارتخته شهرکرد  )تجد يد آگهي( 
مزايد ه بهره برد اری کتیراشهرستان سامان وبن

بد ينوسیله به اطالع مي رساند  ، اد اره كل منابع طبیعي وآبخیزد اري استان چهارمحال وبختیاري د ر نظرد ارد احاله وواگذاری مد يريت با 
بهره برد اری ازايستگاه تولید نهال چهارتخته شهركرد  را به مد ت 5سال ازطريق مزايد ه به شركت های واجد شرايط)ترجیحا«شركتهای 
تولید نهال،گل وگیاه ،كشاورزی، فراگیر..وبومی استان( واگذارنمايد . لذا متقاضیان مي توانند  جهت تحويل اوراق مزايد ه به اد اره كل 

منابع طبیعي و آبخیزد اري استان واقع د رخیابان كاشاني، يااد اره منابع طبیعی شهرستان مربوطه مراجعه نمايند .
موضوع وشرح خد مات: -قیمت پايه وشرح خد مات پیوست می باشد ،ضمنا«توضیحات بهره برد اری كتیرا د راسناد مزايد ه فوق د رج 

گرد يد ه است.
- شرايط شركت د ر مزايد ه:

1- تضمین شركت د ر مزايد ه تولید نهال به میزان 40.000.000 ريال طبق آيین نامه تضمین معامالت )الف -ضمانتنامه بانکي  ب- وجه 
نقد  واريز بحساب 2174211551001 نزد  بانك ملي شعبه مركزي شهركرد  ج-چك تضمینی به نام اد اره كل منابع طبیعي و آبخیزد اري( 

2-تضمین بهره برد اری كتیرا10د رصد قیمت پیشنهاد ی
3- برند ه مزايد ه ملزم به تهیه وتحويل نهال طبق جد ول پیشنهاد ی هر ساله، د راسفند ماه همان سال با هماهنگی اد اره جنگل ومعاونت 

فنی می باشد .
4-د ر صورت انصراف نفر اول سپرد ه وي به نفع د ولت ضبط و نفر د وم برند ه اعالم مي گرد د . د ر صورت انصراف نفرد وم ضمانتنامه وي 

نیز ضبط و مزايد ه تجد يد  مي شود .
5- زمان ارسال پیشنهاد  قیمت تولید نهال مورخ95/4/29 میباشد .

6- زمان ارسال پیشنهاد  قیمت بهره برد اری كتیرا مورخ95/4/23 میباشد 

    اد اره کل منابع طبیعی وآبخیزد اری  -استان چهارمحال وبختیاری

آگهي مناقصه عمومي 
استناد   به  د ارد   نظر  د ر  وحید يه  شهرد اري 
مجوز واصله از سوي شوراي شهر وحید يه به 

شماره 33/181 مورخ 1395/03/26 نسبت به اجراي پروژه:
اولیه  برآورد   با  مركز سالمت شهر وحید يه  احد اث ساختمان   -1

مبلغ 4/787/243/040 ريال اقد ام نمايد .
لذا از كلیه متقاضیان شركت د ر مناقصه د عوت به عمل مي آورد  
حد اقل قیمت پیشنهاد ي خود  را جهت اجراي پروژه فوق د ر سه 

پاكت جد اگانه به شرح زير:
بانکي معتبر )5 د رصد  قیمت  نامه  الف- حاوي ضمانت  پاكت   -1

برآورد  اولیه(
2- پاكت ب- حاوي مد ارك مثبته شركت

3- پاكت ج- حاوي قیمت پیشنهاد ي
مالي  امور  به  د وم  نوبت  آگهي  د رج  تاريخ  از  روز  د ه  تا  حد اكثر 

شهرد اري وحید يه تحويل و رسید  د ريافت نمايند .
د ر ضمن شهرد اري د ر رد  يا قبول يك يا كلیه پیشنهاد ات مختار 
به عهد ه  نیز  به هزينه د رج آگهي  و كلیه كسورات متعلقه  است 
و  مخد وش  و  مشروط  پیشنهاد ات  به  و  باشد   مي  مناقصه  برند ه 
فاقد  ضمانت نامه بانکي معتبر معاد ل 5 د رصد  قیمت برآورد  اولیه 

ترتیب اثر د اد ه نخواهد  شد .
تلفن 65633285 تماس  با شماره  بیشتر  اطالعات  جهت كسب 

حاصل نمايید .
شهرد اري وحید يه

 نوبت اول

پذيرش  3 د انش آموز تیز هوش 
استان چهارمحال و بختیاری  د رمرحله 

د وم المپیاد  های علمی کشور
محال  چهار  استان  وپرورش  آموزش  کل  مد ير 
وبختياری از پذيرش3 د انش آموز تيز هوش استان 
د ر مرحله د وم المپياد  های علمی کشور سال 95-

94خبر د اد .
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش استان 
چهار محال وبختياری؛ »بهروز اميد ی« با اعالم اين 
خبر اظهار کرد : سه د انش آموز مراکز تيز هوشان 
شهيد  بهشتی و فرزانگان  د وره د وم متوسطه  ناحيه 
اد بی ،رياضی وزيست  2 شهرکرد   د ر سه رشته 
شناسی د ر مرحله د وم المپياد  علمی کشورسال 

تحصيلی 95-94پذيرفته شد ند .
اميد ی افزود : »سيد  پوريا موسوی «د ر رشته زيست 
شناسی، »پانتهآپور ارشد « د ر رشته اد بی و »عاطفه 
خد اد اد ی طاقانكی «د ر رشته رياضی د ر مرحله د وم 
المپياد  های علمی کشور مورد  پذيرش قرار گرفتند .

کاهش فاصله بین تکاب و زنجان با بهسازی 

محور اوغول بیگ
اروميه- خبرنگار پيام زمان؛ فرماند ار تكاب از کاهش 
فاصله بين تكاب و زنجان با بهسازی محور اوغول 

بيگ خبر د اد .
ايرج ثقفی اظهار د اشت: آسفالت محور اوغلو بيگ 
انجام گرفته است که با آسفالت اين محور شاهد  
زنجان  و  تكاب  بين  فاصله  کيلومتر   10 کاهش 

خواهيم  بود .
وی با بيان اينكه مسيری که بايد  برای سفر از تكاب 
به زنجان طی می شد  165 کيلومتر بود ، تصريح کرد : 
با اجرای اين پروژه راه سازی مسير تكاب به زنجان به 

145 کيلومتر کاهش خواهد  يافت.
محورهای  نامناسب  وضعيت  از  تكاب  فرماند ار 
مواصالتی اين شهرستان انتقاد  کرد  و اذعان د اشت: 
د ر اين راستا بايد  اعتبارات ويژه ای اختصاص يابد  تا 
شاهد  بهبود  وضعيت محورهای اين شهرستان باشيم.

اين مسؤول با بيان اينكه آسفالت راه های روستايی نيز 
نيازمند  تو.جه جد ی مسؤوالن استانی است، اد امه د اد : 
بايد  برای آسفالت محورهای روستايی اين شهرستان 

اعتبار ويژه ای اختصاص يابد .
ثقفی خواستار همكاری هرچه بيشتر د هياران د ر اين 
خصوص شد  و اذعان د اشت: د ر صورتی که د هياران 
نسبت به زيرسازی محورهای روستايی روستاهای 
اختصاص  رايگان  به صورت  قير  اقد ام کنند ،  خود  

خواهد  يافت.
مواصالتی  محورهای  ساماند هی  از  تكاب  فرماند ار 
اين شهرستان خبر د اد  و اظهار د اشت: ساماند هی 
محورهای اصلی شامل آسفالت، توجه به روشنايی 

جاد ه و نصب عاليم شهد ار د هند ه و ... است.

تجلیل سازمان نوسازی مد ارس کشور از 
عملکرد  اد اره کل نوسازی مد ارس هرمزگان

به گزارش روابط عمومی اد اره کل نوسازی ، توسعه و تجهيز مد ارس 
استان هرمزگان ، د کتر مرتضی رئيسی رئيس سازمان نوسازی مد ارس 
اهد اف  تحقق  د ر  شد ه  انجام  تالشهای  تقد يراز  لوح  اهد ای  با  کشور  
ارسالی  تقد ير  لوح  از  بخشی  د ر   . کرد   تجليل  کل  اد اره  اين  سازمانی 

آمد ه است :
همكار ارجمند  جناب آقای ماشاءاله قاسمی

مد يرکل محترم نوسازی مد ارس استان هرمزگان
 نظر به خد مات صاد قانه و مجد انه جنابعالی د ر پيشبرد  اهد اف سازمان 
نوسازی ، توسعه و تجهيز مد ارس کشور د ر انجام وظايف محوله د اشته 
د رگاه  از   . نمايم  قد رد انی می  و  تشكر  از زحمات شما  بد ينوسيله  ايد  
و  تعليم  نظام  به  خد مت  د ر  را  شما  افزون  روز  توفيق  متعال  خد اوند  

تربيت کشور اسالمی مسألت د ارم 
مرتضی رئيسی ، معاون عمرانی وزيرو رئيس سازمان

رتبه د وم عملكرد  عمرانی  اد اره کل   گفتنی است د ر سال 1394اين 
استان ، د ستگاه برتر هجد همين جشنواره شهيد  رجايی ، اد اره کل برتر 
د ر اجرای طرحهای بنياد  برکت ، اد اره کل برتر د ر ارزيابی د فاتر فنی 
سراسر کشور ، د ستگاه موفق د ر اقامه نماز را حائز شد ه است . مهند س 
سعيد   عيد   رسيد ن  فرا  تيريك  با  مد ارس  نوسازی  مد يرکل  قاسمی 
، همكاری  اين موفقيت ها مرهون تالش همه همكاران   : فطر  گفت 
استاند اری و د ستگاههای اجرايی و همراهی خيرين مد رسه ساز است 
که اميد واريم با تد اوم اين موفقيتها بتوانيم خد متگزار خوبی برای مرد م  

خاصه د انش آموزان باشيم

نمایند ه ولی فقیه د ر خوزستان:

پروژه قطار شهری اهواز طوالنی شد ه است
قطار  پروژه  از طوالنی شد ن  انتقاد   با  د ر خوزستان  فقيه  ولی  نمايند ه 
شهری اهواز گفت: مترو يك خواسته عمومی است که اکنون اين پروژه 
بسيار طول کشيد ه و طوالنی شد ه است. بايد  د ر جهت تكميل اين پروژه 

و افتتاح قطار شهری تالش کرد .
مراسم  د ر  جزايری  موسوی  سيد محمد علی  ا...  آيت  ايسنا،  گزارش  به 
که  جواد االئمه(  حرم)روگذر  مد افع  شهد ای  روگذر  پل  افتتاحيه 
و  از شهرد اری  کرد :  اظهار  برگزار شد ،  تيرماه  د وشنبه 14  بعد ازظهر  
شورای شهر اهواز به د ليل انجام پروژه های عمرانی تقد ير و تشكر می 
شود ؛ د ر سيمای استاند ار جد يد  خوزستان نشاط و پويايی نمايان است 

و اين امر نويد  آيند ه خوبی را می د هد .
وی افزود : از مسائل مهم د يگر که بايد  مورد  توجه قرارگيرد ، پارك های 
اما  اند   تاسيس شد ه  اهواز  پارك های حجاب د ر  اکنون  حجاب است. 
تاحد ود ی د ر حاشيه شهر هستند  و نياز است که د ر مرکز شهر نيز اين 

پارك ها تاسيس شود  تا بانوان به راحتی بتوانند  استفاد ه کنند .
نمايند ه ولی فقيه د ر خوزستان تصريح کرد : وجود  پارك های حجاب 
بسيار مهم و تاثيرگذار است و نماد  عفت، حجاب و اسالميت شهر است.
انتقاد  از طوالنی شد ن پروژه قطار شهری  با  ا... موسوی جزايری  آيت 
اهواز گفت: مترو يك خواسته عمومی است که اکنون اين پروژه بسيار 
طول کشيد ه است و طوالنی شد ه است. بايد  د ر جهت تكميل اين پروژه 

و افتتاح قطار شهری تالش کرد .

از  يكی  بهزيستی  شيرانی-اصفهان-سازمان 
معد ود  سازمانها د ر کشور است  که خد مات ارائه 
شد ه شان از تولد  تا بعد  از مرگ هر مد د جو را 
شامل می شود . هر چه آسيب های اجتماعی د ر 
يك کشور باال رود  به طبع مسئوليت های اين 
سازمان نيز سنگين تر می شود . اما اين د ليل بر 
اين نيست که مد يران و خد مت گزاران خستگی 
ناپذير اين سازمان ها د ست از تالش خود  برد اشته 
و از خد مت رسانی به هم ميهنان خود  سر، باز 
بهزيستی  هفته  گذاری  نام  مناسبت  زنند .به 
با  د وستانه  نشست  يك  طی  رسانه  اصحاب 
مد يرکل بهزيستی استان اصفهان و معاونين وی 
د ر سالن همايش اين سازمان گرد  هم آمد ند  تا د ر 
جريان فعاليت های انجام شد ه توسط اين سازمان 

قرار گيرند .
د کتر صاد قی، مد ير کل بهزيستی استان اصفهان 
با شعار ايرانی با نشاط با بهتر زيستن به پيش 
ميرود  د ر ابتد ای سخنان خود  ازمرد م وخيرين 
کنند   می  وکمك  رسانی  هميشه خد مت  که 

وافزود : د ر حال حاضر 300  تقد ير وتشكرکرد  
استان  بهزيستی  پوشش  تحت  مد د جو  هزار 
می باشند  که و  از اين تعد اد  240 هزار معلول، 
10 هزار زن سرپرست و يك هزار و 500 مورد  
تهت  سرپرست  بد   يا  سرپرست  بی  کود ك 
چترحمايتی اين سازمانند . د کتر صاقی با بيان 
ريز  و 150  اصلی  وظيفه  و  برنامه   74 اينكه 
فعاليت برای بهزيستی تعريف شد ه است، اظهار 
د اشت: خد مات بهزيستی از قبل از تولد  تا بعد  
از مرگ نيزبه مد د جويان ارائه د اد ه می شود . وی 
بااشاره به اينكه افزايش فقر  با افزايش آسيب های 
اجتماعی مكمل يكد يگرهستند  گفت:  بايد  توجه 
د اشته باشيم که مشارکت خيران و عموم مرد م 
می تواند   بهزيستی  سازمان  با  آنها  همراهی  و 
آسيب های  کاهش  د ر  توجهی  قابل  ميزان  به 
اجتماعی تاثير گذار باشد ، ضمن اينكه بهزستی 
به تنهايی توان تحقق اين امر را ند ارد . مد يرکل 
بهزيستی استان اصفهان اذعان د اشت :مد يريت 
اجتماعی نيازمند  تحليل، مشاهد ه و بيان است 

ود راين ميان ،بد ترين نوع مد يريت، مد يريت انكار 
واقعيت و حقايق می باشد . صاد قی با اکتساب اين 
موضوع که ساالنه حد ود  30 الی 40 هزار معلول 
به جامعه معلوالن کشور به واسطه تولد  فرزند ان 
معلول و معلوليت ناشی از حواد ث کار و رانند گی 
اضافه می شوند  عنوان کرد :اين آمارد ر استان د و 
هزار نفر است که بيشتر آنها نيز به واسطه تولد ، 
نوزاد ان د چارمعلوليت شد ه اند . مد يرکل بهزيستی 
استان با بيان اينكه پيشگيری از معلوليت ها از 

سياست های بهزيستی استان اصفهان د ر سال 
توانمند سازی  همچنين  گفت:  است،  جاری 
ابعاد   همه  د ر  واقعی  معنای  به  هد ف  جامعه 
اقتصاد ی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقاد ی نيز د ر 
اين سال د ر د ستور کار ما خواهد بود . د ر پايان 
گزارش  به  ناجی  آقای  و  فرشاد   مرضيه  د کتر 
عملكرد  معاونت امور اجتماعی سازمان بهزيستی 
استان اصفهان د ر سال گذشته اشاره نمود ه و 

سؤاالت مطرح شد ه را پاسخ د اد ند .

مد یرکل بهزیستی استان اصفهان تاکید  کرد :
وظیفه سنگین بر د وش مد يران د ر حوزه خد مات رسانی

خبر

کرمانشاه  لرزه نگاری  شبكه  مسئول 
لرزه نگاری  ايستگاه  د و  راه اند ازی  از 
نزد يك  آيند ه  د ر  »سنقر«  و  »قصرشيرين« 

خبر د اد .
فرهاد  فروزی اظهار د اشت: بعد  از ماه مبارك 
رمضان ايستگاه لرزه نگاری سنقر را راه اند ازی 
خواهيم کرد  و د و هفته پس از آن ايستگاه 
لرزه نگاری قصرشيرين نيز آغاز به کار می کند .

وی اعتبار هزينه شد ه برای راه اند ازی اين د و 
ايستگاه را حد ود  سه ميليارد  ريال اعالم کرد  
که يك ميليارد  ريال آن برای ساختمان از 
سوی استاند اری کرمانشاه و د و ميليارد  ريال 
ژئوفيزيك  موسسه  از  تجهيزات  برای  د يگر 

د انشگاه تهران تامين شد ه است.
مسئول شبكه لرزه نگاری کرمانشاه هد ف از 
راه اند ازی ايستگاه های لرزه نگاری را افزايش 
د قت د ر لوکيشين زلزله ها و ثبت خرد لرزه ها 
د انست که خرد لرزه ها می تواند  پيش بيانگری 

برای زلزله های بزرگ باشد .

تعد اد   هرچه  عالوه  به  کرد :  تصريح  وی 
ايستگاه ها بيشتر باشد ، چشمه های لرزه زا با 

د قت بيشتری شناسايی می شود .
فروزی با اشاره به وجود  هشت ايستگاه لرزه 
نگاری د ر استان کرمانشاه، گفت: با راه اند ازی 
اين د و ايستگاه تعد اد  ايستگاه های لرزه نگاری 

استان به 10 مورد  افزايش پيد ا خواهد  کرد .
استان  د ر  اکنون  هم  مسئول  اين  گفته  به 
سفيد ،  چشمه  تاق بستان،  د ر  کرمانشاه 
هرسين، کنگاور، حوالی کامياران، جوانرود ، 

گهواره و روانسر ايستگاه لرزه نگاری د اريم.
فروزی با بيان اينكه بنا د اشتيم د ر »نوسود « 
هم ايستگاه راه اند ازی کنيم، خاطرنشان کرد : 
مقرر شد  که يك ايستگاه د ر مريوان ايجاد  
برای  و  می د هد   پوشش  را  منطقه  که  شود  
پوشش جنوب استان نيز قرار شد ه ايستگاهی 
د ر »مهران« ايجاد  شود  که با راه اند ازی اين 
را  نظر می رسد  پوشش کافی  به  ايستگاه ها 

د اشته باشيم.

قصرشیرين و سنقر صاحب ايستگاه لرزه نگاری 
می شوند 

رئیس اتحاد یه مصالح فروشان کرج 
بسیاری  کنون  تا   93 سال  از  گفت: 
این  مصالح  تولید   واحد های  از 

شهرستان تعطیل شد ه اند .
کرد :رکود   اظهار  رحمتی  حسین 
بازار مصالح ساختمانی از  بر  حاکم 
کنون  تا  و  آغاز   93 سال  اول  نیمه 

اد امه د ارد .
د وساله  رکود   این  د اد :  اد امه  وی 

تولید   واحد های  از  بسیاری  شد   باعث 
نیمه  یا  و  تعطیل  کرج  ساختمانی  مصالحی 

تعطیل شوند .
رحمتی خاطرنشان کرد : این واحد ها که غالبا 
و  بلوک  تیرچه  سقفی،  فوم های  موزائیک، 
سایر ملزومات ساختمانی را تولید  می کرد ند  
شد ه  نفر  چند ین  برای  زایی  اشتغال  باعث 

بود ند .
وی افزود : رکود  حاکم بر بازار مسکن از زمان 
واگذاری واحد های مسکن مهر بیشتر شد  و 

گویا قرار نیست به پایان برسد .
گفت:  کرج  فروشان  مصالح  اتحاد یه  رییس 

د رحال حاضر نیز کاهش ساختمان سازی و 
خرید  و فروش ملک، لطمه سنگینی بر بازار 

مصالح وارد  کرد ه است.
رکود   ابتد ا تصور می شد   کرد :  تاکید   رحمتی 
موجود  د ر بازار مصالح گذراست، ولی کم کم 
وضع به جایی رسید   که بسیاری از کهنه کاران 
کسب  جواز  ابطال  د رخواست  مصالح  بازار 

د اد ند .
وی د ر پایان گفت: د رحال حاضر حد ود  500 
فروشی  مصالح  اتحاد یه  عضو  صنفی  واحد  
کرج هستند  که امید واریم با ازبین رفتن رکود  

فعلی، وضعیت د رآمد ی آنها بهبود  یابد .

رئیس اتحاد یه مصالح فروشان کرج:

رکود  حاکم بر بازار مصالح ساختمانی اد امه د ارد 



شهرستان هاشنبه 19 تیر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره ۹3274

بارکد : 35929904

آگهي تغييرات شرکت »زمان گستر« با مسئوليت محد ود  به شماره ثبت 112504 و 
شناسه ملي 10101561814 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاد ه مورخ 

1395/1/22 تصميمات ذيل اتخاذ گرد يد :
آقای کريم وصالی به ش م 0049505599 با د ريافت 200000 ريال از رد يف شرکا 

خارج گرد يد .
آقای کاظم چهره گشا به ش م 4432160098 با د ريافت 70000 ريال معاد ل کليه 

سهم الشرکه خود از شرکت خارج گرد يد .
آقای محمد رضا چهره گشا به ش م 4432139390 با د ريافت 120000 ريال معاد ل 

کليه سهم الشرکه خود  از شرکت خارج گرد يد .
آقای علی چهره گشا به ش م 0064535703 با د ريافت 120000 ريال معاد ل کليه 

سهم الشرکه خود  از شرکت خارج گرد يد .
خانم عاطفه چهره گشا به ش م 0068366711 با د ريافت 120000 ريال معاد ل کليه 

سهم الشرکه خود  از شرکت خارج گرد يد .
خانم پريسا وصالی به ش م 0068645041 با د ريافت 120000 ريال معاد ل کليه سهم 

الشرکه خود  از شرکت خارج گرد يد .
خانم سكينه جوام به ش م 0034533834 با د ريافت 120000 ريال معاد ل کليه سهم 

الشرکه خود  از شرکت خارج گرد يد .
آقای کيومرث کهنسال نود هی به ش م 0062421591 با د ريافت 120000 ريال 

معاد ل کليه سهم الشرکه خود  از شرکت خارج گرد يد .
خانم سكينه بصائری به ش م 0034939660 با د ريافت 480000 ريال معاد ل کليه 

سهم الشرکه خود  از شرکت خارج گرد يد .
د ر نتيجه سرمايه شرکت از 101470000 ريال به 100000000 ريال کاهش يافت و 

ماد ه مربوطه د ر اساسنامه اصالح گرد يد .
اسامی شرکا و ميزان سهم الشرکه ايشان:

آقای محمد  وصالی به ش م 0036244406 د ارای 10000000 ريال
آقای علی وصالی به ش م 0064614824 د ارای 45000000 ريال

آقای اسحاق مالح نوکند ه به ش م 2249975078 د ارای 45000000 ريال
با ثبت اين مستند  تصميمات کاهش سرمايه از طريق خروج شريك انتخاب شد ه توسط 
متقاضي د ر سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و د ر پايگاه آگهي هاي 

سازمان ثبت قابل د سترسي مي باشد .
338413/م الف

 اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور

بارکد : 35924153

آگهي تغييرات شرکت »فاخر عمرانتابان جم« با مسئوليت محد ود  به شماره ثبت 
475578 و شناسه ملي 14005085020 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومي فوق 

العاد ه مورخ 1394/12/16 تصميمات ذيل اتخاذ گرد يد :
م  متولد  64/11/1 ش ش 31963 ش  اسرافيل  فرزند   کيا  محمد ی  سعيد   آقای 
0077789156 با پرد اخت پنج ميليارد   نهصد  و نود  و نه ميليون ريال به صند وق 

شرکت د ر زمره شرکا د رآمد .
خانم نازی کالته سيفری فرزند  يعقوب متولد  1374/9/4 به ش م 0018528007 با 

پرد اخت 1000000 ريال د ر زمره شرکا د رآمد .
د ر نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ يك ميليون ريال به مبلغ شش ميليارد   يك ميليون 

ريال افزايش يافت و ماد ه مربوطه د ر اساسنامه اصالح گرد يد .
اسامی شرکا و ميزان سهم الشرکه ايشان:

سعيد  محمد ی کيا د ارند ه 5999000000 ريال
نازی کالته سيفری د ارای 1000000 ريال

محمود  اکبری به ش م 0077576251 د ارای 200000 ريال
فريبا اکبری کلجه به ش م 0046611241 د ارای 800000 ريال

با ثبت اين مستند  تصميمات افزايش سرمايه از طريق ورود  شريك جد يد  انتخاب شد ه 
توسط متقاضي د ر سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و د ر پايگاه آگهي 

هاي سازمان ثبت قابل د سترسي مي باشد .338412/م الف
 اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور

بارکد  7936440871اگهی 

تغييرات شرکت پونيك طب شرکت با مسئوليت محد ود  به شماره ثبت 401376 و 
شناسه ملی 10320523819 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاد ه مورخ 
1395/02/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد .موارد ی به شرح زير به موضوع فعاليت شرکت 
الحاق و ماد ه مربوطه د ر اساسنامه اصالح گرد يد .انجام فعاليت های مربوط به صنايع 
انفورماتيك الكترونيك و مخابرات از جمله مشاوره نظارت طراحی تحليل ساخت توليد  
تهيه توزيع ارائه اجرا تجهيز نصب راه اند ازی پياد ه سازی استقرار نگهد اری پشتيبانی 
و همچنين خريد  فروش وارد ات و صاد رات د ر زمينه های فوق و رايانه ای شامل نرم 
افزار سخت افزار شبكه و ساير بسترها زير ساخت ها و سيستم های مرتبط و ملزومات 
تجهيزات قطعات ماشين آالت و خد مات مربوطه د ر د اخل و خارج کشور انجام کليه 
فعاليتهای تجاری اقتصاد ی و بازرگانی مجاز د ر د اخل و خارج کشور شامل وارد ات 
و صاد رات و ثبت سفارش و ترخی کاال و کليه اقالم مجاز بازرگانی از کليه گمرکات 
کشور انجام امور مد يريت پروژه ها و طرح ها ام سيو برنامه ريزی و کنترل پروژه های 
انفورماتيكی و فناوری اطالعات انجام فعاليت د ر زمينه تباد ل و انتقال د انش فنی و 
تكنولوژی اعم از د اخلی و خارجی و اخذ کليه استاند ارد های مورد  نياز ايجاد  غرفه 
برپايی برگزاری شرکت د ر نمايشگاه  ها و همايش ها کنفرانس ها سمينارها د اخلی و 
بين المللی خريد  سهام و اوراق بهاد ار برای شرکت و اخذ وام اعتبار و تسهيالت ريالی 
و ارزی از بانك ها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد  قرارد اد  و اخذ و اعطای نمايند گی 
اشخاص حقيقی و حقوقی د اخلی و خارجی شرکت د ر مناقصات و مزايد ات د ولتی و 
خصوصی مشارکت با شرکت های د اخلی و خارجی و ايجاد  شعبه د ر د اخل و خارج 
کشور با مشارکت د ر ساير شرکت ها اعم از ايرانی و خارجی از طريق تاسيس يا خريد  
سهام يا سهم الشرکه انجام موضعات فوق بنا بر ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذی صالح نشانی شرکت از محل سابق به نشانی تهران خيابان شهيد  
بهشتی خيابان سر افراز جنب کوچه اول پالك 11 طبقه 11 واحد  41 کد  پستی 
1587653174 تغيير يافت و ماد ه مربوطه د ر اساسنامه بشرح مذکور اصالح گرد يد .با 
ثبت اين مستند  تصميمات اصالح ماد ه اساسنامه الحاق به موضوع فعاليت تغيير محل 
تغيير نشانی د ر يك واحد  ثبتی انتخاب شد ه توسط متقاضی د ر سوابق الكترونيك 
شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و د ر پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل د سترس ميباشد .

339271/م- الف         سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور-اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

د اد نامه 

پروند ه کالسه 9409982112500595 شعبه 1008 د اد گاه کيفری د و مجتمع قضايی 
وليعصر تهران تصميم نهايی شماره 9509972185800455

شاکی –وحيد  سليمی فرزند  علی 
متهم –اميد  فتحی 

اتهام ها –مزاحمت تلفنی –تهد يد  –فحاشی –
رای د اد گاه –د ر خصوص اتهام اميد  فتحی که هيچ گونه مشخصات د يگری از وی د ر 
د سترس نمی باشد  فعال متواری و مجهول المكان است د ائر بر ايجاد  مزاحمت تلفنی 
به شرح محتويات پروند ه امر نظر به تحقيقات معموله و شكايت شاکی وحيد  سليمی 
و گزارش مرجع انتظامی و پاسخ استعالم به عمل آمد ه از شرکت ايرانسل و پيامكهای 
ارسالی و عد م حضور متهم عليرغم ابالغ وقت د اد رسی از طريق جرايد  کثيراالنتشار که 
د فاع يا تكذيبی به عمل نياورد ه است و ساير د اليل و قرائن منعكس د ر پروند ه بزهكاری 
نامبرد ه محرز و مسلم تشخيص لذا د اد گاه به استناد  ماد ه 641 از قانون مجازات اسالمی 
مصوب سال 1375 و د رجه هفتم ناظر بر ماد ه 19 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 
1392 متهم موصوف را به تحمل چهار ماه حبس تعزيری محكوم می نمايد  و د ر مورد  
اتهام ابوالفضل حضرتی مبنی بر ايجاد  مزاحمت تلفنی بلحاظ فقد  د ليل کافی به استناد  
ماد ه 340 قانون آئين د اد رسی کيفری قرار منع تعقيب صاد ر و اعالم می نمايد  رای 
صاد ره غيابی محسوب و ظرف مد ت بيست روز پس از تاريخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 
د ر اين د اد گاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجد يد نظر خواهی د ر محاکم محترم 

تجد يد نظر استان تهران می باشد 
343025/م الف رئیس شعبه 1008 د اد گاه کیفری د و تهران 

آگهی احضار متهم مجهول المکان 

نظر به اينكه د ر پروند ه کالسه 950001-941495 متهم سيامك مشعوف فرزند  اله 
حسن به اتهام ايراد  ضرب و جرح عمد ی و توهين و تهد يد  و ممانعت از حق و خيانت 
د ر امانت از طرف اين د اد سرا تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبود ن 
محل اقامت ايشان ممكن نگرد يد ه بد ينوسيله د ر اجرای ماد ه 174 قانون آئين د اد رسی 
کيفری مراتب به نامبرد ه ابالغ تا ظرف مد ت يك ماه از تاريخ انتشار آگهی با حق 
د اشتن وکيل د ر شعبه پنجم د اد ياری د اد سرای عمومی و انقالب ناحيه 4 رسالت جهت 
پاسخگويی و اخذ آخرين د فاع از اتهام خويش حاضر شود  و د ر صورت عد م حضور پس 

از يك ماه از تاريخ انتشار آگهی اقد ام قانونی معمول خواهد  شد 
343016/م الف د اد یار شعبه 5 د اد سرای ناحیه 4 تهران 

متن آگهی

خواهان / شاکی مجيد  اسماعيلی باغكمه د اد خواستی به طرفيت خواند ه / متهم سعيد  
مواليی و شرکت سپهر آرين جنوب و حميد  مواليی به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقد يم 
د اد گاه های عمومی شهرستان خرم آباد  نمود ه که جهت رسيد گی به شعبه اول د اد گاه 
عمومی حقوقی د اد گستری شهرستان خرم آباد  واقع د ر خرم آباد  خيابان وليعصر انتهای 
بلوار پژوهند ه روبروی تامين اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610100252 ثبت 
گرد يد ه که وقت رسيد گی آن 1395/5/20 و ساعت 10:00 تعيين شد ه است به علت 
مجهول المكان بود ن خواند گان و د رخواست خواهان و به تجويز ماد ه 73 قانون آئين 
د اد رسی د اد گاه های عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب يك نوبت د ر 
يكی از جرايد  کثير االنتشار آگهی می شود  تا خواند ه متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و 

ضمائم را د ريافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسيد گی حاضر گرد د .
مد یر د فتر شعبه اول د اد گاه عمومی حقوقی د اد گستری شهرستان خرم 
آباد  – کرم رضا هاشمی.

متن آگهی 

خواهان / شاکی مجيد  اسماعيلی باغكمه د اد خواستی به طرفيت خواند ه / متهم سعيد  
مواليی و شرکت سپهر آرين جنوب و حميد  مواليی به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقد يم 
د اد گاه های عمومی شهرستان خرم آباد  نمود ه که جهت رسيد گی به شعبه اول د اد گاه 
عمومی حقوقی د اد گستری شهرستان خرم آباد  واقع د ر خرم آباد  خيابان وليعصر انتهای 
بلوار پژوهند ه روبروی تامين اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610100252 ثبت 
گرد يد ه که وقت رسيد گی آن 1395/5/20 و ساعت 10:00 تعيين شد ه است به علت 
مجهول المكان بود ن خواند گان و د رخواست خواهان و به تجويز ماد ه 73 قانون آئين 
د اد رسی د اد گاه های عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب يك نوبت د ر 
يكی از جرايد  کثير االنتشار آگهی می شود  تا خواند ه متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و 

ضمائم را د ريافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسيد گی حاضر گرد د .
مد یر د فتر شعبه اول د اد گاه عمومی حقوقی د اد گستری شهرستان خرم آباد  – کرم رضا هاشمی. 

د ر پروند ه کالسه 950107 

آقای مصطفی عرفانی منش فرزند  علی اکبر به اتهام صد ور چك بالمحل تحت تعقيب 
می باشد  به واسطه معلوم نبود ن محل اقامت نامبرد ه و به تجويز ماد ه 174-175 قانون 
آئين د اد رسی کيفری مصوب سال 1392 مراتب د ر يكی از روزنامه های کثيراالنتشار 
ملی يا محلی آگهی تا ظرف مهلت 30 روز از تاريخ نشر آگهی د ر شعبه سوم بازپرسی 
د اد سرای عموميو انقالب ناحيه يك تهران واقع د ر تهران خ شريعتی جنب پل آيت ا... 
صد ر خ الهيه حاضر و از اتهام انتسابی د فاع نمايد  د ر صورت عد م حضور د ر شعبه پس از 
انقضا مهلت مقرر بازپرس به موضوع رسيد گی و اظهار عقيد ه می نمايد  نسخه از آگهی 

منتشره جهت ضبط د ر سابقه به اين شعبه ارسال گرد د 
343015/م الف د اد یار شعبه سوم بازپرسی د اد سرای عمومی و انقالب ناحیه 1 تهران 

آگهی ابالغ د اد نامه 

بد ينوسيله د اد نامه شماره 9509972124400349 مورخ 95/3/25 صاد ره از شعبه 
1089 د اد گاه کيفری 2 تهران به شماره کالسه 1089/940344 به متهم ليال آرمين 
سرشت فرزند  د اود   ابالغ ميگرد د  که بر اساس آن مشاراليه از حيث اتهام مند رج د ر 
پروند ه به هر يك از متهمان با احتساب ايام بازد اشت قبلی به تحمل 50 ضربه شالق 
محكوم گرد يد ه است حكم صاد ره فوق د ر خصوص نامبرد ه  غيابی است و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی د ر اين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل تجد يد نظر 

د ر محاکم تجد يد نظر استان تهران است 
343023/م الف  مد یر د فتر شعبه 1089 د اد گاه کیفری 2 تهران 

آگهی

به موجب پروند ه کالسه 276/1136/95 د ر شعبه 1136 د اد گاه کيفری 2 تهران زينب 
زارحمه زارع نورانی و رباب آيد ين به اتهام توهين و مشارکت د ر ايراد  ضرب و جرح 
عمد ی تحت تعقيب می باشند  و وقت رسيد گی برای روز 95/5/25 ساعت 9 صبح 
تعيين گرد يد ه که به علت مجهول المكان بود ن متهمين مراتب يك نوبت د ر يكی از 
جرايد  کثيراالنتشار آگهی می شود  که نامبرد گان د ر موعد  مقرر فوق جهت رسيد گی به 
اتهام خويش د ر د اد گاه حاضر شوند  د ر صورت عد م حضور د اد گاه غيابا رسيد گی خواهد  

نمود  متهمين می توانند  وکيل انتخاب و معرفی نمايند 
343020/م الف منشی شعبه 1136 د اد گاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید  مطهری تهران 

به موجب پروند ه کالسه

 18 ناحيه  انقالب  و  عمومی  د اد سرای  بازپرسی  پنجم  شعبه  د ر   950081  
کيفری  تعقيب  تحت  انفاق  ترك  اتهام  به  د وست  نوا  محمد   آقای  تهران 
آئين  قانون   174 ماد ه  طبق  متهم  بود ن  المكان  مجهول  بعلت  که  ميباشد  
می  آگهی  کثيراالنتشار  جرايد   از  يكی  د ر  نوبت  يك  مراتب  کيفری  د اد رسی 
شود  که نامبرد ه ظرف يك ماه از تاريخ انتشار د ر اين بازپرسی جهت تحقيق 
اتخاذ  حضور  عد م  صورت  د ر  شوند   حاضر  خود   به  انتسابی  اتهام  از  د فاع  و 

تصميم خواهد  شد 
343024/م الف بازپرس شعبه 5 د اد سرای عمومی و انقالب ناحیه 18 تهران

آگهی ابالغ د اد نامه 

بد ينوسيله د اد نامه شماره 9509972124400348 مورخ 95/3/25 صاد ره از شعبه 
1089 د اد گاه کيفری 2 تهران به شماره کالسه 1089/940199 به متهم اميد  رشتاك 
فرزند  عباس –يوسف ازناوه آزاد  فرزند  حسن ابالغ ميگرد د  که بر اساس آن مشاراليها 
از حيث اتهام مند رج د ر پروند ه به هر يك از متهمان با احتساب ايام بازد اشت قبلی به 
تحمل هفتاد  ضربه شالق محكوم گرد يد ه است حكم صاد ره فوق د ر خصوص نامبرد گان 
غيابی است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی د ر اين شعبه و سپس ظرف 

بيست روز قابل تجد يد نظر د ر محاکم تجد يد نظر استان تهران است 
343022/م الف  مد یر د فتر شعبه 1089 د اد گاه کیفری 2 تهران 

آگهی ابالغ 

مجهول   – احمد   فرزند   سرزلی   الياسی  :اکبر  حقيقی  شوند ه  ابالغ  مشخصات 
المكان 

تاريخ حضور :1395/05/26 سه شنبه ساعت 9:00 شهرستان جوانرود  – ميد ان 
انقالب – ابتد ای خيابان شورا 

علت حضور :د رخصوص د عوی بهزاد  جليليان به طرفيت شما د ر وقت مقرر فوق  
جهت رسيد گی د ر اين شعبه حاضر شويد  ضمنا نسخه ثانی د اد خواست و ضمانم 

پيوست می باشد .
منشی شعبه 2 د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود - آواز ولد ی

آگهی مفقود ی 

سند  کمپانی و برگ سبز سواری رانا مد ل 1392 به شماره انتظامی ايران 82/ 811 
 01 FE 9 DT 034137 شماره شاسی B160 0063636 ص 66 شماره موتور

NAAU به نام عين اله حسنی آهنگر مفقود  گرد يد ه و از د رجه اعتبار ساقط است.
بابل

استاند ار اصفهان د ر جلسه شورای مسکن تاکید  کرد :
تعهد  د ولت؛ تحويل پروژه های مهرد ر اسرع وقت

بهاد ری-اصفهان- د ستگاههای د ولتی وخد مات رسان با پروژه عظيم 
مسكن مهر معمولی رفتار نكنند ، بايد  به صورت ويژه آنرا د ر نظر بگيرند  
و د ر رفع مشكالت آن تسريع نمايند . رسول زرگرپور استاند ار اصفهان 
د ر جلسه شورای مسكن استان گفت: مسكن مهر پروژه عظيمی است 
که د ولت تعهد  د ارد  آن را د ر اسرع وقت به اتمام و با تمام امكانات 
تحويل متقاضيان نمايد .وی با مخاطب قرار د اد ن تمامی د ستگاههای 
با  است  الزم  د ستگاهها  تمامی  شد :  متذکر  رسان  وخد مات  د ولتی 
کمك،همياری و تالش مضاعف مشكالت موجود  د ر مسكن مهر را 

مرتفع و به اين پروژه به صورت ويژه بنگرند .
زرگرپور د ر اد امه سخنان خود  با توجه به اينكه مقوله مسكن يكی از 
نيازهای مهم مرد م است گفت: افراد ی که د ر اين پروژه ها ثبت نام 
نمود ه اند  از بضاعت مالی خوبی برخورد ار نيستند  و بر ماست تا هرچه 
سريعتر اين مشكالت ومعضالت را برطرف و واحد ها را تحويل متقاضيان 

نماييم .
    حجت اله غالمی مد يرکل راه وشهرسازی استان اصفهان نيز با اشاره 
به  آمار واحد های مسكن مهر د ر استان گفت: از مجموع 161000 
واحد  مسكن مهر شهری د ر استان 138000 واحد  آن تحويل متقاضيان 
آن  واحد   از 15000  بيش  و  متقاضی  فاقد   واحد   و 7000  گرد يد ه  
باقيماند ه که از اين تعد اد  6065 واحد  د ر شهر فوالد شهر ، 4095 واحد  
د ر شهر بهارستان و 451 واحد  د ر شهر مجلسی و مابقی به صورت 

پراکند ه د ر شهرها موجود  می باشد .
وی از عمد ه مشكالت موجود  د ر سايتهای مسكن مهر را نبود  خد مات 
زيربنايی وروبنايی عنوان کرد  وگفت: خوشبختانه با هماهنگی های انجام 
گرفته با شهرد اريها د ر سطح استان  تحويل ماند ه عمليات مسكن مهر با 
40 شهرد اری بسته شد ه و د ر ازای آن ، زمين ، قير رايگان و يارانه نقد ی 
به شهرد اری ها د اد ه شد ه تا د ر اسرع وقت به اين مشكالت بپرد ازند  و 

بحث آماد ه سازی اين سايتها را تحويل د هند .
گفتنی است د ر پايان اعضای اين شورا نظرات و پيشنهاد ات خود  را 
نمود ن مشكالت موجود  د ر خصوص موضوعاتی چون  جهت مرتفع 
اطفاءحريق، نصب آسانسور و ... مطرح و مقرر شد  د ر اسرع وقت اقد امات 

الزم انجام پذيرد . 
 

 لرستان نفس نمی کشد 
مد يرکل حفاظت محيط زيست لرستان از آلود گی هوای استان خبر د اد .
مهند س مهرد اد  فتحی بيرانوند  بيان کرد : موج جد يد  ريزگرد ها از روزهای 

گذشته وارد  استان شد ه و هوا را د ستخوش تغييرات کرد ه است.
وی با بيان اينكه امروز سی و چهارمين روز آلود ه استان است، اضافه 
کرد : کيفيت هوای تمام شهرستان های لرستان د ر وضعيت ناسالم بود ه 
و بيشترين آلود گی د ر شهرستان های کوهد شت و پلد ختر 4.5 برابر، 

خرم آباد  4 برابر، د ورود  3 و بروجرد  2 برابر حد  مجاز است.
فتحی بيرانوند  تصريح کرد : شهروند ان به  ويژه کود کان و سالمند ان به 
علت بروز آلود گی هوا و ميزان غلظت آاليند ه ها از ترد د  غيرضروری د ر 

محيط بيرون از منزل خود د اری کنند .
مد يرکل حفاظت محيط زيست لرستان اد امه د اد : همچنين تمامی افراد  
از ورزش د ر هوای آزاد  جد ا خود د اری کرد ه و د ر صورت رفتن به بيرون 

از ماسك های استاند ارد  استفاد ه کنند .
وی ياد آور شد : پيش بينی می شود  د ر اد امه روز، بر غلظت آاليند ه ها 

نيز افزود ه شود .

برپايی نمايشگاه پیشگیري از اعتیاد  
د ر شرکت نفت و گاز آغاجاري 

با تالش روابط عمومي شرکت بهره برد اری نفت و گاز 
آغاجاري نمايشگاه پيشگيري از اعتياد  و آسيب هاي 

اجتماعي د ر اين شرکت برگزار شد .
عبد االمام مويسات رئيس روابط عمومي اين شرکت 
د ر اين رابطه توضيح د اد : امروزه د ر جامعه  يكي از 
اصلي ترين معضالت و بيماري هاي شناخته شد ه که 
متاسفانه د ر بين  افراد  نا آگاه خصوصا نسل جوان د ر 
حال گسترش است مسئله اعتياد  و استفاد ه از مواد  
مخد ر است که ميتواند  آسيب هاي بسيار جد ي را به 

فرد ، خانواد ه و جامعه وارد  نمايد .
وي افزود : د ر همين راستا و با هد ف آشنايي خانواد ه 
هاي همكاران و عموم همشهريان با خطرات و نتايج 
جامعه  پيكر  بر  آن  سوء  آثار  و  مخد ر  مواد   مصرف 
نمايشگاه پيشگيري از اعتياد  و آسيب هاي اجتماعي 
برگزارگرد يد .مويسات گفت: د ر اين نمايشگاه که به 
مد ت 4 روز د ر شرکت برگزار شد  عالوه بر نمايش 
تصاوير و کليپ هاي آموزشي، کارگاه ها و د وره هاي 
آموزشي کوتاه مد ت نيز با حضور کارشناسان مبارزه 
با مواد  مخد ر برگزار شد .رئيس روابط عمومي شرکت 
بهره برد اری نفت و گاز آغاجاري افزود : همه ما به عنوان 
عضو کوچكي از خانواد ه بزرگ ايران اسالمي وضيفه 
د اريم د ر جهت ريشه کن کرد ن اين بالي خانمان سوز 
د ر بين جوانان که بد ون د اشتن آگاهي الزم گرفتار اين 
بيماري مي شوند  تالش کنيم و اميد وارم اين نمايشگاه 
تا حد ي بتواند  د ر جهت رفع اين معضل د ر شهرستان 

اثر گذار باشد .
مد یرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی البرز:

د وران مد يريت سنتی صنايع به 
پايان رسید ه است 

البرزگفت:  اجتماعی   ورفاه  تعاون،کار  مد يرکل 
80د رصد  اشتغال کشورهای توسعه يافته د ر بخش 

خد مات است.
اسماعيل خليلی د ر گفت وگو با خبرنگار ايسنامنطقه 
البرز، اظهار کرد : مد ريت سنتی صنايع آسيب های 

زياد ی به د نبال د ارد .
وی اد امه د اد : هرچند  د ر شيوه مد يريت سنتی، نيروی 
انسانی زياد ی به کار گرفته می شود  ولی بازد هی آن 

طور که بايد  و شايد  رضايت بخش نيست.
وی اضافه کرد : محصوالتی که با تكيه بر توليد  صنعتی 
سنتی توليد  می شوند  غالبا از کيفيت پايينی برخورد ار 

بود ه و توان رقابت د ربازارهای جهانی را ند ارند .
وی افزود : صاحبان صنايع توجه د اشته باشند  برای اين 
که بتوانند  د ربازار سهمی د اشته باشند  و به د رآمد زايی 
از تكنولوژی های به روز  مناسبی برسند  می بايست 

استفاد ه کنند .
اين مسئول توضيح د اد : با بهره گيری از تكنولوژی های 
کار  به  که  انسانی  نيروی  وری  بهره  ميزان  روز  به 

گرفته اند  نيز افزايش می يابد .

خبر

محيط  کل  مد ير  زمان؛  پيام  خبرنگار  اروميه- 
زيست آذربايجان غربی از شناسايی 3جايگاه سی 
ان جی غير استاند ارد  د ر آذربايجان غربی خبرد اد .
پرويز آراسته د ر پنجمين جلسه شورای استاند ارد  
گفت: د ر حال حاضر 3 جايگاه د ر استان شناسايی  
ومعرفی شد ه اند  که از نظر ايمنی استاند ارد  نبود ه و 

برای ساکنان اطراف آن خطرآفرين است.
استاند ارد   فاصله  تا  خواست  مسئوالن  از  وی 
جايگاههای »سی ان جی« استان را با منازل که 

بايد حد اقل 50 متر باشد  رعايت کنند .
ناد ر صفرزاد ه، معاون توسعه منابع انسانی استاند ار 
آذربايجان غربی نيز گفت:  بر اساس پيشنهاد  اد اره 
کل استاند ارد  مبنی بر عضويت آن د ر شورای فنی 
اقد امات الزم  بايد   اصلی  عنوان عضو  به  استان 

صورت بگيرد .
وی از مسئوالن د ستگاه اجرايی مرتبط با )سی 
شرايط  تا  خواست  آذربايجان غربی  جی(  ان 
استاند ارد سازی جايگاههای )سی ان جی( استان 
با د يگر استان ها مقايسه و مورد  کنترل قرار گيرد  
و مشكالت و نواقص جايگاههای د ارای مشكل 

استان که 11مورد  د ر شهرستان اروميه و 8 مورد  
د ر شهرستان مياند وآب د ارای مشكل هستند  رفع 

شود .
زرين تاج عليزاد گان، معاون اجتماعی بهزيستی 
به منظور  اين جلسه گفت:  آذربايجان غربی د ر 
کنترل و بازرسی وسايل بازی د ر مهد های کود ك 
فلزی  تاب های  برای جمع آوری  ابالغيه  استان، 

صاد ر شد ه است.
وی اد امه د اد :  اطالعات مهد  کود ك های د ارای 
وسايل بازی د ر استان جمع آوری شد ه،د وره های 
آموزشی جهت استفاد ه از وسايل بازی برگزارشد ه 
و  د ر بازد يد های به عمل آمد ه از مهد  کود ك ها  
نواقص تعيين وابالغيه ای برای رفع آنها صاد ر شد ه 

است.
جعفر صاد ق اسكند ری، مد ير کل صنعت، معد ن 
وتجارت آذربايجان غربی د ر رابطه با تعيين تكليف 
خانه های بازی استان اظهار کرد : مراکز بازيهای 
اتحاد يه  و  اسالمی  ارشاد   اد اره  توسط  رايانه ای 

صنفی نظارت می شوند .
می شود   پيشنهاد   خصوص  اين  د ر  افزود :  وی 

اتاق اصناف، شهرد اری و بهزيستی  با  جلسه ای 
منظور  به  بازی  خانه های  متولی  معرفی  برای 

نظارت و مد يريت آنها برگزار شود .
منصور جالير مد يرکل استاند ار آذربايجان غربی 
گفت: د ر بازرسی 400 د ستگاه بازی از ميان 230 

د ستگاه مشخص شد  اين د ستگاه ها استاند ارد  
های الزم را ند ارند  و خانه های بازی ايجاد  شد ه 
د ر مناطق مختلف استان توسط هيچ د ستگاهی 
نظارت نمی شوند  بنابراين بايد  متولی برای آنها 

تعريف شود .

شناسايی 3جايگاه سی ان جی غیر استاند ارد  د ر آذربايجان غربی

گفت:  مهاباد   شهرستان  پرورش  و  آموزش  مد ير 
»زورار احمد ی« يكی از د بيران جوان فيزيك اين 
برگزيد ه کشور د ر مرکز  به عنوان د بير  شهرستان 
بزرگ ترين   ،)CERN( اروپا  هسته ای  تحقيقات 
سوئيس  ژنو  د ر  جهان  ذره ای  فيزيك  آزمايشگاه 

حضور پيد ا کرد ه است.
کرد :  اظهار  خبر  اين  اعالم  با  قاد ری  سيامند  
پژوهشگاه  ايران،  فيزيك  انجمن  نامه  تفاهم  پيرو 
د انش های بنياد ی و مرکز تحقيقات هسته ای اروپا 
هر ساله د و سهميه از طرف مرکز تحقيقاتی سرن 
ايران اختصاص  برای اعزام د و نفر د بير فيزيك به 

د اد ه شد ه است.
د و سهميه  اين  از  يكی  امسال  کرد :  اضافه  قاد ری 
اين  فيزيك  د بير  احمد ی،  زورار  آقای  به  کشور 
شهرستان اختصاص يافته است که بر همين اساس 
وی د ر يك د وره سه هفته ای با هد ف آشنايی با مرکز 
تحقيقات هسته ای اروپا و تحقيقات آن، مهمان اين 

مرکز است.
روز 12  مرکز  اين  د ر  برای حضور  وی  گفت:  وی 

تيرماه عازم سوئيس شد ه است.
قاد ری افزود : اين برای د ومين بار است که طی سه 
سال اخير يكی از د بيران فيزيك اين شهرستان به 
اين مرکز اعزام می شود  و اين امر افتخار بزرگی برای 
خانواد ه آموزش و پرورش شهرستان مهاباد  است. وی 
اظهار کرد : د ر سال 95 نيز سليمان معروفی پس 
از برگزيد ه شد ن د ر کشور به اين مرکز تحقيقاتی 

اعزام شد ه بود .
قاد ری هد ف از د عوت از اين د بير فيزيك از سوی اين 
مرکز را بازد يد  از مراکز مهم و شرکت د ر کارگاه های 
)بزرگ ترين  سرن  د ر  فيزيك  روزه   21 آموزشی 
آزمايشگاه فيزيك ذره ای جهان( عنوان کرد . وی گفت: 
اين د بير مهاباد ی 30 سال سن د اشته و از سال 1387 
به استخد ام رسمی اد اره آموزش و پرورش شهرستان 
مهاباد  د ر آمد ه و هم اکنون د بير د بيرستان شاهد  )شهيد  
کاوە( مهاباد  و مد رس پژوهش سرای د انش آموزی اين 
شهرستان است. مد ير آموزش و پرورش شهرستان 
مهاباد  افزود : وی د ارای مد رك کار شناسی د ر رشته 
فيزيك هسته ای از د انشگاه اروميه و مد رك کار شناسی 
ارشد  د ر همين رشته از اين د انشگاه با معد ل ممتاز 
19. 58 است. اين د بير مهاباد ی د ر کنار تد ريس د ر 
مد رسه د ارای فعاليت های تحقيقاتی متعد د ی نيز است 
که می توان به شرکت د ر د و کنفرانس د اخلی، چاپ 
يكی از مقاالت وی د ر کنفرانس بين المللی پژوهشكد ه 
فيزيك کاربرد ی تبريز، چاپ يك مقاله د ر زمينه برهم 
کنش ليزری د ر کنفرانس فيزيك مشهد  و چاپ يك 
 international journal د ر مجله ISI مقاله د ر
فيزيك ذره ای  آزمايشگاه  اشاره کرد .   physics b
جهان د ر سال 1954 د ر کشور سوئيس ايجاد  شد ه 
است و د بيران فيزيك ايران از سال 2011 هر ساله 
د ر د وره های آموزشی و تحقيقات اين مرکز شرکت 
می کنند  که اين مجموعه عظيم د ر شهر می رين و 

د ر مرز مشترك فرانسه و سوئيس واقع شد ه است.

حضور د بیر جوان مهاباد ی د ر بزرگترين آزمايشگاه فیزيك ذره ای جهان

د ور  د ر  پلیس  تابستانه  طرح  رزمایش 
انتظامی  فرماند ه  حضور  با  سفرها  د وم 

شد . برگزار  استان 
انتظامی  فرماند ه  میرفیضی  محمود   سید    
تابستانه  طرح  رزمایش  د ر  مازند ران 
مازند ران  به  سفر  د وم  د ور  د ر  پلیس 
های  استان  از  مازند ران  استان  گفت: 
د اریم  انتظار  و  است  کشور  خیز  مسافر 
د اشته  را  همکاری  نهایت  پلیس  با  مرد م 

باشند .
طرح هایی  حاضر  حال  د ر  افزود :  وی 
همه  د ر  انتظامی  و  ترافیکی  حوزه  د ر 
از  و  شد ه   بینی  پیش  استان  شهرهای 
ورود ی  محورهای  د ر  ویژه  طرح  فرد ا 

اجرا خواهد  شد . استان 
بیان  با  مازند ران  انتظامی  فرماند ه 
د ریا  سازی  سالم  طرح  اقد امات  اینکه 
تصریح  است،  شد ه  آغاز  خرد اد ماه  از 
 66 د ر  سالمسازی  طرح   102 کرد :  
و  است  شد ه  بینی  پیش  مازند ران  نقطه 
خیز  حاد ثه  نقطه   320 حاضر  حال  د ر 
مهمی  بخش  که  د ارد   وجود   استان  د ر 
خیز  حاد ثه  نقاط  د ر  خد مات  ارایه  از 

است. احمر  بر عهد ه هالل  پرخطر 
سالم  د ر  د ستگاه   20 اینکه  بیان  با  وی 

د ر  افزود :  د ارند ،  مسئولیت  د ریا  سازی 
کم  اجتماعی  ناهنجاری های  با  برخورد  
گرد انی  سگ  و  حجابی  بی  حجابی، 
کرد   خواهد   برخورد   قاطعیت  با  پلیس 
و از مرد م استان تقاضا د اریم تا آسایش 
برای  هموطنان و مسافران  را  و آرامش 

کنند . فراهم 
د رباره  کامل  رسانی  اطالع  افزود :  وی 
پلیس  توسط  استان  ورود ی  محورهای 
رسانه ها  توسط  و  می شود   انجام  راهور 

به اطالع مرد م می رسد .
به  توجه  با  انتظامی  نیروی  فرماند ه 
سفر  د وم  د ور  د ر  زیاد ی  مسافران  اینکه 
اظهار  استان می شوند   این  تابستان وارد  
عوامل  پرترافیک  محورهای  د ر  کرد : 
و  می شود   تقویت  لجستیکی  و  انسانی 
د ر این حوزه پیش بینی الزم شد ه است.

مرد م  مطالبات  به  باید   اینکه  بیان  با  وی 
افزود :  امنیت پاسخ گفته شود ،  ایجاد   د ر 
همکاری  و  همراهی  مرد م  د اریم  انتظار 
ارتباط  این  و  باشند   د اشته  پلیس  با  الزم 

شود . حفظ  تنگاتنگ 
مراسم  این  پایان  د ر  ایسنا،  از  نقل  به 
جایگاه  مقابل  از  رزم  های  یگان  همه 
رژه رفته و آماد گی خود  را اعالم کرد ند .

مقابله با سگ گرد انی و بد حجابی د ر فصل گرد شگری مازند ران
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آگهی ابالغ 

از طرف بانك ملت 1- احمد  شمس الد ينی فرزند  عزيز 2- وحيد  رنجبر فرزند  علی 
حسين بخواسته مطالبه به حوزه شورا تسليم که به کالسه 95/70 ثبت و برای روز 
95/5/25 ساعت 9 صبح تعيين وقت گرد يد ه نظر به اينكه خواند گان د ر نسانی معيينه 
شناخته نشد ه است و حسب د رخواست خواهان و تجويز ماد ه 73 قانون ايين د اد رسی 
مد نی مراتب يك نوبت د ر يكی از روزنامه های کثير االنتشار آگهی تا خواند گان مذکور 
ضمن مراجعه به د بيرخانه شورا نشانی خود  را اعالم اوراق مربوطه را نيز د ريافت د ارد  و 

غير اينصورت شورا غيابا رسيد گی و مباد رت به اتخاذ تصميم می نمايد  .
تاریخ انتشار:95/4/19                      شورای حل اختالف بوشهر

آگهی احضار متهم 

د ر پروند ه کالسه 4/950058ب متهم اسماعيل آزاد يان ثمرين به اتهام ايراد  
المكان  با عنايت به مجهول  جرح عمد ی ساد ه تحت تعقيب قرار گرفته است 
د اد گاههای  د اد رسی  آئين  ماد ه174قانون  مقررات  اجرای  د ر  و  متهم  بود ن 
مهلت  ظرف  تا  گرد د   می  ابالغ  نامبرد ه  به  کيفری  امور  د ر  انقالب  و  عمومی 
انتسابی د ر اين شعبه حاضر  اتهام  از  انتشار اين آگهی جهت د فاع  از  30 روز 
می گرد د  بد يهی است د ر صورت عد م حضور مطلبق مقررات رسيد گی غيابی 

بعمل خواهد  آمد  
343014/م الف  مد یر د فتر شعبه بازپرسی شعبه 4 د اد سرای عمومی و انقالب ناحیه 11 تهران 

آگهی

بد ينوسيله به متهمان امير سعيد  شهبازی –عليرضا طالع مقد م به اتهام سرقت اعالم می 
گرد د  د ر جلسه رسيد گی پروند ه به شماره 940044 د ر شعبه 1154 د اد گاه کيفری د و 
تهران مورخ 95/5/30 ساعت 9 صبح تعيين گرد يد ه است با توجه به مجهول المكان 
بود ن متهمان د ر اجرای ماد ه 174 قانون آيين د اد رسی کيفری مراتب يك نوبت د ر يكی 
از روزنامه های کثيراالنتشار آگهی می گرد د  تا متهمان جهت د فاع از اتهام انتسابی د ر 
وقت مقرر فوق الذکر د ر اين د اد گاه حاضر گرد د  بد يهی است د ر صورت عد م حضور 

رسيد گی بصورت غيابی به عمل خواهد  آمد  
110/343017  د فتر شعبه 1154 د اد گاه کیفری د و تهران 

رکد 7936440453آگهی

 تغييرات شرکت پونيك طب سرکت با مسئوليت محد ود  به مشاره ثبت 401376 و 
شناسه ملی 10320523819 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاد ه مورخ 
1395/02/08 تصميات ذيل اتخاذ شد : نام شرکت يه پونيك تب انرژی تغيير يافت 
و ماد ه مربوطه د ر اساسنامه اصالح گرد يد .با ثبت اين مستنند  تصميمات اصالح ماد ه 
اساسنامه تغيير نام انتخاب شد ه توسط متقاضی د ر سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی 

مرقوم ثبت و د ر پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل د سترس ميباشد .
339270/م-الف             سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور-اد اره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیر تجاری تهران

آگهی فقد ان مد رک تحصیلی

شماره  به  عزيز     فرزند   شاهمراد ی  حسين  اينجانب  التحصيلی  فارغ  مد رك 
شناسنامه 1019صاد ره از بهشهر د رمقطع کارشناسی نا پيوسته رشته مهند سی 

تكنولوژی برق – قد رت صاد ره از واحد  د انشگاهی بهشهر با شماره 1168813 
مفقود  گرد يد ه است و فاقد  اعتبار می باشد  . از يابند ه تقاضا می شود  اصل مد رك 
را به د انشگاه آزاد  اسالمی واحد  بهشهر به نشانی کيلو متر 3 جاد ه بهشهر – نكا 

ارسال نمايد  . 
بهشهر

مفقود ی 

lxتك سوز مد ل 1387به شماره  اينجانب حسينعلی مختاری مالك خود روسمند  
فروش  اسناد   فقد ان  12487043بعلت  موتور  شماره  و  347/82ص24  شهربانی 

تقاضای رونوشت المثنی اسناد  مذکور را نمود ه است لذا چنانچه هر کسی اد عايی 
د ر مورد  خود روی مذکور د ارد  ظرف د ه روز به د فتر حقوقی سازمان فروش شرکت 
ايران خود رو واقع پيكان شهر ساختمان سمند  مراجعه نمايد  بد يهی است پس از 

انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقد ام خواهد  شد 
 بابل 

خود اتکایی 9۰ د رصد ی ایران د ر صنایع برق و انرژی
وزير نيرو اعالم کرد : جمهوری اسالمی ايران د ر صنايع پيچيد ه برق و انرژی 

کشور به بيش از 90 د رصد  خود اتكايی رسيد ه است.
حميد  چيت چيان د ر مراسم تجليل از نخبگان برتر صنعت برق کشور با 
بيان اينكه مقام معظم رهبری از مد يران و د انشجويان خواسته اند  تا به 
فعاليت های علمی خود  شتاب بيشتری د هند ، گفت: با وجود ی که از نظر 
توليد  و فعاليت های علمی د ارای رتبه خوبی د ر جهان هستيم ولی هنوز 
نتوانسته ايم از تمام ظرفيت علمی کشور د ر مسير نوآوری و جذب فناوری 

به اند ازه کافی بهره ببريم.
وزير نيرو با اعالم اينكه تمامی اين اساتيد  و د انشمند ان برجسته کشور از 
نزد يك با وزارت نيرو و صنعت برق کشور همكاری د اشته اند ، تصريح کرد : د ر 
شرايط فعلی جمهوری اسالمی ايران د ر صنايع پيچيد ه برق و انرژی کشور 

به بيش از 90 د رصد  خود اتكايی رسيد ه است.
به گفته اين عضو کابينه د ولت تد بير و اميد ، اين خود اتكايی شايد  د ر بخش 
آب بيشتر باشد  ولی مهم اين است که اين موفقيت ها را مد يون اين اساتيد  
و تربيت شد گان اين اساتيد  هستيم. وزير نيرو تصريح کرد : نخبگان صنعت 
برق کشور، چرخ اين صنعت را به گرد ش د ر می آورند ، مد يريت اين صنعت 
را عهد ه د ار می شوند  و د ر پيشرفت و پيشبرد  علمی اين صنعت می کوشند  و 
با اتكا به د انش خود ، از بهترين فناوری های روز جهان استفاد ه کرد ه و د ر راه 

انتقال آن به کشور از هيچ کوششی د ريغ نخواهند  کرد .
چيت چيان با ياد آوری اينكه هنوز نتوانسته ايم هم پای علمی کشور د ر جهت 
ارتقا و رشد  اقتصاد ی گام بر د اريم، خاطرنشان کرد : بايد  بد انيم چگونه از 
اساتيد  و ذخاير علمی کشور استفاد ه کرد ه و نيازمند  تالش بيشتر اساتيد  و 
محيط های آکاد ميك باشيم، تا د ر جهت پاسخ به نيازهای واقعی اين صنعت 

اثرگذار بود ه و شاهد  حل چالش های بستری باشيم.

توافق برقی ایران با آلمان و اسپانيا

يك مقام مسئول د ر وزارت نيرو از مذاکره و توافق با يك شرکت آلمانی-
اسپانيايی به منظور ساخت نيروگاه برق خورشيد ی د ر غرب ايران خبر د اد .

د ور جد يد  مذاکرات سه جانبه ايران، اسپانيا و آلمان به منظور ساخت يك 
نيروگاه جد يد  برق خورشيد ی انجام و سه طرف برای سرمايه گذاری برقی به 

توافق مقد ماتی د ست يافته اند .
عليرضا شيخی د ر تشريح مذاکرات جد يد  برقی با يك گروه سرمايه گذار 
اسپانيايی- آلمانی، گفت: شرکت برق منطقه ای باختر با توجه به گسترش 
رو به رشد  تقاضا برای انرژی برق د ر کشور، محد ود يت منابع فسيلی، آلود گی 
زيست محيطی، رفع مشكل افت ولتاژ و حرکت د ر راستای تحقق اقتصاد  
مقاومتی، افزايش ظرفيت توليد  برق خورشيد ی را د ر د ستور کار قرار د اد ه 
است. وی با اعالم اينكه د ر شرايط فعلی توسعه و افزايش ظرفيت نيروگاه 
های برق خورشيد ی به ميزان 300 مگاوات د ر محد ود ه سه استان مرکزی، 
همد ان و لرستان د ر د ستور کار قرار گرفته است، تصريح کرد : با توجه به 
استعد اد های بالقوه منطقه به لحاظ د اشتن 300 روز آفتابی د ر سال و وجود  
متوسط انرژی تابشی خورشيد  بر سطح منطقه )حد ود  4.5 کيلوولت ساعت 
بر مترمربع( که باالتر از معيارهای بين المللی است زمينه مناسبی برای 

ساخت نيروگاه خورشيد ی د ر منطقه وجود  د ارد .
اين مقام مسئول با بيان اينكه بر اين اساس مذاکراتی با يك شرکت سرمايه 
گذار اسپانيايی-آلمانی به منظور ساخت نيروگاه های برق خورشيد ی آغاز 
شد ه است، اظهار د اشت: اين شرکت اروپايی برای انجام سرمايه گذاری، 
طراحی، ساخت، نصب و راه اند ازی 50 مگاوات نيروگاه خورشيد ی اعالم 

آماد گی کرد ه و توافق مقد ماتی حاصل شد ه است.
وی با اشاره به آماد گی اين شرکت سرمايه گذار اسپانيايی-آلمانی برای اجرای 
فازهای جد يد  ساخت نيروگاه های برق خورشيد ی، تاکيد  کرد : هم اکنون 
به منظور تسريع د ر انجام اقد امات مربوط به احد اث نيروگاه های خورشيد ی، 
سرمايه گذار خارجی برای اخذ زمين مورد  نياز به مرکز خد مات سرمايه 
گذاری و منابع طبيعی معرفی شد ه است. اين مقام مسئول د ر وزارت نيرو د ر 
پايان خاطرنشان کرد : عالوه بر اين به اين شرکت اروپايی ساخت پست های 
برق نيروگاه های برقی خورشيد ی پيشنهاد  شد ه و اين شرکت آماد گی خود  

را برای توسعه سرمايه گذاری های مشترك اعالم کرد ه است.

افزایش 5 هزار بشکه ای توليد  روزانه نفت ایران 
د ر ژوئن ۲۰1۶

توليد  نفت ايران د ر ماه ژوئن با 5 هزار بشكه افزايش نسبت به ماه می به 3.6 
ميليون بشكه د ر روز رسيد ه است.

بر اساس گزارش های جد يد ، توليد  نفت اوپك د ر ماه ژوئن با 240 هزار بشكه 
افزايش به 32.95 ميليون بشكه د ر روز رسيد ه است. بد ين ترتيب توليد  نفت 

اوپك د ر نزد يكی باالترين رقم ها قرار د ارد .
بر اساس گزارش های خبری، توليد  نفت عربستان د ر ماه ژوئن با 50 هزار بشكه 
افزايش نسبت به ماه قبل به 10.3 ميليون بشكه د ر روز رسيد ه است. بررسی 
ها نشان می د هد  که توليد  نفت عربستان د ر کوتاه مد ت ممكن است به 10.5 
ميليون بشكه د ر روز برسد . از سوی د يگر، توليد  نفت ايران نيز د ر ماه ژوئن با 5 
هزار بشكه افزايش نسبت به ماه می به 3.6 ميليون بشكه د ر روز رسيد ه است. 
صاد رات نفت ايران از اوايل سال 2016 تاکنون تقريبا د و برابر شد ه است. توليد  
نفت روسيه نيز نسبت به ماه قبل افزايش يافته و به 10.84 ميليون بشكه د ر 
ماه ژوئن رسيد ه است. اوپك د ر نشست روز د وم ژوئن خود  نتوانست توليد  خود  
را محد ود  کند . شكست نشست د وحه د ر ماه آوريل نيز موجب تضعيف قيمت 
ها شد ه بود . د ر هفته منتهی به 24 ژوئن حجم ذخاير نفت خام آمريكا 11.6 
د رصد  نسبت به مد ت مشابه سال 2015 افزايش د اشت. همه اين عوامل کاهشی 
می تواند  بر قيمت نفت تاثير منفی بگذارد . بر اساس آمارهای موسسه او پی آی 
اس، د ر هفته منتهی به اول جوالی، روزانه 350 هزار بشكه مازاد  عرضه د ر 
بازار نفت وجود  د اشته است. برخی تجار معتقد ند  باال بود ن حجم ذخاير بنزين 
و فرآورد ه های نفتی نيز می تواند  تاثيری منفی بر قيمت نفت بگذارد . شرکت 
اکسون موبيل د ر گزارش چشم اند از ساالنه خود  اعالم کرد ه که بهره وری د ر 
مصرف انرژی می تواند  رشد  تقاضای جهانی نفت را د ر سال های آيند ه کاهش 

د هد . تقويت ارزش د الر نيز بر قيمت نفت اثر منفی د ارد .

قيمت نفت به محد ود ه
 4۸ د الر رسيد 

انتشار آمار مثبت اقتصاد ی د ر آمريكا و گمانه زنی 
د رباره کاهش سطح ذخيره سازی نفت د ر اين کشور 
سبب شد  د ر معامالت روز چهارشنبه قيمت نفت 

افزايش يابد .
به گزارش ايسنا، خبرگزاری رويترز از نيويورك گزارش 
د اد  که قيمت نفت د ر معامالت روز چهارشنبه افزايش 
يافت زيرا انتشار آمارهای مثبت اقتصاد ی د ر آمريكا، 
اميد واری به رشد  تقاضای سوخت د ر اين کشور را 
باال برد . افزون بر اين، نظرسنجی از کارشناسان نشان 
می د هد  د ر هفته منتهی به 11 تير ماه، سطح ذخيره 
سازی نفت خام د ر آمريكا با د و ميليون و 300 هزار 

بشكه کاهش رو به رو بود ه است.
د ر پايان معامالت د يروز، قيمت هر بشكه نفت خام 
برنت با 84 سنت رشد ، د ر سطح 48 د الر و 80 سنت 
تثبيت شد . قيمت هر بشكه نفت خام د بليو تی آی 
آمريكا نيز با 83 سنت افزايش، به 47 د الر و 43 

سنت برای هر بشكه رسيد .

گاز ایران با كيفيت تر از گاز 
صاد راتی روسيه است

سفير ايران د ر بلغارستان با بيان اين که اين کشور به 
عنوان پايگاه جد يد  پااليشگاهی ايران د ر اروپا د ر نظر 
گرفته شد ه است، تصريح کرد : گاز ايران با کيفيت تر 

از گار صاد راتی روسيه است.
پايگاه خبری نوينايت به نقل از عبد ا... نوروزی، سفير 
ايران د ر بلغارستان اعالم کرد ه است که سرمايه گذاران 
ايرانی د رحال بررسی احتمال افتتاح يك پااليشگاه د ر 

بلغارستان هستند .
که  کرد   اعالم  اوروپا  خبری  شبكه  به  نوروزی 
سرمايه گذاران ايرانی تمايل د ارند  د ر بخش انرژی اين 

کشور جنوب شرقی اروپا سرمايه گذاری کنند .
به گفته وی، صاد رات نفت و گاز به بلغارستان نيز 
د ر د ست بررسی است. نوروزی تصريح کرد : ما بايد  
ببينيم طرف بلغاری چقد ر برای اين موضوع اماد ه 
است. باتوجه به اينكه شبكه گاز ايران کامال توسعه 
يافته است و خطوط لوله تا مرز ايران و ترکيه کشيد ه 
شد ه اند ، نياز است تفاهم نامه های مشخصی به امضا 

برسند  و قرارد اد های همكاری منعقد  شوند .
سفير ايران د ر بلغارستان افزود : گاز ايران نسبت به 
گاز صاد راتی روسيه از کيفيت باالتری برخورد ار است.
بلغارستان خواستار ازسرگيری ايد ه ساخت خط لوله 
نابوکو شد ه است که ايد ه اوليه ان با هد ف صاد رات گاز 
به اروپا از مسير ايران بود . ايد ه ای که پس از تحريم های 

اروپايی عليه ايران به طور کلی کنار گذاشته شد .

لهستان: د و ميليون بشکه نفت 
از ایران خرید یم

شرکت لوتوس لهستان از خريد  2 ميليون بشكه نفت 
از ايران خبر د اد .

ترين  جد يد   که  لهستان  گزارش،  اين  اساس  بر 
مشتری اروپايی نفت ايران به شمار می رود ، خريد  

تك محموله نفت از کشورمان را تاييد  کرد ه است.
بر اساس گزارش وزارت نفت از خبرگزاری لهستان 
)پی ای پی(، شرکت لوتوس د ر بيانيه ای اعالم کرد  
مد يريت اين پااليشگر لهستانی تاييد  کرد ه است که 
يك نفتكش غول پيكر با محموله د و ميليون بشكه 
پايانه  سوی  به  ايران  از  شد ه  خريد اری  نفت  ای 
گد انسك لهستان د ر حرکت است و د ر ميانه ماه اوت 

2016)مرد اد - شهريور( به مقصد  می رسد .
پيش از اين، طرف ايرانی نيز اين خبر را اعالم کرد ه 
بود . لوتوس اعالم کرد  پايان تحريم ها به اين شرکت 
امكان د اد ه است همكاری خود  را با شرکت ملی نفت 

ايران از سر بگيرد .
رابرت پيتريسيزين مد ير عامل شرکت لوتوس، گفت: 
توافق امضا شد ه امكان د ريافت يك محموله آزمايشی 
از نفت خام سبك ايران را با حجم 2 ميليون بشكه 
فراهم کرد ه است. براساس بيانيه ياد  شد ه، د و شرکت 

برای گسترش همكاری ها آماد گی د ارند .
سيد محسن قمصری مد ير امور بين الملل شرکت 
ملی نفت ايران نيز شنبه گذشته )د وازد هم تيرماه( 
از صاد رات 2 ميليون بشكه نفت خام ايران به مقصد  
لهستان خبر د اد  و گفت، اين محموله د ر پايانه خارگ 

بارگيری شد ه است.
نتيجه سه  محموله  اين  فروش  اينكه  بيان  با  وی 
ماه مذاکره با پااليشگاه لوتوس لهستان بود ه است، 
د رباره اين که آيا فروش نفت به صورت تك محموله 
به اين کشور منجر به امضای قرارد اد  بلند مد ت می 
شود ، تاکيد  کرد ، امضای قرارد اد  بلند مد ت بستگی به 

شرايط 2 کشور د ارد .
لهستان هم اکنون 90 د رصد  نفت خام )400 هزار 
نياز  بشكه د ر روز( و 60 د رصد  گاز طبيعی مورد  
خود  را از روسيه تامين می کند  و سياست اين کشور 

متنوع سازی منابع تامين انرژی است.
»ريانوش پيخوچنسكی« معاون نخست وزير و وزير 
اقتصاد  لهستان، »کاتزپزچك« معاون وزير خارجه 
لهستان، »راد وسالو د وماگالسكی الچيكی« معاون 
وزير توسعه لهستان سال گذشته به ايران سفر کرد ه 
و مذاکراتی با مقام های صنعت نفت ايران انجام د اد ه 
بود ند . بيژن زنگنه وزير نفت ايران پس از د يد ار مهرماه 
پارسال با يانوش پيخوچنسكی اعالم کرد : نخستين 
گام برای آغاز د ور تازه روابط ميان ايران و لهستان 

امضای قرارد اد  خريد  نفت خام با اين کشور است.

آتش سوزی  حاد ثه  علت  گفت:  نفت  وزير 
نبود ه  خرابكاری  سينا  بوعلی  پتروشيمی 

است.
خبرنگاران  جمع  د ر  زنگنه  نامد ار  بيژن 
کنم  بيان  را  نكته  چند   بايد   کرد :  اظهار 
که  برخی  اد عای  برخالف  اينكه  نخست 
آتش  سوزی  حاد ثه  علت  می کنند   عنوان 
بود ه،  خرابكاری  بوعلی سينا  پتروشيمی 
فنی  د اليل  سانحه  و  نيست  اينگونه  هرگز 

د اشته است.
وی اد امه د اد : اگر قصوری نيز صورت گرفته 
باشد  پس از انجام بررسی های الزم به طور 

رسمی اعالم خواهد  شد .
کشورهای  برخی  واکنش  به  نفت  وزير 

پتروشيمی  آتش سوزی  موضوع  به  همسايه 
برخی  متأسفانه  افزود :  و  کرد   اشاره  بوعلی 
آتش سوزی  اين  از  پس  همسايه  کشورهای 
ابراز خوشحالی کرد ند ، يك کشور مسلمان 
نبايد  نسبت به آسيب د يد ن کشور مسلمان 
د يگر خوشحال باشد  و بايد  ابراز ناراحتی کند .

زنگنه د ر پايان شايعه تخليه شهر ماهشهر 
را تكذيب کرد  و گفت: عنوان می کنند  که 
اين  که  است  رفتن  بين  از  حال  د ر  شهر 
موضوع شايعه ای بيش نيست، هم اکنون د ر 
تالش  و  هستم  حاد ثه  متری   200 فاصله 
تيم حرفه ای عمليات اطفای حريق د ر حال 
انجام است و به اميد  خد ا به زود ی موفقيت 

کامل حاصل خواهد  شد .

وزیر نفت:

علت حاد ثه پتروشیمی بوعلی خرابکاری نیست

سيد ناصر سجاد ی با بيان اين که جذابيت قاچاق بنزين 
از بين رفته است، بر لزوم تد اوم عرضه بنزين به صورت 

تك نرخی تاکيد  کرد .
نفتی ضمن  فراورد ه های  مد يرعامل شرکت ملی پخش 
 1395 بود جه  قانون  برای  اصالحيه  تهيه  از  استقبال 
مشتمل بر حذف بنزين د و نرخی، افزود : همان طور که 
تواند   می  نرخی  چند   بنزين  کرد م،  اعالم  اين  از  پيش 

بسترساز فساد  شود .
وی افزود : بررسی ميزان مصرف بنزين د ر سه ماه نخست 
امسال نشان می د هد  حجم مصرف بنزين نسبت به مد ت 

مشابه پارسال حد ود  يك د رصد  رشد  د اشته است.
سجاد ی با بيان اين که رشد  اند ك يك د رصد ی مصرف 
بنزين د ر حالی است که به شمار خود روها افزود ه شد ه 
است، اد امه د اد : اين وضعيت نشان می د هد  که از جذابيت 
قاچاق اين سوخت کاسته شد ه است و نرخ کنونی بنزين 

)هر ليتر د ه هزار ريال(جذابيتی برای قاچاق ند ارد .

مد يرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی گفت: 
بنابراين د ليلی ند ارد  که با هد ف کنترل قاچاق سوخت، 

بنزين را د و نرخی کنيم.
اليحه  گذشت،  که  ای  هفته  د ر  د ولت  ايرنا،  گزارش  به 
اصالح قانون بود جه را تقد يم مجلس کرد  که بر اساس 
بنزين  کرد ن  د ونرخی  برای  نهم  مجلس  مصوبه  آن، 
بد ون  به صورت تك نرخی و  بنزين  و  متوقف می شود  

نياز به کارت سوخت عرضه خواهد  شد .
براساس مصوبه مجلس نهم، قيمت بنزين برای مصارف 
از  د اران  جايگاه   کارت  از  استفاد ه  با  يا  از سهميه  باالتر 
روی  )قيمت  فارس  خليج  فوب  قيمت  به  د ولت  سوی 
توزيع،  و  حمل  هزينه های  احتساب  با  و  کشتی(  عرشه 

مشخص می شود .
برخی نمايند گان مجلس پيش از اين از د و نرخی کرد ن 
بنزين انتقاد  کرد ه بود ند  و حسين اميری خامكانی، نايب 
بود :  گفته  ايرنا  به  باره  اين  د ر  انرژی  کميسيون   رييس 
د ونرخی شد ن بنزين، فساد  آور و رانت زا بود ه و اقتصاد  
انرژی  کشور را غير شفاف می  کند ، بنابراين کميسيون 
آماد گی د ارد  نسبت به بررسی پيشنهاد  مربوط به اصالح 

قانون د ونرخی کرد ن بنزين اقد ام کند .
بنزين  کرد ن  د ونرخی  با  نفت  وزارت  و  د ولت  چند   هر 
طرح  اين  نهم،  مجلس  مصوبه  به  توجه  با  اما  مخالفند ، 
بايد  با طی مراحل قانونی از فصل پاييز اجرايی شود ، مگر 

اينكه مجلس د هم، با لغو اين مصوبه موافقت کند .
د ولت يازد هم از بهار پارسال طرح سهميه بند ی بنزين را 
متوقف کرد  و بر اين اساس، بنزين تك نرخی )هر ليتر 

بنزين معمولی 10 هزار ريال( شد . 

نفتی  محموله  نخستين  ترافيگورا  گر  معامله  شرکت 
خريد اری شد ه از ايران را بارگيری کرد .

بر اساس اين گزارش، طبق اطالعات کشتيرانی و اعالم 
منابع صنعتی، شرکت ترافيگورا برای نخستين بار، يك 
آسيا،  بازار  به  ارسال  برای  را  ايران  خام  نفت  محموله 
کشتيرانی،  منبع  يك  گفته  به  است.  کرد ه  خريد اری 
پايان ماه ژوئن سال  را د ر  ياد  شد ه  ترافيگورا محموله 
ظرفيت  با  تارگت  المپيك  نفتكش  د ر  ميالد ی  جاری 

حمل د و ميليون بشكه نفت، بارگيری کرد ه است.
نفتكش  د هد   می  نشان  کشتيها  رهگيری  اطالعات 
المپيك تارگت د ر هفته گذشته، پايانه خارگ را ترك 

کرد ه و اکنون د ر حال حرکت به سوی شرق آسياست.
د رباره  شرکت  اين  کرد   اعالم  ترافيگورا  سخنگوی 

فعاليتهای روزانه خود  اظهار نظر نمی کند .
پيش از اين، شرکتهای شل و توتال نيز خريد  نفت از 

ايران را از سر گرفته بود ند .

د ومين معامله گر بزرگ نفت 
د نيا مشتری ایران شد 

مد يرعامل توانير با اشاره به پيشی گرفتن مصرف 
برق از ظرفيت عملی توليد  گفت: اگر مرد م د ر 
مصرف برق د ر ساعات پيك روزانه بين 12:30 
را  جويی  صرفه  و  مصرف  مد يريت   16:30 تا 
انجام ند هند ، احتمال بروز خاموشی د ر هفته های 

پيش رو وجود  د ارد .
آرش کرد ی اظهار د اشت: با آغاز تابستان فصل 
پيك مصرف برق هم شروع می شود  و قسمت 

عمد ه بار، بار سرمايشی است.
وی افزود : د ر روز شنبه هفته گذشته پيك مصرف 
51 هزار مگاواتی برق د ر کشور ثبت شد  که از اين 
رقم، 18 هزار مگاوات مربوط به وسايل سرمايشی 
بود ه است؛ يعنی قريب به 30 د رصد  مصرف برق 
د ر پيك تابستان به مصرف کولرهای گازی و آبی 

اختصاص د ارد .
اينكه  بيان  با  توانير  شرکت  مد يرعامل 
برق  شبكه  سازی  آماد ه  برای  »برنامه ريزی ها 
کشور و ظرفيت های توليد  از 9 ماه قبل آغاز 
شد ه بود «، گفت: نزد يك به 100 هزار مگاوات 
تعميرات نيروگاهی د ر کشور انجام گرفت تا د ر 

آغاز تابستان، نيروگاههای کشور با تمامی ظرفيت 
د ر مد ار بهره برد اری باشند  و اکنون نيز تمامی 

ظرفيت توليد  برق کشور د ر مد ار است.
وی اد امه د اد : ذخاير آبی خوبی د ر پشت سد ها 
مد يريت شد ه تا د ر زمان پيك بتوانيم از ظرفيت 
توليد  برق د ر نيروگاههای برقآبی استفاد ه کنيم 
که د ر همين راستا شنبه هفته جاری که پيك 
51 هزار مگاواتی مصرف د اشتيم، 9200 مگاوات 

ظرفيت عملی توليد  برق د ر بخش برقآبی بود .
سالهای  به  نسبت  را  امسال  بهار  فصل  کرد ی 
گذشته خنك تر عنوان کرد  و گفت: د ر فصل 
بهار مصرف جهشی برق را شاهد  نبود يم اما از 
ابتد ای هفته جاری با ثبت پيك 51 هزار و 25 
مگاواتی، پيك های باالی 50 هزار مگاوات برق 
کشور د ر تابستان 95 آغاز شد ه است. وی افزود : 
پيك مصرف برق د ر هفته جاری نسبت به هفته 
گذشته جهشی 6 د رصد ی د اشته و پيش بينی 
باز هم  رقم  اين  رو،  پيش  د ر هفته  کنيم  می 
افزايش د اشته باشد . مد يرعامل توانير با بيان اينكه 
»عمد تا پيك مصرف برق کشور د ر مرد اد ماه اتفاق 

می افتد «، گفت: پيش بينی ما اين است که پيك 
مصرف برق د ر کشور به مرز 53 هزار مگاوات 
برق  توليد   عملی  که ظرفيت  حالی  د ر  برسد ، 
کشور با احتساب ظرفيت نيروگاههای حرارتی، 

تجد يد پذير، برقآبی و اتمی 5081 مگاوات است.
بار صنايع توانستيم،  با مد يريت  اد امه د اد :  وی 
د ر شنبه هفته جاری که پيك 51 هزار مگاواتی 
مصرف د اشتيم، 434 مگاوات از بار کم کنيم؛ 
کشاورزانی نيز د ر خصوص عد م استفاد ه از برق 
د ر ساعات پيك و استفاد ه از تسهيالت مصرف 
رايگان برق د ر 20 ساعت د يگر ثبت نام کرد ه اند  

که د ر بخش کشاورزی نيز مد يريت مصرف برق 
د ر ساعات پيك آغاز شد ه است.

اين مقام مسئول خاطرنشان کرد : ميزان وارد ات 
برق نيز از کشورهای ترکمنستان، آذربايجان و 

ارمنستان به 530 مگاوات رسيد ه است.
کرد ی با اشاره به پيشی گرفتن مصرف برق از 
ظرفيت عملی توليد  تصريح کرد : اگر مرد م د ر 
مصرف برق د ر ساعات پيك روزانه بين 12:30 
تا 16:30 مد يريت مصرف و صرفه جويی را انجام 
ند هند ، احتمال بروز خاموشی د ر هفته های پيش 

رو وجود  د ارد .

مد یرعامل شرکت توانیر:

مصرف برق از توليد  پيشی گرفت

مد یرعامل شرکت ملی پخش فراورد ه های نفتی خبر د اد :

سوخت چند  نرخی، بسترساز فساد 

بزرگترين شرکت کشتيرانی هند  پس از چهار سال 
وقفه، د ر ماه جاری ميالد ی حمل نفت ايران را از 

سر می گيرد .
خبری  پايگاه  از  نقل  به  تسنيم  گزارش  به 
شيپينگ  شرکت  رئيس  تايمز،  اکونوميك 
گفت،  آی(  سی  )اس  هند   کورپوريشن 
بزرگترين شرکت کشتيرانی اين کشور پس از 
ماه جاری ميالد ی حمل  د ر  وقفه،  چهار سال 
محموله  يك  و  گيرد   می  سر  از  را  ايران  نفت 
نفتی را برای يك پااليشگاه د ولتی اين کشور 

حمل خواهد  کرد .
اس سی آی د ر سال 2012 زمانی که تحريم های 
هسته ای غرب عليه اين کشور وضع شد  و امكان 
پوشش بيمه ای محموله های نفتی از بين رفت، 

حمل نفت ايران را متوقف کرد .
بعد  از لغو تحريم ها د ر ماه ژانويه، کلوب های گروه 
بين المللی حمايت و جبران خسارت که به طور 
تانكرها را بر عهد ه د ارند ،  کلی پوشش بيمه ای 
توانستند  از بازارهای غير آمريكايی پوشش بيمه ای 

فال بك به د ست آورند .

بی بی سينها، رئيس شرکت اس سی آی گفت: 
سوی  از  شد ه  فراهم  ای  بيمه  پوشش  »سطح 
يورو  ميليون   100 به  اخيرا  بك  فال  پوشش 
نسبتا  يافته که  افزايش  )111.30 ميليون د الر( 
باالست و سطح قابل توجهی از حمايت را امكان 

پذير می سازد .«
با استفاد ه  اس سی آی قرار است د ر ماه جاری 
از تانكرهای سايز کوچك سوئز ماکس خود  يك 
محموله نفتی را از ايران به مقصد  شرکت د ولتی 

هند وستان پتروليوم حمل نمايد .

پس از 4 سال صورت می گیرد 

ازرسگیری حمل نفت 
ایران توسط بزرگرتین 
رشکت کشتیرانی هند 

کوتاهازانرژینفتدرجهان
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طرح افزایش سن بازنشستگی
یک مقام مسئول کارگری از طرح افزایش سن بازنشستگی و حذف برخی 

مشاغل از فهرست مشاغل سخت و زیان آور خبر د اد .
ابوالفضل فتح اللهی د ر گفتگو با مهر د ر خصوص برنامه های جد ید  تامین 
اجتماعی به منظور کاهش هزینه ها گفت: تامین اجتماعی به د نبال این 
است که سن بازنشستگی را باال ببرد  و از آن سو نیز برای اینکه بتوانند  
هزینه های این سازمان را کاهش د هند ، برخی مشاغل سخت و زیان آور 

را حذف کرد ه اند .
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارد اشت: به 
صورت کلی سخت گیری های جد ید ی اعمال می شود  تا میزان هزینه های 
تامین اجتماعی کاهش یابد . البته ما به عنوان نمایند گان کارگران د رباره 

سخت گیری های زیاد  اعتراضاتی را د اشته ایم.
فتح اللهی اد امه د اد : حذف برخی مشاغل سخت و زیان آور می تواند  به 
معنای ناد ید ه گرفتن حقوق نیروی کار باشد . اینگونه اقد امات د ر واقع به 

منظور خروج تامین اجتماعی از فشار مالی صورت می گیرد .
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه حذف مشاغل نساجی از 
فهرست مشاغل سخت و زیان آور د ر حال حاضر د نبال می شود  و برخی 
از گروه های خبرنگاران نیز برای استفاد ه از بیمه مشاغل سخت و زیان 

آور مشکالتی د ارند .
وی از نامه نگاری برخی از گروه های خبری با وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی د ر این باره خبر د اد  و افزود : البته وزیر هنوز پاسخی به نامه 
به صورت  برخی خبرنگاران  که  است  این  مسئله  اما  ند اد ه  خبرنگاران 
مستقیم با رسانه ای د ر ارتباط نیستند  و به صورت آزاد  کار می کنند  
و یا برای چند ین نشریه مطالبی را تهیه می کنند  که تحت پوشش قرار 
گرفتن این افراد  د ر لیست مشاغل سخت و زیان آور د ارای مشکالتی است؛ 
بنابراین چون کارفرمای مشخصی ند ارند ، تامین اجتماعی نمی پذیرد  که 

این گروه از خبرنگاران را د ارای مشاغل سخت و زیان آور بد اند .

هشد ار د ولت به د الالن بازار شکر
معاون بازرگانی شرکت بازرگانی د ولتی ایران از کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت 
شکر د ر یک هفته اخیر خبر د اد  و گفت: د رحال حاضر عرضه این کاال بر 

تقاضا پیشی گرفته است.
حسن عباسی معروفان د ر گفتگو با مهر ناآرامی های هفته گذشته د ر بازار 
شکر را مورد  اشاره قرار د اد  و اظهارد اشت: هفته گذشته مباحثی مبنی بر 
اینکه این کاال د ر بازار نایاب شد ه و قیمت آن افزایش یافته است، مطرح 
شد  که د ر پی آن شرکت بازرگانی د ولتی ایران اقد ام به عرضه این محصول 
به بازار کرد . وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی د ولتی ایران د رماه مبارک 
رمضان ۳۰ هزارتن شکر را د ر فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور توزیع 
کرد ه است، گفت: عالوه بر این، طی ۴ روز گذشته ما ۳۲ هزارتن شکر را 

د ر بورس کاال عرضه کرد یم.
نیاز کشور به شکر را  ایران  بازرگانی د ولتی  عضو هیات مد یره شرکت 
روزانه ۶ هزارتن اعالم و اضافه کرد : با این وجود  عرضه ما روزانه ۸ هزارتن 
بازار شکر به آرامش  اینکه د ر حال حاضر  بیان  با  بود ه است. معروفان 
رسید ه و التهاب آن گرفته شد ه است، گفت: ما امروز د ر محل سازمان 
حمایت مصرف کنند گان و تولید کنند گان جلسه ای با انجمن های مربوطه 
از جمله انجمن  تولید کنند گان، شیرینی و شکالت، تصفیه کنند گان و 
غیره د اشتیم، ضمن اینکه د ر جلسه مذکور خود  این مسئوالن هم  اذعان 

د اشتند  که بازار به تعاد ل رسید ه است.
این مقام مسئول د ر شرکت بازرگانی د ولتی ایران با بیان اینکه عرضه شکر 
به اند ازه کافی و حتی بیش از نیاز بازار د ر حال انجام است، تاکید  کرد : 
د ستگاه های نظارتی باید  بر این مساله کنترل د اشته باشند  که بازار د اللی 
شکل نگیرد . معروفان با تاکید  بر اینکه ذخایر شکر کشور به اند ازه کافی 
است، اظهارد اشت: نرخ این محصول بنابراعالم د ست اند رکاران این صنعت 
طی روزهای گذشته د ر مراکز عمد ه فروشی حد ود  ۳۰۰۰ تومان بود ه که 
د ر یک هفته اخیر با ۵۰۰ تومان کاهش به حد ود  ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان 
رسید ه است.  وی با بیان اینکه قیمت شکر عرضه شد ه توسط شرکت 
بازرگانی د ولتی ایران ۲۳۰۰ تومان است، افزود : محصوالتی که قیمتی 
باالتر از این نرخ مصوب د ارند  یا هزینه حمل و نقل و غیره به آنان خورد ه 

یا اینکه برخی د ارند ، گران فروشی می کنند .
معاونت بازرگانی شرکت بازرگانی د ولتی ایران تصریح کرد : توصیه ما به 
د الالن، بنکد اران و تمام کسانی که شکر خرید اری کرد ه اند  به امید  اینکه 
گران شود  تا آن را به فروش برسانند ، این است که محصول خود  را هر چه 
سریع تر به بازار عرضه کنند ، چراکه ما میزان توزیع خود  را افزایش خواهیم 

د اد  و این افراد  قطعا متضرر می شوند . 

واکنش وزارت اقتصاد  به اد عای انتصاب های سفارشی
وزارت اقتصاد  نسبت به انتشار برخی اخبار مبنی بر انتصاب های سفارش و 
فشار بیرونی د ر انتصاب برخی مد یران د ر این وزارتخانه واکنش نشان د اد .
به گزارش مهر،   سید  مالک حسینی مشاور وزیر اقتصاد  روز جمعه نسبت 
به اد عای یکی از نمایند گان مجلس شورای اسالمی د رباره انتصابات د رون 

این وزارتخانه واکنش نشان د اد .
وی با بیان اینکه د ر روزهای اخیر یکی از نمایند گان مجلس مد عی شد ه 
این  انتصابات  د ر  د ارایی  و  اقتصاد ی  امور  وزارت  از  است عواملی خارج 
وزارتخانه از جمله انتصاب چند  ماه پیش رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
و سایر جابه جایی ها د ر آن سازمان د خیل بود ه و نقش د اشته اند ، ضمن 
تکذیب صریح این اد عا گفت: رئیس کنونی سازمان امور مالیاتی کشور از 
د رون مجموعه وزارتخانه با پیشنهاد  وزیر اقتصاد  و رای قاطع اعضای هیات 
د ولت به گونه ای که حتی یک رای ممتنع یا مخالف ند اشته انتخاب شد ه 

و اد عای مطروحه مبنا و وجهی از واقعیت ند ارد .
حسینی تاکید  کرد : وزارت اقتصاد  ارتباط فعال و مثبتی با نمایند گان 
ارائه  و  د ید گاه ها  طرح  از  همکاری ها  این  تقویت  برای  و  د ارد   مجلس 

پیشنهاد ات سازند ه آنها استقبال می کند .

پرواز ایران-آمریکا د ر نوبت انتظار
د بیر انجمن شرکت های هواپیمایی معتقد  است تا زمانی که تصمیم های 
انتظار د اشت پروازهای  سیاسی مهم و اساسی گرفته نشود  نمی توان 

مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار شود .
مقصود  اسعد ی سامانی د ر گفت و گو با ایسنا، د رباره احتمال گسترد ه 
شد ن پرواز های طوالنی مد ت ایرالین های ایرانی پس از لغو تحریم ها 
اظهار کرد : با رسید ن هواپیماهای جد ید  به ناوگان د اخلی قطعا یکی از 
گزینه هایی که د ر د سترس شرکت های هواپیمایی ایرانی قرار خواهد  

گرفت پرواز های بین المللی گسترد ه و متنوع خواهد  بود .
به گفته وی هرچند  د ر حال حاضر نیز شرکت های هواپیمایی ایرانی 
پرواز های مستقیمی به مقصد  بعضی از کشور های اروپایی و جنوب شرق 
آسیا د ارند  اما قطعا با رسید ن هواپیماهای نوساز امکان آن وجود  د ارد  که 

به گزینه های گسترد ه تر د ر پرواز های بین المللی اند یشید ه شود .
انجام  که  این سوال  به  پاسخ  د ر  هواپیمایی  های  انجمن شرکت  د بیر 
پرواز های مستقیم میان ایران و آمریکا تا چه میزان شانس قرار گرفتن 
د ر برنامه های آتی کشور را د ارد  اظهار کرد : این موضوع و تصمیم گیری 
د رباره آن منوط به تصمیم های سیاسی و سیاست گذاری د ولت های د و 
طرف است. حتی اگر ایرالین ها توان و عالقه ای برای ورود  به این عرصه 
د اشته باشند  تا زمانی که شرایط مشخص نشود  شانسی برای انجام این 

پرواز ها وجود  نخواهد  د اشت.
اسعد ی سامانی اد امه د اد : این موضوع د رباره پرواز های مستقیم از ایران به 
مقصد  کشور کاناد ا نیز صد ق می کند  و تا زمانی که شرایط سیاسی د ر این 

رابطه تغییر نکند  نمی توان د ر باره آن اظهار نظر قطعی کرد .
اقتصاد ی  نظر  از  ایرانی  های  ایرالین  اگر  کرد : حتی  وی خاطرنشان 
را  ها  کشور  این  به  مستقیم  پرواز  که  کنند   طراحی  را  مد ل هایی 
اقتصاد ی جلوه د هد  باز هم نمی توان د رباره آن د ر صورت نرسید ن 
تصمیم های سیاسی سخن گفت و از این رو چشم اند از مشخصی د ر 

این رابطه وجود  ند ارد .

میزان تولید  برنج 500 هزار تن 
افزایش می یابد 

مد یر کل د فتر امور غالت و کاالی اساسی وزارت 
جهاد  کشاورزی گفت که امسال میزان تولید  برنج 
به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد  که نسبت به 

سال گذشته ۵۰۰ هزار تن افزایش د ارد .
مکانیزه  برد اشت  آیین  حاشیه  د ر  خاکسار  کاوه 
برنج د ر روستای رزکنار از توابع شهرستان بابلسر 
د ر گفت وگو با ایرنا افزود : شرایط مناسب کاشت 
و د اشت شالی د ر سال زراعی جاری بستر خوبی 
د ر  محصول  این  تولید   میزان  افزایش  برای  را 
کشور ایجاد  کرد . وی این افزایش تولید  برنج برای 
خود اتکایی د ر این محصول کشاورزی را نمونه ای 
از عملیاتی شد ن اقتصاد  مقاومتی د ر وزارت جهاد  
کشاورزی د انست و گفت: شالیکاران استان های 
مازند ران و گیالن به عنوان تولید کنند گان اصلی 

این محصول از حمایت های ویژه د ولت برخود ارند .
مد یر کل د فتر امور غالت و کاالی اساسی وزارت 
و  مازند ران  شالیکاران  د اد :  اد امه  کشاورزی  جهاد  
گیالن باید  با افزایش تولید  د ر واحد  سطح به امنیت 

غذایی کشور د ر این محصول مهم توجه کنند .
شامل  ای  مجموعه  را  برنج  زراعت  مد یریت  وی 
مد یریت آب، استفاد ه از ارقام مناسب، بذر های گواهی 
مراحل  د ر  فنی  د انش  رعایت  کشت،  زمان  شد ه، 
مختلف کشت وکار د انست. مد یر کل د فتر امور غالت 
و کاالی اساسی وزارت جهاد  کشاورزی افزود : د ولت 
با پرد اخت تسهیالت ارزان قیمت د ر تامین ماشین 
آالت کشاورزی ، طرح های تامین آب با سد  سازی 
آب بند ان ها ، تسطیح و یکپارچه سازی زمین های 
کشاورزی ، ساماند هی بازار برنج و اصالح شالیکوبی ها 
را د ر د و استان مازند ران و گیالن د ر حال اجرا د ارد  .

وی گفت: موسسه تحقیقات برنج کشور نیز د ر معرفی 
ارقام کیفی و کمی برنج نقش مهمی د ارد  و باید  بذور 

گواهی شد ه این محصول را بیشتر تولید  کند .
وی با اشاره به اینکه پارسال حد ود  ۸۵۰ تن بذر 
گواهی شد ه برنج بین کشاورزان توزیع شد ، گفت: 
بین  شد ه  گواهی  بذر  تن  هزار  سه  امسال حد ود  

شالیکاران مازند ران و گیالن توزیع می شود .

ایران 1/5 میلیون تن گند م از 
روسیه خرید 

کشور   9۳ به  کشاورزی  گذشته  سال  د ر  روسیه 
گند م فروحته است و بنا به اعالم سازمان فد رال 
بهد اشت د ام و گیاه این کشور، ایران با خرید  تقریبا 
1،۵ میلیون تن گند م د ر رد یف سوم خرید اران قرار 
گرفت. به گزارش ایرنا، روسیه با حد ود  ۳۵ میلیون 
تن صاد رات غله از جمله بیش از ۲۴ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تن گند م د ر سال کشاورزی گذشته )اول ژوئیه 
۲۰1۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰1۶(، برای نخستین بار د ر 

صد ر فهرست صاد ر کنند گان جهانی قرار گرفت.
صد ر  د ر  تن  میلیون   ۵.۸ خرید   با  تقریبا  مصر 
خرید اران غله از روسیه می باشد  و ترکیه هم سه 
ایران  سپس  و  کرد   خرید اری  گند م  تن  میلیون 
این فهرست است. براساس اطالعات انتشار یافته، 
 ۲،۵ با  توانست  کشاورزی  گذشته  سال  روسیه 
میلیون تن صاد رات بیش از کاناد ا و ۳،۵ میلیون تن 
بیشتر از آمریکا د ر این زمینه صد رنشین شود  د ر 

حالیکه سال قبل از آن د ر رد یف سوم قرار د اشت.

احتمال برقراری تجارت آزاد  میان 
ایران و اوراسیا

پیمان موقت تجارت آزاد  ایران – اوراسیا د ر د ستور 
کار قرار گرفت. به گزارش ایسنا، اتحاد یه اوراسیا شامل 
کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بالروس و 
ارمنستان است که قصد  د ارند  با ایرانی ها پیمان  موقت 
تجارت آزاد  امضاء کنند  تا برخی کاالهای مباد التی 
بین این کشورها با تعرفه بسیار پایین و حتی صفر 
مورد  مباد له قرار گیرد . کاالهایی که د ر حال حاضر 

انتشار آنها محرمانه بود ه و د ر حال بررسی است.
نمی تواند   روسیه  جهانی،  تجارت  قوانین  براساس 
قرارد اد  ترجیحی با ایران امضاء کند ، چرا که مجبور 
به رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی است و به 
همین منظور با ایجاد  پیمان نامه ها و تفاهم نامه های 
این چنینی همچون ایران و اوراسیا به نوعی می توان 
وارد  مباد الت ترجیحی با ایران شد . براساس چنین 
قرارد اد های تجارت آزاد ی کاالهایی با حجم معناد اری 
گرفته  نظر  د ر  قرارد اد   طرف  کشورهای  سوی  از 
می شود  که با تعرفه پایین مورد  مباد له قرار می گیرند .

پیمان موقت تجارت آزاد  ایران و اوراسیا بین ایران 
و اتحاد یه اقتصاد ی اوراسیا امضاء خواهد  شد  و د ر 
اقتصاد ی  اتحاد یه  تجارت  وقت  وزیر  راستا  همین 
اوراسیا د ر تهران با نعمت زاد ه به عنوان وزیر صنعت، 
معد ن و تجارت ایران جلسه ای را تشکیل د اد ه و بیانیه 
مشترکی را امضاء کرد ند  تا پس از آن مذاکرات به د ور 
بعد  کشید ه شود . د ور د وم مذاکرات ایران – اوراسیا 
نیز طی هفته گذشته د ر سطح کارشناسی برگزار و 
تصمیم براین شد  تا طرفین به یکد یگر ترجیحات 
کاالها  برخی  برای  ترتیب  بد ین  تا  بد هند   کاالیی 
تخفیف گمرکی د ر نظر گرفته شود  تا با قیمت تمام 

شد ه کمتری مورد  خرید  و فروش قرار گیرد .

تعهد  اصناف برای نفروختن کاالی قاچاق

از یک زمان مشخص اصناف متعهد  می شوند  که 
هیچ یک از واحد های صنفی زیر مجموعه آنها کاالی 

قاچاق عرضه نکنند .
به گزارش ایسنا، پس از آغاز طرح ضربتی مبارزه با 
قاچاق کاال و بازخورد های متفاوتی که از این اقد ام 
به د ست آمد ه است، به منظور ساماند هی مبارزه با 
قاچاق کاال جلسه ای با حضور مسئوالن ستاد  مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و نمایند گان اصناف طی هفته  آیند ه 
به منظور جلوگیری از ارائه  هر نوع کاالی قاچاقی د ر 
اصناف مختلف برگزار خواهد  شد  که قرار است د ر 

ارتباط با موارد  مختلفی به جمع بند ی برسند .
قرار است د ر این جلسه از یک تاریخ مشخص اصناف 
متعهد  شوند  که هیچ یک از واحد های صنفی زیر 
مجموعه آنها کاالی قاچاق عرضه نکنند  و از آن تاریخ 
به بعد  د ر صورت موافقت مسئوالن باالد ستی به صورت 

رسمی با این مساله برخورد  و اعمال قانون شود .

خبرخبر

وزیر راه و شهرسازی با تشریح آخرین وضعیت 
مسکن مهر، اعالم کرد : پروژه مسکن مهر د ر 

حال حاضر 9۳ د رصد  پیشرفت د ارد .
د رباره  شهرسازی  و  راه  وزیر  آخوند ی  عباس 
آخرین وضعیت تکمیل پروژه مسکن مهر گفت: 
د رصد    9۳ حاضر  حال  د ر  مهر  مسکن  پروژه 
تاکید   نکته  این  بر  بار  د ارد . چند ین  پیشرفت 
کرد ه ام که د ر پروژه مسکن مهر به طورکلی یک 
میلیون و 9۰۰ هزار واحد  مسکونی، حتی مرحله 

نازک کاری آنها به اتمام رسید ه است.
وزیر راه و شهرسازی اد امه د اد : آنچه از مسکن 
مهر باقی ماند ه حد ود  ۳۰۰ هزار واحد  مسکونی 
است که از این تعد اد ، 11۷ هزار واحد  مسکونی 
از نظر مکان یابی مشکالت عمد ه ای د ارند  و د ر 
است.  متقاضی  فاقد   که  د ارد ند   قرار  مراکزی 
اما آنچه که متقاضی د ارد  چیزی حد ود  ۲۰۰ 
است  ممکن  که  است  مسکونی  واحد   هزار 
تکمیل صد د رصد ی بخشی از آنها و واگذاری به 
متقاضیان آنها برای سال آیند ه )9۶( باقی بماند .

از  اینکه د ر حال حاضر بیش  بر  تاکید   با  وی 
۲۰۰ کارگاه ساختمانی د ر حال فعالیت هستند  
خد مات زیربنایی و روبنایی مناطقی که مسکن 
مهر د ر آنها ساخته شد ه است را د لیل اصلی عد م 
بهره برد اری و تکمیل مسکن مهر عنوان کرد  و 
است  مهر  مسکن  اصلی  مشکل  آنچه  گفت: 
عمد تا به خد مات زیربنایی و روبنایی برمی گرد د  
و گرنه د ر ساخت و ساز واحد ها مشکلی وجود  
ند ارد  و کارها بر اساس برنامه ریزی پیش می رود .
آخوند ی تاکید  کرد : بحث تامین زیرساختی د ر 
مسکن مهر از جمله تامین آب، برق، تاسیسات، 
فاضالب و مسائلی از این د ست، وظیفه وزارت راه 
و شهرسازی نیست که بخواهیم بر انجام آن متعهد  
شویم هرچند  که د ولت کار خود  را انجام می د هد . 
بلکه، تامین زیرساخت ها وظیفه کل د ولت است و 

برعهد ه یک سازمان به تنهایی نیست.
عمد ه  بخش  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
به   9۵ سال  پایان  تا  مهر  مسکن  خانه سازی 
اتمام می رسد . کارگاه های ساختمانی ساخت و 

ساز مانند  پروژه ای مثل آزاد راه تهران- شمال 
کارگاه های  بلکه  نیست  متمرکز  پروژه ای 
ساختمانی د ر همه جا به صورت پراکند ه قرار 

د ارند  و کار خود  را انجام می د هند .
آخوند ی اد امه د اد : اینکه بند ه همواره به مسکن 
مهر نقد  د ارم و از آن گله می کنم، به این د لیل 
است که د ر انجام و اجرای چنین کارهایی که 
وهله  د ر  وابسته هستند   آن  به  نفر  میلیون ها 
مطالعات  هنگام  د ر  اجرا  از  قبل  باید   نخست 
به فکر تامین زیرساخت ها و خد مات زیربنایی 
می بود ند . اینجاست که جای نقد  جد ی د ارد  و 

د ر حال حاضر همه را گرفتار خود  کرد ه است.
مطالعه ای  مد یریت  سازمان  اخیرا  گفت:  وی 
ما چقد ر سرمایه  که  مورد   این  د ر  د اد ه  انجام 
برای زیرساخت های مسکن نیاز د اریم. برآورد  
این سازمان ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد  تومان است 
که چنین بود جه ای اساسا وجود  ند ارد  و رقمی 
که برای تامین و اد امه مسکن مهر د ر سال 9۵ 
پیش بینی شد ه صفر بود ه است و گرفتاری از 
اینجا شروع می شود ، زیرا، اساسا د ولت توانایی 

پرد اخت چنین مبلغی ند ارد .
اینکه  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
به  نیز مربوط  بازپرد اخت هایی که مرد م د ارند  
بانک است و بازپرد اخت ها پول بانک بود ه و پول 

بانک ها نیز اساسا پول مرد م است و پول د ولتی 
محسوب نمی شود  و با وجوه امانی مرد م، اساسا 
گفت:  کرد ،  تامین  را  زیرساخت ها  نمی توان 
خد مات  فقط  تومان  میلیارد    ۶۰۰ و  هزار   ۵
زیربنایی مسکن مهر است و خد مات روبنایی 
مسکن مهر عد د ی فراتر خواهد  شد . به عنوان 
نمونه د ر تامین خد مات روبنایی د ر مناطقی که 
مسکن مهر ساخته شد  به ۲ هزار و ۲۵۰ مد رسه 
نیاز بود . د رحالی که برای آنها فکر نشد . هرچند  
قصد  نقد  وضع مسکن مهر را ند اریم اما اینها 

شرحی از وضع موجود  مسکن مهر است.
و  مهر  مسکن  ساخت  کرد :  تاکید   آخوند ی 
و  راه  وزارت  عهد ه  بر  تعهد ات  اساس  بر  آنچه 
شهرسازی است با سرعت خوبی د ر حال انجام 
است و هیچ کارگاه ساختمانی نیز تعطیل نشد ه 
و  زیرساخت ها  مباحثی همچون  اگر  اما  است 
تامین آنها مد نظر است، وزارت راه و شهرسازی 

مسئولیت مستقیمی د ر این باره ند ارد .
های  د غد غه  از  یکی  شهرسازی،  و  راه  وزیر 
وزارت راه و شهرسازی را تامین خد مات روبنایی 
بحث های  افزود :  و  کرد   عنوان  مهر  مساکن 
فراوانی د رباره تامین خد مات روبنایی مساکن 
ساخت  اگرچه  و  است  مطرح  د ولت  د ر  مهر 
مد رسه، کالنتری، مسجد  و مراکز بهد اشت جزو 

تعهد ات وزارت راه و شهرسازی نبود ه است اما با 
این حال وزارت راه و شهرسازی د ر د وره فعلی، 
۴۷۷ مد رسه، ۵۷ کالنتری، ۴۲۴ مسجد  و ۵ 
مرکز بهد اشت ساخت است. زیرا ما معتقد یم که 
نمی توانیم به مرد م بگوییم اوضاع همین است 

بلکه معتقد یم باید  به فکر مرد م باشیم.
مهر  مسکن  از  صحبت  وقتی  گفت:  آخوند ی 
افراد ی  جای  به  را  خود   همواره  من  می شود ، 
می گذارم که یک واحد  مسکن مهر خرید اری 
و  کنند   زند گی  آن  د ر  می خواهند   و  کرد ه اند  
برای  حد اقل  امکانات  فاقد   زند گی شان  محل 
زند گی است، به همین د لیل نیز ساخت مد ارس 
امنیت،  ایجاد   برای  کالنتری  آموزش،  جهت 
برای  بهد اشت  مرکز  و  معنویت  برای  مسجد  
سالمت محل زند گی را د ر اولویت های وزارت 

راه و شهرسازی قرار د اد ه ام.
هزینه ساخت خد مات  و شهرسازی،  راه  وزیر 
زیربنایی مسکن مهر د ر سال 9۴ را حد ود  ۸۰۰ 
میلیارد  تومان تخمین زد  و گفت: مبلغ ۸۰۰ 
میلیارد  تومان را برای خد مات زیربنایی مساکن 
مهر هزینه کرد یم و این مبلغ از منابع د اخل 
حوزه های  سایر  و  زمین  حوزه  د ر  وزارت خانه 
آماد ه  معبر،  همچون  زیربنایی  خد مات  برای 
و سایر  فاضالب  آنها، سیستم های آب،  سازی 

امکانات هزینه شد .
مسکن  عمد ه  بخش  کرد :  تاکید   آخوند ی 
مهر تا پایان سال 9۵ به اتمام می رسد  و تنها 
شمار اند کی برای سال آتی باقی خواهد  ماند . 
وی د ر پاسخ به این پرسش که آیا نیاز هست 
باز هم  واحد های خود   تحویل  برای  مرد م  که 
مبالغی پرد اخت کنند  یا خیر؟ گفت: پرد اخت 
مجد د  مبالغ د وباره بستگی به پروژه ها، اند ازه و 
سال شروع آنها د ارد . برخی پروژه ها هستند  که 
د ر سال های ۸9-9۰ و برخی نیز د ر سال 9۲ 
آغاز شد ه اند . مسلما، پروژه هایی که د یر شروع 
شد ه اند ، با توجه به اینکه د ر فاصله سال های 9۲ 
تا 9۳ قیمت ها به شد ت افزایش یافت و تورم 

قابل توجه بود  پرد اخت مجد د  خواهند  د اشت.

آخوندیاعالمکرد:

پیشرفت ۹۳ د رصد ی مسکن مهر و اتمام آن تا پایان سال

مجمع  گزارش  استناد   به  تجارت  و  معد ن  صنعت،  وزارت   
جهانی اقتصاد  اعالم کرد  ایران د ر سال ۲۰1۵ میالد ی )1۳9۴ 
خورشید ی( با 11 رتبه ارتقا به جایگاه یکصد  و نهم جهان از نظر 

شاخص کارایی بازار کاال رسید .
کشورهای مختلف از نظر بیش از 11۰ متغیر د ر 1۲ رکن مقایسه 
می شوند  که به استناد  گزارش سالیانه مجمع جهانی اقتصاد * 

برای تعیین میزان رقابت پذیری کشورهای جهان است. 
متغیرهای د وازد ه گانه ای که به آنها رکن اطالق می شود ، د ر 
قالب سه محور مربوط به زیرساخت های پایه، افزایش کارایی، 

نوآوری و پیچید گی تنظیم شد ه اند :
و  بهد اشت  کالن،  اقتصاد   محیط  ها،  زیرساخت  نهاد ها،   -

آموزش ابتد ایی
- آموزش عالی و حرفه ای، کارایی بازار کاال، کارایی بازار کار، 

توسعه بازار مالی، آماد گی فناوری و اند ازه بازار
- پیشرفته بود ن بنگاه های تجاری و نوآوری

هر چقد ر یک اقتصاد  پیشرفته تر شود ، از محور نخست )اقتصاد  
مبتنی بر منابع( به سوی محورهای د وم و سوم )اقتصاد  مبتنی بر 

کارایی و نوآوری( حرکت می کند . 
افزایش  بر  اقتصاد ی کارایی محور، عوامل موثر  د ر نظام های 
کارایی مانند  آموزش عالی و حرفه ای، کارایی بازار کاال، کارایی 
بازار نیروی کار، توسعه بازارهای مالی، آماد گی فناوری و اند ازه 

بازار، ارزیابی می شود . 
بررسی شاخص کارایی بازار کاال د ر د وره ۲۰1۵- ۲۰1۰ نشان 

می د هد  رتبه ایران بین 9۸ تا 1۲۰ د ر نوسان بود ه است. 
بهترین رتبه )نود  و هشتم( د ر سال های ۲۰1۲- ۲۰1۰ و بد ترین 

جایگاه )یکصد  و بیستم( د ر سال ۲۰1۴ کسب شد ه است. 
د ر سال ۲۰1۵ بر اساس زیرشاخص های شانزد ه گانه کارایی 
»اثربخشی  زیرشاخص  به  مربوط  وضعیت  بهترین  کاال،  بازار 
سیاست های ضد انحصاری« بود  که رتبه چهل و یکم د ر آن 
کسب شد  و گویای موفقیت د ولت یازد هم د ر اجرای سیاست های 

ضد انحصاری است. 
بر پایه این بررسی کشورها د ر صورت برخورد اری از کارایی د ر 
بازار کاال، ترکیب مناسبی از کاال و خد مات را تولید  می کنند  
که این وضع سبب تعاد ل نسبی عرضه و تقاضای کاال و خد مات 

می شود . 
به باور مجمع جهانی اقتصاد  برای حرکت به سوی کارایی 
د ر بازار کاال، بنگاه های اقتصاد ی باید  از طریق ارتقای بهره 

وری به بهبود  سهم خود  از بازار د اخلی و خارجی بپرد ازند  
که  کنند   می  تولید   را  کاالیی  ها  بنگاه  صورت  این  د ر  و 
متناسب با نیاز بازار است و همین امر سبب پیشرفت بیشتر 

این شرکت ها می شود . 
همچنین بر پایه د اد ه های این گزارش، ایران د ر زیرشاخص های 
»تعرفه های تجاری« و »میزان رواج مالکیت خارجی« با کسب 
رتبه 1۴۰ )آخرین رتبه میان کشورها( نامناسب ترین جایگاه 
را د ارد  و انتظار می رود  با رفع تحریم ها و موانع غیرتعرفه ای 
فضای مناسب تری برای سرمایه گذاری خارجی فراهم شود  و د ر 

سال های آیند ه رتبه بهتری به د ست آید . 
همچنین میان 1۴۰ کشور، رتبه ایران د ر زیرشاخص »اثر قوانین 
بر سرمایه گذاری خارجی« 1۳۵ شد ه و بنابراین باید  اصالحات 
نهاد ی و قانونی برای ایجاد  جاذبه کافی برای سرمایه گذاران 

خارجی صورت گیرد . 
به  استناد   با  وزارت صنعت، معد ن و تجارت د ر گزارش خود  
آمارهای ارایه شد ه از سوی مجمع جهانی اقتصاد  تاکید  می کند  
باید  توجه شود  به د الیل فرهنگی یا تاریخی ممکن است د ر برخی 
کشورها انتظار مشتریان سخت گیرانه تر از د یگر کشورها باشد  
و این امر بنگاه ها را به نوآوری و مشتری مد اری بیشتر واد ار می 

کند  و مزیت رقابتی این بنگاه ها را افزایش می د هد . 
به گزارش ایرنا، جد ول رتبه بند ی شاخص کارایی بازار کاال د ر 
د وره ۲۰1۵ - ۲۰1۰ نشان می د هد  ایران د ر سال ۲۰1۰ بین 
1۳9 کشور جهان از لحاظ کارایی بازار کاال جایگاه نود  و هشتم 
را د اشت، د ر سال ۲۰11 بین 1۴۲ کشور به رتبه 1۰۳ رفت 
و د ر سال ۲۰1۲ میان 1۴۴ کشور د نیا د وباره به جایگاه نود  و 

هشتم بازگشت.
ایران د ر سال ۲۰1۳ میان 1۴۸ کشور رتبه 11۰ را به د ست آورد ، 
د ر سال ۲۰1۴ بین 1۴۴ کشور به جایگاه 1۲۰ رسید  و یک سال 

بعد  بین 1۴۰ کشور د ر رتبه 1۰9 قرار گرفت. 
همچنین د ر بخش اثربخشی سیاست های ضد انحصاری رتبه 
ایران د ر سال ۲۰1۰ بین 1۳9 کشور ۵9 بود ، سال ۲۰11 جایگاه 
۷۳ را د ر جمع 1۴۲ کشور ثبت کرد  و د ر سال ۲۰1۲ بین 1۴۴ 

کشور رتبه ۶۰ به ایران رسید . 
د ر سال ۲۰1۳ بین 1۴۸ کشور جایگاه ۷۳ را از آن خود  ساختیم، 
د ر سال ۲۰1۴ با افت د وباره به رتبه ۸۳ بین 1۴۴ کشور رسید یم 
و د ر سال ۲۰1۵ بهترین رتبه این سال ها یعنی ۴۶ را میان 1۴۰ 

کشور به د ست آورد یم. 

صاد رات  اینکه  بیان  با  جهاد کشاورزی  وزیر  معاون 
محصوالت شیالتی د ر سال جاری نسبت به سال قبل 
بیش از 1۰ د رصد  رشد  د اشته است، گفت: برآورد  می 

شود  امسال تولید  قزل آال افزایش یابد .
حسن صالحی د رباره آخرین وضعیت تولید  میگو و ماهی 
قزل آال د ر سال 9۵ اظهارد اشت: تا این لحظه سطح 
زیرکشت پرورش میگو د ر کشور نسبت به مد ت مشابه 
سال گذشته کمتر نیست و مشکلی د ر این زمینه وجود  

ند ارد ، ضمن اینکه هنوز ذخیره سازی اد امه د ارد .
رئیس سازمان شیالت کشور، شرایط تولید  ماهی قزل 
آال را مورد  اشاره قرار د اد  و گفت: با توجه به میزان تخم 
چشم زد ه توزیع شد ه و مقد ار بچه ماهی تولید  تولید  
شد ه، ارزیابی ما این است که تولید  این ماهی نسبت به 

سال گذشته با افزایش همراه است.
وی د ر پاسخ به این پرسش که میزان تولید  قزل آال 
نسبت به سال گذشته چقد ر افزایش د ارد ؟ اضافه کرد : د ر 
حال حاضر نمی توان عد د  د قیقی را د ر این زمینه اعالم 
کرد  اما فعال برآورد  ما این است که نسبت به سال گذشته 

تولید  قزل آال رشد  د ارد .
به گفته معاون وزیرجهاد  کشاورزی، شرایط تولید  قزل 
آال د ر کشور نسبت به سال گذشته بهتر است.   صالحی 
د رباره صاد رات محصوالت شیالتی به کشور روسیه نیز 
اظهارد اشت: صاد رات به کشور روسیه روال خاص خود  را 

د ارد  و پروسه ای زمان بر است.
برای  آبزیانی که  از مهمترین  اینکه یکی  بیان  با  وی 
صاد رات به روسیه مورد  توجه ما قرار د ارد ، میگو است، 
د ر  ما  تولید ی  میگوی  هنوز  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
سال جاری برد اشت نشد ه است، نباید  انتظار د اشته باشیم 

فعال د ر این زمینه اتفاق خاصی رخ د هد .
رئیس سازمان شیالت اد امه د اد : با این وجود ، به اعتقاد  
ما شرایط بازار روسیه بهتر از سال گذشته است. صالحی، 
شرایط صاد رات د ر سال جاری را مورد  اشاره قرار د اد  و 
اضافه کرد : براساس آماری که گمرک اعالم کرد ه، د ر د و 
ماهه اول امسال نسبت به مد ت مشابه سال گذشته بیش 

از 1۰ د رصد  صاد رات ما افزایش یافته است.

افزایش 10 د رصد ی 
صاد رات آبزیان

خود روسازان  جد ید ،  قانون  یک  براساس 
د ر  نیستند   مجاز  خود رو  وارد کنند گان  و 
از ۵۰  بیش  مبلغی  فروش  پیش  قرارد اد های 
د رصد  قیمت خود رو را به عنوان پیش پرد اخت 

د ریافت کنند .
به گزارش ایسنا، خود روسازان و وارد کنند گان 
به  خود   محصوالت  فروش  پیش  از  خود رو 
عنوان روشی برای تامین منابع مالی مورد  نیاز 
استفاد ه می کنند . تامین منابع مالی از طریق 
وارد کنند ه  د ر شرکتهای  پیش فروش خود رو 
است،  جریان  د ر  بیشتری  شد ت  با  خود رو 
معتقد ند   کارشناسان  برخی  که  به گونه ای 
از  خود رو،  وارد کنند ه  شرکتهای  از  بسیاری 
استفاد ه  خود رو  وارد ات  برای  خود   سرمایه  
نکرد ه و منابع مالی مورد  نیاز را تنها از طریق 

پیش فروش خود رو تامین می کنند .
وارد کنند ه  یک  پیش  چند ی  زمینه  این  د ر 
تامین  روش  که  بود   کرد ه  اظهار  خود رو 
پیش فروش  خود رو،  وارد ات  برای  مالی  منابع 
از پول مرد م برای خرید  و وارد ات  و استفاد ه 

خود رو است.
به گفته وی شرکت وارد کنند ه خود رو حد ود ا 
از سرمایه  را  پنج د رصد  قیمت خرید  خود رو 
خود  تامین کرد ه و مابقی را از محل پیش فروش 
به  مصرف کنند گان  پول  جمع آوری  و  خود رو 

د ست می آورد .
کار  و  کسب  اینکه  بیان  با  زاوه  فربد  
خارجی  خود روسازان  رسمی  نمایند گی های 
د ر ایران نه از سرمایه خود شان بلکه از جیب 
مرد م می چرخد ، تصریح کرد ه بود  که هر وقت 

نمایند گی های وارد کنند ه خود رو شرایط فروش 
خود  را از پیش فروش به حالت فروش نقد ی 
د اد ند ، می توان گفت که  تغییر  روز  تحویل  و 
سرمایه خود  را وارد  این کسب و کار کرد ه اند ، 
اما هم اکنون این سرمایه مرد م است که کسب 

و کار آنها را بسیار پر رونق کرد ه است.
اکنون این موضوع د ر تد وین اصالحیه آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنند گان 
خود رو مد نظر قرار گرفته است، به گونه ای که 
برای د ریافت پیش پرد اخت د ر روش های پیش 

فروش خود رو، سقف تعیین شد ه است.
د ر این زمینه د ر تبصره 1 ماد ه ۴ این قانون 
تاکید  شد ه است:« حد اکثر مبلغ قابل د ریافت 
د ر قرارد اد های پیش فروش خود رو معاد ل ۵۰ 
د رصد  قیمت فروش نقد ی محصول مورد  نظر 

د ر هنگام عقد  قرارد اد  است«.
از  حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه  اصالحیه 
حقوق مصرف کنند گان خود رو چند ی پیش از 
سوی معوان اول رییس جمهوری ابالغ و اجرای 

آن آغاز شد .

شرایطپیشفروشخودروتعیینشد

 پرد اخت بیش از 50د رصد  قیمت خود رو ممنوع!

بهبود  جایگاه ایران د ر شاخص کارایی بازار کاال
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کاله قرمزی و پسر خاله

یاد ها وخاطره ها د ر زمان امروز یاد ی می کند  از فیلم کاله قرمزی و 
پسرخاله  فیلمی ایرانی به کارگرد انی ایرج طهماسب و ساخته سال 
۱۳۷۳می باشد . د ر این سال فیلم کاله قرمزی و پسرخاله د ر عرض 
حد ود  سه ماه با قیمت بلیت میانگین ۸۰ تومان توانست د ر اکران 
تهران به رقم ۱۷۱ میلیون تومان د ست یابد . یعنی با احتساب میانگین 
بلیت ۵۰۰ تومانی د ر سال ۱۳۸۱ رقم فروش فیلم کاله قرمزی و 
پسرخاله چیزی حد ود  ۱ میلیارد  تومان می شود . صد اپیشگی اصلی این 
فیلم را حمید  جبلی بر عهد ه د اشت و عروسک گرد ان ارشد  این فیلم 

نیز د نیا فنی زاد ه بود .
د یالوگ ماند گار این فیلم: کاله قرمزی: معذرت از ته د ل...

آقای مجری: چرا نمیری خونه؟
کاله قرمزی: آخه... د لم تنگ میشه...

آقای مجری: تنهایی؟
کاله قرمزی: اِهنین...

آقای مجری: منم تنهام، همه فکر می کنن فامیل من شهرستانن؛ یعنی 
خود م اینجوری گفتم. ولی من هیشکیو ند ارم، عین تو...

کاله قرمزی: کاشکی من د ایناسورت بود م...

»پید ا کرد ن د وری « پر فروش سینما امریکا

کارتون مفرح »پید ا کرد ن د وری« که اد امه ای بر یک انیمیشن موفق 
سال ۲۰۰۴ به نام »پید ا کرد ن نمو« است و آن را باز هم کمپانی های 
والت د یسنی و پیکسار ساخته اند ، برای سومین هفته متوالی د ر صد ر آثار 
پرفروش سینماهای آمریکای شمالی ایستاد  و د ر این راه ۴۱/۹ میلیون 
د الر د یگر فروخت ولی این بار توسط یکی د و فیلم از جمع تازه وارد ان 
هفته به اند ازه کم یا زیاد  تهد ید  شد  و فاصله اش با ورسیون تازه ای از 

تارزان که نام آن »افسانه تارزان« است، از ۳/۷ میلیون د الر فراتر نرفت.

»هنگامه« د ر ایتالیا
د ر اد امه اکران های بلیتی جشنواره عمار د ر شهرها و روستاهای مختلف 
کشور، این بار شهر میالن ایتالیا میزبان »هنگامه«، اولین فیلم د استانی 

د رباره مد افعان حرم شد .
د ر اد امه اکران های بلیتی جشنواره عمار د ر شهرها و روستاهای مختلف 
کشور، این بار شهر میالن ایتالیا میزبان »هنگامه«، اولین فیلم د استانی 
د رباره مد افعان حرم بود . به همت انجمن فرهنگی ام ابیها)س(- آکوا-

مسلمانان مقیم شهر میالن، روزگذشته شنبه)۲ جوالی ۲۰۱۶( بعد  از 
راهپیمایی جهانی روز قد س و همراه با سفره افطار، به تماشای فیلم 
د استانی »هنگامه« نشستند . این انجمن فرهنگی، پیش از این نیز، 
تعد اد ی از فیلم های جشنواره مرد می فیلم عمار مانند  مستند  »براد ران« و 
»عروس وامنان« را برای ایرانیان مقیم این شهر به نمایش د رآورد ه است.

به کسی عشق بورز که الیق عشق تو باشد  نه تشنه 
عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب می شود .
ویکتور هوگو

سخن حکیمانه

یادها و خاطره ها در زمان .....

د ر چمن هر ورقی د فتر حالی د گر است    
حیف باشد  که ز کار همه غافل باشی

نقد  عمرت ببرد  غصه د نیا به گزاف       
 گر شب و روز د ر این قصه مشکل باشی

امروز با حافظ

رمان »ماهی ها پرواز می کنند « 
منتشر شد 

پرواز  ها  »ماهی  رمان 
می کنند « نوشته مریم 
بصیری توسط انتشارات 
کتاب جمکران منتشر و 

راهی بازار نشر شد .
رمان  مهر،  گزارش   به 
»ماهی ها  اجتماعی 
پرواز می کنند « نوشته 

انتشارات  توسط  تازگی  به  بصیری  مریم 
نشر  بازار  راهی  و  منتشر  جمکران  کتاب 

شد ه است.
این رمان ۱۴ فصل د ارد  که هر فصل آن با 
نام یک »شوط« معرفی شد ه است. به این 
انتها  تا  ابتد ا  از  کتاب  این  فصول  ترتیب، 

عبارت اند  از شوط اول تا شوط چهارد هم.
هم  است:  آمد ه  کتاب  این  از  بخشی  د ر   
رد   جلویت  از  تلوتلوخوران  معتاد تان  سفر 
می شود  و د ر حالی که سیالب چشمانش 
از زیر  با زور  خشک نمی شود ، خود ش را 
رساند .  می  کعبه  به  مرد ان  پای  و  د ست 
از  اما  بینی؛  می  مرد م  میان  به  را  رفتنش 
زند ه ماند ن و بیرون آمد نش خبری نیست. 
بود   گفته  مد ینه  هتل  د ر  اخوان  شب  آن 
مرد  به خیالش خواسته با آمد ن به زیارت و 
د خیل شد ن د ر کنار خانه خد ا اعتیاد ش را 
ترک کند ، برگرد د  سر کارش و د وباره زنش 

را عقد  کند  و برود  عروسی د خترش.
حاجی عزتی می گفت نگاه کرد ن به کعبه 
می  نگاهش  قد ر  آن  پس  د ارد .  ثواب  هم 
کنی که تا حس کنی مرد مک های آبی ات 
مانند  پرد ه کعبه سیاه شد ه و هرچه سیاهی 
است می خواهد  از د لت کوچ کند ، اما بال 
پرید ن ند ارد . تنها د و پا هستند  که کمکت 
می کنند  تمام طبقه ها و گوشه کنارهای 
مسجد الحرام را بگرد ی تا هم بچرخی و هم 
ببینی چشمت به ننه ترالن می افتد  یا نه. 
آخرش هم کنار همان چراغ سبز پید ایش 

کنی...
هزار  شمارگان  صفحه،   ۳۱۱ با  کتاب  این 
نسخه و قیمت ۱۵۵ هزار ریال منتشر شد ه 

است.

در بازار کتاب

بهمن  کیارستمی،  عباس  د رگذشت 
زرین پور و ملیحه نیکجومند  د ر طی سه، 
را  سینمایی  خبرهای  گذشته،  روز  چهار 
صد ر  د ر  قولی  به  و  د اد   قرار  تاثیر  تحت 
خبرهای هنری و حتی اجتماعی،سیاسی 
کشور بود .هرچند  تیر ماه برای هنرمند ان 
د رگذشت  خاطره  یاد آور  هنرد وستان  و 
هنرمند انی چون خسرو شکیبایی و حمید  
هنرمند   سه  امسال  اما  است  سمند ریان 
مرگ  فرشته  با  ماه  همین  د ر  هم  د یگر 
شامگاه  ایسنا،  گزارش  شد ند .به  همراه 
ناگهان خبر رسید  که عباس  ۱۴ تیر ماه 
کیارستمی د رگذشت؛ این کارگرد ان که از 
اسفند  سال ۹۴ تا اوایل ارد یبهشت ۹۵ به 
ناحیه  د ر  جراحی  عمل  چند   انجام  د لیل 
رود ه د ر بیمارستان بستری شد ه بود  و د ر 
ماه های اخیر هم چند ین بار به بیمارستان 
مراجعه کرد ه بود ، با تصمیم خود ش ۸ تیر 
ماه برای تکمیل مراحل د رمان به پاریس 
رفت اما د ر آنجا از د نیا رفت و جمعه ۱۸ 

تیر ماه پیکرش به تهران منتقل می شود .
ماه  تیر   ۲۰ یکشنبه  روز  کارگرد ان  این 
اولین  که  فکری  پرورش  کانون  مقابل  از 
گذراند ه  آن  د ر  را  خود   فعالیت  سال های 

است، بد رقه خواهد  شد .
کارنامه ی  د ر  کیارستمی  عباس 
فیلم سازی اش ساخت فیلم های کوتاه »نان 
»د و  »تجربه«،  تفریح«،  »زنگ  کوچه«،  و 
راه حل برای یک مساله« و .. و فیلم های 
 ،۱۳۶۲ »اولی ها«   ،۱۳۵۶ »گزارش«  بلند  
»خانه ی د وست کجاست؟« ۱۳۶۵، »مشق 
نزد یک«  نمای  »کلوزآپ،   ،۱۳۶۶ شب 
۱۳۶۸، »زند گی و د یگر هیچ« ۱۳۷۰، »زیر 
گیالس«  »طعم   ،۱۳۷۳ زیتون«  د رختان 
  ،۱۳۷۷ برد «  خواهد   را  ما  »باد    ،۱۳۷۶

ABC« آفریقا« ۱۳۷۹ را د ارد .
تاثیر  تحت  همگان  که  روزهایی  د ر 
خبر  بود ند ،  کیارستمی  د رگذشت 
د رگذشت د یگری هم منتشر شد ؛ ملیحه 
نیکجومند   ـ بازیگر ـ که د ر پی وقوع یک 

سانحه از هفته گذشته د ر بیمارستان خاتم 
النبیاء بستری شد ه بود ، روز پنجشنبه ۱۷ 

تیر از د نیا رفت.
»شید ه  مستعار  نام  با  نیکجومند   ملیحه 
همد ان،  د ر   ۱۳۱۱ متولد   و  رحمانی« 
سال ۱۳۳۱ با فعالیت د ر تئاتر سپاهان به 
عرصه هنری وارد  شد  و د ر سال ۱۳۳۴ د ر 
پرد اخت  نقش  ایفای  به  »خسیس«  فیلم 
فیلم  د وبله  د ر  فعالیت  نیز  و سال ۱۳۳۷ 

را آغاز کرد .
تیر   ۱۷ روز  د رگذشت  خبر  تنها  این  اما 
و  کارگرد ان  زرین پور  بهمن  چراکه  نبود  

بازیگر نیز د ر همین روز از د نیا رفت. او که 
خانه اش  د ر  بود ،  بیماری  بستر  د ر  مد تی 

واقع د ر استان البرز د رگذشت.
ساعت  هنرمند   این  پیکر  تشییع  مراسم 
۱۰ صبح )جمعه، ۱۸ تیرماه( د ر قبرستان 

بهشت سکینه کرج برگزار  شد .
ساخت  نیز  کارگرد ان  به عنوان  زرین پور 
از  که  د ارد   کارنامه اش  د ر  را  سریال هایی 
یاس«،  به »عطر گل  آن ها می توان  میان 
»آوای فاخته«، »جهان وارونه«،»زیر چتر 
»خاله  کبود «،  گنبد   »زیر  خورشید «، 

خانوم« و »هتل پیاد ه رو« اشاره کرد .

سینما 3 هنرمندش را از دست داد

ایوبی: بر روی تاریخ کالرد شت خانه می سازند 

ایجاد   لزوم  بر  تاکید   با  کشور  سینمایی  سازمان  رئیس 
کالرد شت،  د ر  سینمایی  مجتمع  و  فرهنگی  مجتمع 
گفت: امروز بر روی تاریخ کالرد شت خانه می سازند  د ر 

حالی که باید  این امر مد یریت شود .
جت ا... ایوبی که ۱۷ تیر ماه د ر همایش فرهنگ و تمد ن 
با محوریت رونمایی از جام زرین کالرد شت  کالرد شت 
از  بیش  قد متی  جام  این  اینکه  بیان  با  می گفت  سخن 
سه هزار سال د ارد ، اظهار کرد : یکی از افتخارات بزرگ 
است  منطقه  این  زیاد   تاریخی  سابقه  وجود   کالرد شت 
و مرد م این د یار د ارای تاریخ و تمد نی هستند  که این 

تاریخ و تمد ن قابل خرید  و فروش نیست.
د ر خد مت  استعد اد   و  هنر  امروز هوش،  اگر  افزود :  وی 
اصیل  صنایع  و  هنر  به  و  نباشد   سرزمین  این  فرهنگ 
عقیم  هنر  نظر  از  که  می شود   تربیت  نسلی  نپرد ازد ، 

می ماند .
کشور،  و  جهان  سراسر  د ر  کرد :  خاطرنشان  ایوبی 
اما فرهنگ چند  هزار ساله آن  کالرشت را می شناسند  
را نمی شناسند  و باید  د ر این زمینه بیشتر کار شود  و از 
ظرفیت های کالرد شت برای معرفی آن به کشور استفاد ه 

بهتر کرد .

فیلم »د ختر« د ر عید  فطر ۷0 میلیون فروخت
میرکریمی  رضا  کارگرد انی  به  »د ختر«  سینمایی  فیلم 
د ر روز اول تعطیالت عید  فطر ۷۰ میلیون تومان فروش 

د اشت.
 فیلم سینمایی »د ختر« به کارگرد انی رضا میرکریمی 
چهارشنبه ۱۶ تیرماه و د ر روز اول تعطیالت عید  فطر 

۷۰ میلیون تومان د ر تهران فروش د اشت.
اکران این فیلم سینمایی همچنان د ر سینماهای سراسر 
د اشته  قبولی  قابل  فروش  تاکنون  و  د ارد   اد امه  کشور 

است.
بین  جشنواره  د ر  تازگی  به  »د ختر«  سینمایی  فیلم 
را  روید اد   این  اصلی  جایزه  سه  توانست  مسکو  المللی 

نصیب خود  کند .
الوند ،  ماهور  زارعی،  مریال  اصالنی،  فرهاد   فیلم  این  د ر 
شاهرخ فروتنیان، مسعود  سخایی، نیوشا مد بر و... بازی 
است:  آمد ه  »د ختر«  د استان  خالصه  د ر  کنند .  می 
نگهد اری  و  تعمیرات  بخش  که سرپرست  عزیزی  آقای 
پاالیشگاه آباد ان است برای مراسم خواستگاری د خترش 
آماد ه می شود  و ستاره د ختر د یگرش د ر همان روز قصد  
برای شرکت د ر جشن خد احافظی یکی  به تهران  سفر 
از د وستان هم د انشگاهی اش را د ارد . پد رش به د الیلی به 

این سفر مشکوک است و این آغاز ماجراست  

امینی خواه با »زند گی با شک« به تلویزیون می آید 

با شک«  بازی د ر سریال »زند گی  با  امینی خواه  مهد ی 
پاییز به تلویزیون بر می گرد د .

بار«  آخرین  »برای  خاطره انگیز  سریال  بازیگر  این 
باشگاه  به  مناسبتی  آثار  د ر  آفرینی  نقش  خصوص  د ر 
مناسبتی  سریال های  د ر  من  گفت:  جوان  خبرنگاران 
بسیاری حضور د اشتم و همیشه یاد آوری آن ها خاطرات 
خوبی را برایم تد اعی می کند . به خصوص »برای آخرین 
بار« که عالوه بر موضوع جذابش فضای شاد ی را برای 
مخاطبان ایجاد  کرد ه بود  و همچنان باز پخش آن مرد م 
تازگی  به  کرد :  عنوان  وی  نشاند .  می  تلویزیون  پای  را 
به کارگرد انی  با شک«  تلویزیونی »زند گی  د ر مجموعه 
از تلویزیون  د اوود  بید ل که قرار است برای فصل پاییز 
پخش شود ، حضور د اشتم. د ر این سریال نقش یک طال 
فروش را بازی می کنم و بازیگرانی چون افشین سنگ 
چاپ همبازی من بود ند . امینی خواه د ر خصوص صنعت 
فیلمسازی  صنعت  گذشته  د ر  کرد :  تصریح  فیلمسازی 
ارتباط خوبی با مرد م د اشت و همین امر باعث تولید ات 
اثر می شد  که  با آن  خوب و همذات پند اری بینند گان 
متاسفانه قد ری فیلمسازان از مرد م فاصله گرفتند  و به 

تکرار افتاد ه اند .

آن سوی آب ها

رمضان  ماه  د ر  شد ه  پخش  تیتراژ  بهترین 
برنامه  توسط  که  نظرسنجی  اساس  بر 
موسیقایی »د وباره گوش کن« برگزار شد ، 

انتخاب و معرفی شد .
نخستین نظرسنجی مرد می برنامه تلویزیونی 
انتخاب  خصوص  د ر  کن«  گوش  »د وباره 
با مشارکت  تیتراژهای ماه رمضان  بهترین 

قابل توجهی از سوی مخاطبان برگزار شد .
از ۱۰۰  بیش  که  نظرسنجی  این  براساس 
هزار نفر د ر آن شرکت کرد ند ، نتایج غیرقابل 
پیش بینی به د ست آمد ه است که کسب 
بسیار  اختالف  با  علیزاد ه  محمد   اول  رتبه 

سوم شد ن حسین  و  رقبا  سایر  به  نسبت 
توکلی خوانند ه جوان موسیقی پاپ از نکات 

قابل توجه این نطرسنجی بود .
د ر اد امه نتایج این نظر سنجی و رقابت ۸ 
ماه  تیتراژهای  قالب  د ر  موسیقی  خوانند ه 

رمضان آمد ه است:
۱. محمد  علیزاد ه )براد ر(

۲. محسن یگانه )ماه عسل(
۳. حسین توکلی )منو ببخش(

برنامه موسیقایی »د وباره گوش کن« ساعت 
۲۲ روزهای یکشنبه، سه شنبه و جمعه روی 

آنتن شبکه نسیم می رود .

محمد  علیزاد ه خوانند ه بهترین تیتراژ ماه رمضان شد 

 به مناسبت هفته حجاب و عفاف برگزار می شود ؛

جشنواره فرهنگی کتابخوانی گزارش 
و مقاالت رسانه ای

اد اره کل فرهنگ و ارشاد  اسالمی البرز به مناسبت هفته 
حجاب و عفاف جشنواره فرهنگی کتابخوانی، گزارش و 

مقاالت رسانه ای ، ناشر و کتاب برتر برگزار می کند .
ارشاد   و  اد اره کل فرهنگ  معاون فرهنگی مطبوعاتی 
اسالمی البرز گفت به مناسبت هفته حجاب و عفاف و د ر 

راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب این اد اره کل اقد ام 
به برگزاری جشنواره فرهنگی د ر سه حوزه کتابخوانی، 
گزارش و مقاالت رسانه ای و ناشر و کتاب برتر حوزه عفاف 
و حجاب نمود ه است.  محمد  طاهری افزود  عالقمند ان 
به شرکت د ر این جشنواره فرهنگی باید  فرم شرکت د ر 
جشنواره را تکمیل و به همراه آثار مورد  اشاره د ر هر بخش 
تا پایان وقت اد اری سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵به د بیر خانه 
جشنواره مستقر د ر معاونت فرهنگی مطبوعاتی اد اره کل 

فرهنگ و ارشاد  اسالمی البرز ارائه نمایند .


