
سردار سنایی راد مطرح کرد؛

آل سعود طراح 
نشست منافقین

 در پاریس

علت  نخستین  قلبی،  سکته 
مرگ و میر ایرانیان

پایه اصلی اقتصاد 
مقاومتی بر مشارکت 

مردم استوار است

واکنش ایران به بیانیه نشست سران ناتو پیرامون برنامه موشکی

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت 
امور خارجه کشورمان اظهار نگرانی مطرح شده در بیانیه 
پایانی نشست سران ناتو )سازمان پیمان آتالنتیک شمالی( 
پیرامون برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران را مردود و 

آن را تکرار ادعاهای بی اساس گذشته خواند.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی افزود: همان گونه که بارها اعالم 
شده است توانایی های موشکی کشورمان صرفا در چارچوب 
برنامه های مشروع دفاعی جمهوری اسالمی ایران قرار دارد و 
به هیچ وجه برای حمل کالهک هسته طراحی نشده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: برنامه موشکی 
ایران نه تنها هیچ گونه ارتباطی با برجام و مذاکرات هسته ای 

ندارد، بلکه همان گونه که بارها تاکید شده است ناقض قطعنامه ٢٢٣١ نیز محسوب نمی شود.
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 د      ور جد      ید       سال د  وازد  هم 
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 تک شماره 1000 تومان 
 12 صفحه

اجرای طرح ملی 
آموزش های

 پیش از ازدواج

ایران ۸۰ درصد سهم 
خود از بازار نفت

 را پس گرفت

ورود هزار اوراق رهن به بازار مسکن

  شرایط وام مسکن برای زوجین آسان شد
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نرخ سود تسهیالت صادراتی باز هم کاهش می یابد

توزیع  دوباره کارت های 
اعتباری خرید کاال

یازدهم  دولت  گذشته  سالهای  طی  زمان:  پیام  گزارش  به 
تالش کرده که ارز متقاضی را جایگزین ارز مبادله ای کند که 
تا حدود زیادی نیز در این زمینه موفق بوده و برای حمایت 
از تولیدات داخلی این کار به صورت تدریجی هم اکنون نیز 
ارز  با  وارداتی  کاالهای  که  صورتی  است.در  انجام  حال  در 

و  می رود  باال  نیز  آنها  قیمت  نشود  وارد  کشور  به  متقاضی 
امکان رقابت خود را با کاالهای داخلی از دست می دهند. به 
همین منظور با هماهنگی بانک مرکزی توسعه تدریجی برای 
عرضه ارز مبادله ای وجود دارد.ستاد مبارزه با قاچاق کاال برنامه 
پوشاک،  مانند  در بخش هایی  را  کاال  قاچاق  با  برخورد  جامع 
بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  خودرو،  قطعات  دخانیات،  موبایل، 
و... در دستور کار دارد که برخورد با قاچاق پوشاک، موبایل و 
دخانیات در اولویت قرار دارد.قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به 
کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی در مصوبه اخیر شورای پول 
باز  اتفاق نرخ سود تسهیالت صادراتی  این  با  اعتبار، گفت:  و 

هم کاهش می یابد.
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دزد دزد
é سعید  شفیعیان

لطمات بورس از رونق 
بازار داللی  

é  سیدمهدی فرشادان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه  مجلس  

نیم نگاه

یادداشت

خبر

اجتماعی
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در آستانه سالگرد توافق تاریخی »برجام«

بازخوانی شاهکار مردان دیپلماسی هسته ای ایران
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ابـطـال
در  منتشره  آگهي  پیرو 
موضوع   95/٤/1٤ مورخ 
نصب  و  خرید  مناقصه 
مسیر  هدایت  تابلوهاي 
میرساند  اطالع  به  كرج  شهر  سطح 

پروژه فوق از دستور كار خارج گردید.
اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداري کرج

آگهي مناقصه عمومي کد آگهي 95-1۰
عنوان: اجاره ماشین آالت سنگین جهت كلیه پروژه هاي عمراني

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري كرج در نظر دارد اجاره ماشین آالت سنگین جهت كلیه پروژه هاي عمراني 
خود را با مبلغ اولیه 1٤/965/000/000 ریال را از طریق مناقصه به كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي )شركتها و اشخاص 

واجد صالحیت( واگذار نماید.
از متقاضیان شركت در مناقصه دعوت مي گردد از تاریخ چاپ و انتشار آگهي مناقصه حداكثر به مدت 10 روز كاري 
به نشاني استان البرز- كرج – عظیمیه- ضلع شمالي میدان استقالل- سازمان پاركها- طبقه اول واحد امور پیمانها 

مراجعه و یا با شماره تلفن 325٤0303 )026( تماس حاصل نمایند.
الف( شرایط متقاضي:

تاسیس-  آگهي  اساسنامه شركت-  مناقصه-  با موضوع  مرتبط  متقاضي  قراردادهاي مشابه(  )كلیه  كاري  متقاضي حقوقي: محتوي سوابق 
آخرین تغییرات روزنامه رسمي- سایر مدارك ثبتي- كد اقتصادي- گواهي ارزش افزوده- ارائه سند مالكیت حداقل سه دستگاه از ماشین 

آالت مورد اجاره
متقاضي حقیقي: ارائه مداركي دال بر پیمانكاري و سوابق كاري مرتبط با موضوع مناقصه )قراردادهاي مشابه(، ارائه سند مالكیت حداقل سه 

دستگاه از ماشین آالت مورد اجاره- مداركي دال بر شمول مالیات ارزش افزوده یا عدم شمول آن- ارائه كد اقتصادي و...
ب( محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: محل دریافت اسناد امور پیمانها و قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان پاركها مي باشد.

ج( شماره حساب: متقاضیان باید بابت شركت در مناقصه مبادرت به ارائه ضمانت نامه بانكي به مبلغ ٧٤8/250/000 ریال یا اصل فیش واریزي 
بشماره حساب 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه ٤5 متري كاج به نام شهرداري كرج اقدام نمایند.

د( مهلت ارائه اسناد: حداكثر 10 روز كاري از تاریخ درج آگهي و تاریخ بازگشایي پاكات اولین یک شنبه پس از عودت اسناد مي باشد.
و( خرید اسناد: بابت خرید اسناد مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 100100100261 بانک شهر شعبه عظیمیه ٤5 متري كاج به نام شهرداري 
كرج واریز و اصل فیش واریزي را همراه با معرفي نامه ممهور به مهر شركت ارائه نمایند. )با همراه داشتن كارت اعتباري امكان واریز وجه در 
محل نیز میسر مي باشد( همراه داشتن مهر شركت جهت دریافت اسناد الزامي و هزینه درج دو آگهي توامان به عهده برنده مناقصه میباشد.
روابط عمومي سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري کرج

Park.karaj.ir    

شهرداري کرج

شهرداری کرج
سازمان پارکها و فضای سبز

قرار گرفتن در مقابل نمایندگان 6 قدرت برتر جهان و 
دستیابی به توافق هسته ای با امتیازهای چشمگیر، از 
توانمندی و مهارت باالی تیم مذاکره کننده کشورمان 
در عرصه دیپلماسی حکایت دارد؛ افرادی که حدود 
به  سرانجام  تمام،  سختکوشی  و  صبر  با  سال   ٢
اختالف های دوازده ساله و غیرضروری ایران و قدرت 

های هسته ای پایان دادند.
زمانی که از گفت وگوهای هسته ای و توافق صورت 
گرفته در قالب برجام )برنامه جامع اقدام مشترک(، 
نزدیکی نخستین سالگرد آن در بیست  به ویژه در 
و سوم تیرماه سخن به میان می آید، ناخودآگاه نام 
طی  کشورمان  دیپلماتیک  هیات  اعضای  از  برخی 
مذاکرات سخت و نفسگیر هسته ای به ذهن متبادر 
می شود. در این میان، نام »محمدجواد ظریف« وزیر 
امور خارجه، »علی اکبر صالحی« رییس سازمان انرژی 
اتمی، »سیدعباس عراقچی« معاون امور حقوقی و بین  
روانچی«  تخت  »مجید  خارجه،  امور  وزارت  المللی 
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه و »حمید 
بعیدی نژاد« رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران 

بسیار برجسته است.
برخی  رغم  به  ایرانی  کننده  مذاکره  هیات 
خارجی  های  کارشکنی  و  داخلی  حاشیه سازی های 
دشمنان ایران، توانست با تالش های خستگی ناپذیر 
نتیجه  بهترین  دیپلماتیک،  فنون  از  گیری  بهره  و 
ممکن را برای تامین منافع ملی کشور رقم زند. آنان 
به خوبی می دانستند که دیپلماسی به عنوان روش حل 

مسالمت آمیز اختالف ها بیش از هر ابزار دیگری می 
تواند پیچیده ترین و کورترین گره ها را باز کند.

دستیابی به موفقیت در فرایند مذاکره بین واحدهای 
ملی، بدون آگاهی از اصول و قواعد دیپلماتیک، امری 
دشوار و حتی ناممکن است؛ آن هم در گفت وگوهای 
هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی که با توجه 
به حجم انبوه اختالفات، از درجه اهمیت و حساسیت 

ویژه ای برخوردار بود.
تیم هسته ای ایران در کنار تسلط به زبان غالب مذاکره 
از فرهنگ  انگلیسی( و آگاهی  کنندگان ١+5 )زبان 
طرف مقابل، می بایست از اصول و مهارت های مذاکره 
نیز شناخت کافی می داشت. مذاکره کنندگان ایران با 
تکیه بر مهارت های دیپلماتیک خود و سنجیدگی فکر 

و عمل، بارها ضمن جلوگیری از به بن بست رسیدن 
گفت وگوها، به زیاده خواهی های طرف مقابل پاسخ 
دادند. نمونه ای از این دست رفتار سنجیده را می توان 
در ماجرای پرت کردن خودکار عراقچی به سمت »جان 
کری« وزیر امور خارجه آمریکا دید. کری که در نشستی 
به خاطر حساسیت جلسه از روی عصبانیت دستش را 
محکم روی میز کوبیده بود، سبب شد خودکارِ روی 
میز به عراقچی برخورد کند. با این حال، کری با واکنش 
سنجیده و بهنگام دیپلمات برجسته کشورمان مواجه 
شد. عراقچی در برابر، خودکار را برداشت و پیش کری 
پرت کرد. این برخورد خردمندانه موجب شد تا کری از 

عراقچی عذرخواهی کند.
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اصلی  های  مولفه  از  یکی  گفت:  کشور  وزیر 
موثر  و  پرقدرت  بحث حضور  مقاومتی  اقتصاد 
مقاومتی  اقتصاد  اصلی  پایه  یعنی  است؛  مردم 

بر مشارکت مردم استوار شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست با سرمایه 
عالقه  اقتصادی  فعاالن  و  کارآفرینان  گذاران، 
مند به سرمایه گذاری در استان های منتخب 
اقتصاد مقاومتی با حضور مسئوالن و استانداران 
آذربایجان شرقی،؛ لرستان و کرمان در وزارت 
کشور افزود: هر چند ویژگی های درون زایی، 
جزو  محوری  دانش  و  عدالت  گرایی،  برون 
اما  است  مقاومتی  اقتصاد  دیگر  های  ویژگی 

موضوع مشارکت مردم، رکن اصلی است.
وی گفت : در بحث مشارکت در حوزه اقتصادی 
هم از مشارکت مردم در سطح عموم به عنوان 
تعیین  و  کنندگان  مصرف  نیز  و  برداران  بهره 
و  سو  یک  از  اصلی  نقش  عنوان  به  کنندگان 
که  خاصی  قشر  مشارکت  از  دیگر  سوی  از 
و  گذاران  سرمایه  تولیدکنندگان،  عنوان  به 

کارآفرینان هستند برخوردار هستیم.
وزیر کشور ادامه داد: در بحث اقتصاد مقاومتی، 
پیگیری های مجدانه  تاکید رهبری،  و  توصیه 
 ، ضروری  امر  یک  عنوان  به  جمهوری  رئیس 
اقتصادی،  حوزه  در  هم  دار  توجیه  و  عقالنی 
سیاسی – امنیتی و هم در مورد نیاز کشور در 
شرایط کنونی، دولت اقدام به تاسیس قرارگاه 

مرکزی اقتصاد مقاومتی کرد.
رهبر  را  کالن  های  سیاست  کرد:  اضافه  وی 
برنامه ها  اند و دولت  داده  ارائه  انقالب  معظم 

را در این زمینه تصویب کرد و در همین راستا 
سه استان کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان 
بین  از  الگو  و  نمونه  های  استان  عنوان  به  را 
٣١ استان به صورت ویژه که پیشران و جلودار 
باشند  ها  استان  بقیه  برای  مقاومتی  اقتصاد 
مشخص کرده است. البته بقیه استان های ما 
هم در مسیر اقتصاد مقاومتی برنامه های خود 

را دارند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: با نگاهی که وزارت 
کشور به موضوع اقتصاد مقاومتی دارد همواره 
و  اختیارات  واگذاری  صورت  در  است  معتقد 
رفع موانع بوروکراسی در استان ها می توانیم از 
ظرفیت و توان آنها در جهت توسعه و پیشرفت 
هم استانی ، هم منطقه ای و هم ملی استفاده 

کنیم.
سه  این  واگذاری  حال  هر  به  داد:  ادامه  وی 
استان به وزارت کشور به عنوان متولی امر یک 

توفیقی در  بود که هر  الگویی خواهد  و  نمونه 
بقیه  به  بالفاصله  کردیم  کسب  ها  استان  این 
استان ها تسری داده شود و آنها کار را پیگیری 

کنند.
رحمانی فضلی افزود: بنای ما بر این است که 
بتوانیم هم سیاست های کالن را در استان ها 
و هم برنامه های ملی را با برش های استانی 
برنامه های  پیگیری کنیم و هم  استان ها  در 
پیشنهادی استان ها را که تدوین کرده اند و تا 
سطح روستاها نیز به عنوان پروژه تعیین شده 

است بتوانیم به کمک هم پیش ببریم.
وی ادامه داد: در این راستا اقداماتی که صورت 
گرفته بخشی اقدامات ساختاری است و بخشی 
از اقدامات در جهت کشف و تعیین علل عدم 
رشد کافی و سرعت الزم در پیشرفت پروژه ها 

بوده است.
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بازخوانی شاهکار مردان دیپلماسی هسته ای ایران
رحمانی فضلی: 

پایه اصلی اقتصاد مقاومتی بر مشارکت مردم استوار است

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ما منتظر اعالم نظر شورای نگهبان درباره زمان 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم.

محمد حسین مقیمی در گفت وگو با ایسنا  درباره تعیین زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری ۹6 گفت : ما پیشنهادهای خود را به شورای نگهبان داده ایم 
و منتظر اعالم نظر این شورا هستیم. وی در ادامه افزود: شورای نگهبان روزهای 
چهارشنبه هر هفته جلسه دارد البته من نمی دانم در این هفته پیشنهاد وزارت کشور 

در شورای نگهبان بررسی می شود یا خیر.
به گزارش ایسنا علی پورعلی مطلق مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور پیش از 
این درباره زمان برگزاری انتخابات  ریاست جمهوری دوازدهم گفته بود که با توجه 
به مصادف شدن ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹6 با ماه مبارک 
رمضان، این احتمال وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری زودتر از خرداد ماه 
برگزار شود البته تاریخ پیشنهادی ما برای برگزاری انتخابات باید به تایید شورای 
نگهبان برسد. وزیر کشور هم اعالم کرد که روزهای پیشنهادی وزارت کشور برای 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ، ٢۹ اردیبهشت و 5 خرداد است.
اد      امه د      ر صفحه 2

رئیس ستاد انتخابات کشور:
منتظر اعالم نظر شورای نگهبان درباره زمان برگزاری 

انتخابات هستیم

جهانگیری: از دولتهای قانونی درگیر تروریسم حمایت کنیم

11

گروه اقتصاد:  در فاصله حدود چهار ماه از اجرایی شدن مصوبه افزایش سقف تسهیالت مسکن برای زوجین، شرط تاریخ ازدواج برای ارائه این وام از محل اوراق و همچنین ازدواج اول برای تسهیالت صندوق پس 
انداز یکم حذف شد. بر این اساس تمامی زوجین می توانند از تسهیالت این بخش استفاده کنند.در نیمه اسفندماه سال گذشته با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف تسهیالت برای زوجین از محل صندوق پس انداز یکم 
)خانه اولی ها( و همچنین از محل اوراق گواهی حق تقدم افزایش یافت.زوجینی که تاریخ عقد آنها از سال ١٣۸5 به بعد بود مشمول تسهیالت جدید می شدند)این شرط برای صندوق پس انداز وجود ندارد(، به طوری 

که آنهایی که متقاضی دریافت وام مسکن از محل خرید اوراق حق تقدم در بورس بودند، براساس شرایط جغرافیایی محل زندگی خود می توانستند وام در سه سقف دریافت کنند. 
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کالم  نور

رحمانی فضلی: 

پایه اصلی اقتصاد مقاومتی 
بر مشارکت مردم استوار است

اد      امه از صفحه1
رحمانی فضلی گفت: موانعی در مسیر کار بوده 
هستند  متولی  که  نهادهایی  و  ها  دستگاه  که 

باید نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
وزیر کشور گفت: تاکنون اقدامات زیادی صورت 
پیشرفت  موانع  تعیین  جمله  از  است؛  گرفته 
پیشنهاد  و  اشکال  ایراد،  به 166 مورد  کار که 
با   ، بانک  حوزه  در  را  ها  این  همه  و  رسیدیم 

بانک مرکزی در میان گذاشته ایم.
وی افزود: کمیته مشترکی تشکیل شده است و 
نسبت به رفع این موانع، بانک مرکزی و وزارت 
و  عملیات  دارایی مصمم هستند که  و  اقتصاد 

اقداماتی را انجام دهند.
حوزه  در  فعاالن  با  افزود:  فضلی  رحمانی 
ما  موضوع  ایم؛ چون  گذاشته  جلسه  روستایی 
و کالن  میانه  مقاومتی خرد،  اقتصاد  در حوزه 
است، ما همانگونه که به پروژه های بزرگ توجه 
داریم ، به پروژه های خرد روستایی و متوسط 

هم توجه داریم.
وی با بیان این که مسیر کار در این سه استان 
حاضران  به  خطاب  است  روشن  و  مشخص 
از شما دعوت کرده  وزارت کشور  امروز  گفت: 
تا در امر فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در 
استان ها بویژه در این سه استان ما را همراهی 

کنید.
که  هایی  حوزه  ما  کرد:  اضافه  کشور  وزیر 
جدیدی  های  طرح  بحث  داریم  کار  دردستور 
فنی،  توجیه  از  و  بوده  اولویت  دارای  که  است 
اقتصادی و مالی مناسبی برخوردار باشند که در 
این صورت از حمایت وزارت کشور ، استانداران 
دولت  که  ای  ویژه  و  العاده  فوق  اختیارات  و 
ریاست  با  مقاومتی  اقتصاد  مرکزی  قرارگاه  و 
برخوردار  دارد  جمهوری  رئیس  اول  معاون 

خواهند بود.
های  طرح  اولویت  به  اشاره  با  فضلی  رحمانی 
تمام  نیمه  و  درصد   80 فیزیکی  پیشرفت  با 
با  کرد  ابالغ  را  ای  مصوبه  دولت  اخیرا  گفت: 
اولویت واگذاری طرح ها به بخش خصوصی و 
ما آمادگی داریم که همه این طرح ها را به شما 

تقدیم کنیم.
که  کسانی   : افزود  حاضران  به  خطاب  وی 
مایل باشند این طرح ها را قبول کنند، شرایط 
ویژه ای تدبیر شده که سهل و راحت خواهد بود 

و واگذاری ها انجام می شود.
نیمه  تولیدی  واحدهای  داد:  ادامه  کشور  وزیر 
فعالی هستند که کمتر از ظرفیت اسمی خود 
یا  دارند  نقدینگی  مشکل  و  کنند  می  فعالیت 
واحدهایی هستند که مالکان آنها تمایل دارند 
نوع  این  که  باشند  داشته  جدیدی  شرکای 
ایم که  استان ها مشخص کرده  را در  واحدها 

می توانیم به شما ارائه دهیم.
رحمانی فضلی افزود: برخی از واحدها را نیز در 
استان ها داریم که بانک ها آنها را تملک کرده 
اند که قدرت اداره آن را ندارند ؛ آمادگی داریم 
ارائه  شما  به  مطلوب  شرایط  با  را  واحدها  این 
دهیم. حوزه فعالیت ها هم صنعتی، کشاورزی، 

معدن ، گردشگری و خدمات خواهد بود.

سفر هیات سیاسی و اقتصادی 
شیلی شهریور ماه به ایران

 هیات سیاسی و اقتصادی شیلی به ریاست وزیر 
خارجه این کشور به منظور توسعه مناسبات و 
اقتصادی نیمه دوم شهریور ماه  همکاری های 

امسال به ایران سفر می کند.
شیلی  و  ایران  سیاسی  روابط  ایرنا،  گزارش  به 
پس از 35 سال، به تازگی با بازگشایی سفارت 
این کشور در تهران از سر گرفته شده است؛ این 
روابط در سال 1359 خورشیدی و پس از روی 
خوزه  آگوستو  »ژنرال  دیکتاتوری  آمدن  کار 
رامون پینوشه اوگارته« طی یادداشتی از سوی 

وزیر امور خارجه وقت ایران قطع شده بود.
سفارت این کشور در سال 71 پس از اینکه برکناری 
دولت دیکتاتوری پینوشه بازگشایی شد اما بخاطر 
برخی مشکالت از جمله مسایل مالی پس از چند 
سال بار دیگر تعطیل شد و در طول این سال ها 

سفارت شیلی فعالیتی در تهران نداشت.

رئیس ستاد انتخابات کشور:

منتظر اعالم نظر شورای نگهبان 
درباره زمان برگزاری انتخابات هستیم

اد      امه از صفحه1
مقیمی همچنین درواکنش به شایعه جابجایی 
وزارت  در  کرد:  اظهار  انتخابات کشور  از ستاد 
کشور تاکنون در  این باره صحبتی نشده است.
درباره  هایی  صحبت  گریخته  و  جست  من 
انتخابات کشور  از ریاست ستاد  جابجایی خود 
می شنوم ولی در جریان این صحبت ها نیستم.
معاون سیاسی وزارت کشوردر پایان  افزود: من 
اسالمی  جمهوری  در  که  سال هایی  طول  در 
ایران مدیر بوده ام هیچگاه به چنین شایعاتی 
جواب ندادم. من تا آخرین روزی که مدیر یک 
بخش باشم تمام تالش خود را به کار می بندم.

خبر

روحانی :

ایران در دفاع از حرم اهل بیت)ع( و مبارزه با 
تروریسم در کنار مردم و دولت عراق خواهد بود

جمهوری  گفت:  جمهوری  رییس 
مسیر  در  همواره  ایران  اسالمی 
دفاع از حرم اهل بیت)ع( و مبارزه 
با تروریسم در کنار مردم و دولت 

عراق خواهد بود.
پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
جمهوری،  ریاست  اطالع رسانی 
حجت االسالم و المسلمین حسن 
عمار  »سید  دیدار  در  روحانی 
اعالی  مجلس  رییس  حکیم« 
اخیر  های  پیروزی  عراق،  اسالمی 

حائز  بسیار  دستاوردی  را  ها  تروریست  بر  عراق  ملت  و  دولت 
اهمیت دانست و بر ضرورت حفظ اتحاد و تقویت انسجام داخلی 
همه گروههای سیاسی، مذاهب و قومیت ها در این کشور تاکید 

کرد.
وی از نقش مرجعیت دینی در هدایت مردم و تقویت یکپارچگی 
میان گروه های مختلف در جهت تامین منافع ملی عراق تجلیل 

کرد.
رییس جمهوری همچنین با اشاره به لزوم گسترش همه جانبه 
روابط ایران و عراق، خاطرنشان کرد: توسعه، تقویت و استحکام 
های  ملت  و  کشور  دو  مردم  نفع  به  بغداد   – تهران  مناسبات 

منطقه است.
رییس مجلس اعالی اسالمی عراق نیز در این دیدار تحلیلی از 
اوضاع سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نیز آخرین تحوالت عراق و 
را  این کشور  تروریسم و داعش در  با  روند پیشرفت در مبارزه 

ارائه کرد.
»سید عمار حکیم« با تقدیر از نقش ارزنده در خط مقدم مبارزه 
با تروریسم، پیروزی بزرگ آزاد سازی فلوجه از سلطه نیروهای 
نیروهای  همه  هماهنگی  و  وحدت  نتیجه  را  داعش  تکفیری 
سیاسی، مردمی و نظامی عراق دانست و بر ادامه این هماهنگی 

تا محو کامل تروریسم و پاکسازی مناطق باقیمانده تاکید کرد.

کابینه جدید سوریه سوگند یاد کرد

کابینه جدید سوریه به ریاست ›عماد محمد دیب خمیس‹ در 
حضور رئیس جمهوری این کشور سوگند یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( اعضای کابینه جدید 
این  جمهوری  رئیس  اسد  بشار  مقابل  در  دوشنبه  روز  سوریه 

کشور سوگند یاد کردند.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه 13 تیرماه کابینه جدید 

این کشور را به ریاست عماد محمد دیب خمیس معرفی کرده بود.

فراخوان مجدد مقتدا صدر برای تظاهرات در بغداد

ها  عراقی  از  دوشنبه  روز  عراق  صدر  جریان  رهبر  صدر  مقتدا 
خواست در تظاهرات برای نجات کشور از فساد و مفسدان روز 

جمعه آینده در میدان التحریر بغداد تجمع کنند.
به گزارش پایگاه خبری روزنامه القدس العربی، صدر در بیانیه ای 
اعالم کرد: عراق در پیچ خطرناکی قرار دارد و کشور برای نجات 

از درد و رنج نیازمند اقدام واقعی است.
وی افزود: من به مجاهدان توصیه می کنم که جبهه های خود 
را متحد کرده و برای دور کردن خطر تروریسم در عرصه های 

جهاد گام بردارند. 
رهبر جریان صدر با بیان اینکه تروریسم تنها دشمن ما نیست، 
می  دست  در  سالح  جهاد  های  عرصه  در  که  زمانی  ما  گفت: 
گیریم باید روحیه ملی گرایانه را در باالترین سطوح آن حفظ 
کنیم تا صدایمان را باال ببریم و خواسته های خود را برای تحقق 

اصالحات واقعی و عملی از طریق تظاهرات بیان کنیم.
صدر ادامه داد: من از افراد مخلص و افرادی که به مساله عراق 
تمامی  با  که  خواهم  می  دارند  ایمان  طلبانه  اصالح  طرح  و 
رویکردهای مدنی و اسالمی شان و دیگر رویکردها برای برگزاری 
نقاط  تا خون عراقی ها که در  تظاهراتی بزرگ همکاری کنند 
مختلف کشور به ویژه در »کراده« ریخته شد و به هدر نرود و 

فساد و ظلم از ما برداشته شود.
وی از »ملی گرایان در هر مکانی« خواست تا در روز جمعه به پا 

خیزند و در میدان التحریر جمع شوند.
از طرفداران خود  بارها  بارها طی چند ماه گذشته  مقتدا صدر 
عراق،  در  اقتصادی  فساد  به  اعتراض  در  که  است  خواسته 
تظاهرات کنند. چندی پیش هواداران جریان صدر با یورش به 
مقر پارلمان عراق خسارت هایی را به ساختمان آن وارد آوردند.

هشدار مدیر اجرایی بوئینگ نسبت به 
مانع تراشی کنگره برای قرارداد با ایران

فروش  از  مانع  کنگره  اگر  کرد:  اعالم  بوئینگ  آمریکایی  شرکت 
هواپیماهای این شرکت به ایران شود، رقبای ما نیز نباید اجازه 

فروش قطعات به ایران داشته باشند.
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، ری کانر 
مدیر اجرایی شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا گفت: اگر به این 
شرکت آمریکایی اجازه نهایی شدن قرارداد 25 میلیارد دالری با 
با  آمریکایی که  تامین کننده  ایران داده نشود، سایر شرکت های 
ایرباس و دیگر شرکت های هواپیماسازی اروپایی رابطه دارند نیز 

نباید مجوز فروش قطعات یدکی به ایران دریافت کنند.
این اظهارات ری کانر در حالی مطرح می شود که شرکت بوئینگ 
برای فروش هواپیما به ایران در راستای توافق هسته ای با مخالفت 
رقیب  هم  و  بوئینگ  شرکت  هم  است.  شده  رو  به  رو  کنگره 
یا  فروش  برای  اولیه ای  قراردادهای  فرانسه،  ایرباس  اروپایی اش، 
اجاره بیش از 100 هواپیما به ایران امضاء کرده اند. آن دسته از 
هواپیماهای ایرباس که بیش از 10 درصد از قطعاتشان در آمریکا 
ساخته شده باشد، برای فروش به ابران نیازمند مجوز وزارت خزانه 
داری آمریکا هستند.   کانر افزود: فروش  احتمالی هواپیما به ایران 
هواپیماهای  برای  تقاضا  که  می افتد  اتفاق  زمان  از  مقطعی  در 
تولید  که  است  عاملی  همین  و  است  کاهش  به  رو  عظیم الجثه 

راحت مدل بوئینگ 777 را کمی دشوارتر می کند.
کنگره آمریکا هفته گذشته الیحه ای را به تصویب رساند که مانع 

از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این اقدام تاکید 
کرد که که دولت باراک با هر مصوبه ای که در اجرای برجام اخالل 

ایجاد کند، مخالفت خواهد کرد.

خبر

یکی  را  کشور  امنیت  قضاییه  قوه  رئیس 
لزوم  بر  تاکید  با  و  الهی دانست  از مواهب 
های  توطئه  برابر  در  مردم  هوشیاری 
قدر  باید  گفت:  ها  تروریست  و  دشمنان 
این امنیت را بدانیم و با هر گونه تهدید و 

توطئه با هوشیاری مقابله کنیم.
جلسه  در  الریجانی  آملی  صادق  ا...  آیت 
بر  تاکید  با  قضایی  عالی  مسئوالن  دیروز 
ثروت  و  امکانات  همه  »دشمن  این که 
که  است  بسته  کار  به  را  خود  تالش  و 
امنیت کشور ما را از بین ببرد« تالش های 
انتظامی کشور  و  نظامی  امنیتی،  نیروهای 
قابل  را  توطئه ها  این  خنثی سازی  در 
برخی کشورهای  افزود:  و  دانست  ستایش 
تالش  سلطه  کشورهای  و  منطقه  مرتجع 
ناامنی  می کنند کشور ما را نیز به سمت 
را تجهیز و  تروریست ها  این رو  از  و  ببرند 
با  اما بحمدا...  به داخل کشور می فرستند؛ 
ناپذیر  خستگی  تالش  و  مردم  هوشیاری 
نیروهای امنیتی تمام این توطئه ها خنثی 

شده است.
وی به حمایت های آمریکا و برخی دیگر از 
کشورها از گروهک منافقین اشاره و تاکید 
دوگانه  رفتارهای  این  با  آمریکایی ها  کرد: 
می کنند  گمان  چگونه  تروریسم  قبال  در 
که حرف هایشان درباره مقابله با تروریسم 

باورپذیر باشد.
منافقان  »متاسفانه  این که  به  اشاره  با  وی 
مدت مدیدی است مورد حمایت آمریکا و 
گفت:  هستند«  اروپایی  کشورهای  برخی 

در  منافقین  ها  گزارش  برخی  حسب  بر 
کشور ما حدود 17 هزار نفر را ترور کرده 
اجازه  آنان  به  فرانسوی ها  این حال  با  اند 
برگزاری جلسات در زیر چتر حمایتی خود 
می دهند و آمریکایی ها نیز در این جلسات 
شرکت می کنند و در عین حال به عراقی 
ها نیز می گویند که حفظ این گروه برای 

ما خیلی اهمیت دارد.
این که  بر  تاکید  با  قضا  دستگاه  رئیس 
و  نبوده  ما  دوست  هیچگاه  ها  »آمریکایی 
قبال  در  آنان  ادعاهای  به  بود«   نخواهند 
مسائل  برخی  دادن  پیوند  و  برجام  مسئله 
دیگر از جمله توان موشکی و دفاعی ایران 
افزود:  و  کرد  اشاره  برجام  توافق  اجرای  با 
ها،  آمریکایی  ادعاهای  کنار  در  نیز  اخیراً 
دبیر کل سازمان ملل و مقامات آلمان نیز 

موشکی  های  آزمایش  که  اند  مدعی شده 
ایران بر خالف روح برجام است؛ در حالی 
که ممنوعیت توافق شده در برجام مربوط 
به ساخت موشک هایی با نیت و قصد حمل 

کالهک های هسته ای است.
آنچه  »تمام  باید  این که  به  اشاره  با  وی 
الزم  کشور  دفاعی  توان  تقویت  برای  که 
ضرورت  بر  تاکید  با  و  دهیم«  انجام  است 
حفظ هوشیاری در مقابل ادعاها و توقعات 
غربی ها بویژه آمریکا گفت: پیش بینی ها 
و هشدارهای مقام معظم رهبری به خوبی 
بحث  ها  آمریکایی  مشکل  که  داد  نشان 
بحث  در  اگر  و  نیست  کشور  ای  هسته 
هسته ای به توافقی برسیم آن وقت موضوع 
حقوق بشر به میان می آید؛ بعد به سراغ 
توان موشکی ایران می روند، وجود شورای 

نگهبان را نفی می کنند و در آخر هم چه 
بسا بگویند در این نظام کسانی باشند که 

ما می گوییم.
وی در ادامه به تالش کشورهای استکباری 
در تضعیف مبانی اعتقادی و گرایش های 
دینی و معنوی مردم بویژه جوانان از طریق 
گسترش ابزار و امکانات رسانه ای و کانال 
های ماهواره ای اشاره کرد و فرصت هایی 
را  فطر  عید  و  رمضان  مبارک  ماه  مانند 
تمام  کردن  خنثی  در  موثر  هایی  زمینه 
این تالش ها دانست و تصریح کرد: حضور 
نماز  در  جوانان  و  مردم  پرشور  و  گسترده 
همین  و  دارد  شکرگزاری  جای  فطر  عید 
توفیقات الهی است که کشور را در مقابل 

توطئه های دشمنان نگه داشته است.
تمام  وجود  با  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
کشور  این  علیه  استکبار  فرهنگی  حمالت 
جمله  از  الهی  شعائر  تعظیم  ما،  جوانان  و 
توفیق یک ماه عبادت و بندگی خدا در ماه 
رمضان و حضور در نماز عید سعید فطر که 
جزیی از شعائر الهی است همه آن توطئه 

ها و حمالت را نقش بر آب می کند.
وی در پایان انتصاب سردار باقری در ستاد 
کل نیروهای مسلح را تبریک گفت و ابراز 
از پیش در  امیدواری کرد این ستاد بیش 

انجام وظایف خود موفق باشد.
در جلسه امروز مسئوالن عالی قضایی بحث 
رهنمودهای  اجرای  نحوه  درباره  بررسی  و 
قضاییه  قوه  هفته  در  رهبری  معظم  مقام 

ادامه یافت.

رئیس قوه قضاییه:

آمریکایی ها در قبال تروریسم رفتاری دوگانه دارند

سـازمان  سـخنگوی 
انرژی اتمـی از همکاری 
مشـترک و تفاهـم کلـی 
در  هـا  فرانسـوی  بـا 
ارتبـاط با پـروژه جهانی 
ای  هسـته  گداخـت 
معـروف بـه »ایتـر« خبر 
داد و گفـت: قـرار اسـت 
بـرای   2030 سـال  تـا 
انـرژی  بـار  نخسـتین 
صـورت  بـه  گداخـت 

شـود. انجـام  بـرق  مـگاوات  پانصـد  میـزان  بـه  آزمایشـی 
بهـروز کمالونـدی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه پـس از سـفر 
اتمـی بـه فرانسـه چـه  انـرژی  ریاسـت و سـخنگوی سـازمان 
تصمیماتـی در زمینـه توافـق فرانسـه و ایران در گداخت هسـته 
ای انجـام گرفـت؟ گفـت: مسـئوالن ایـران در ارتبـاط بـا پـروژه 
جهانـی گداخت هسـته ای معروف بـه ایتر با فرانسـه به همکاری 

مشـترک و تفاهـم کلـی رسـیدند.
وی افـزود: ایـن طـرح از 10 سـال پیـش آغـاز و قـرار اسـت 
تـا سـال 2030 بـرای نخسـتین بـار انـرژی گداخت بـه صورت 
آزمایشـی بـه میـزان پانصد مـگاوات برق انجام شـود و تا سـال 
2040 نخسـتین راکتـور مـدل پانصـد مگاواتی به بهـره برداری 

رسـید. خواهد 
کمالونـدی تصریـح کـرد: مشـارکت دانشـمندان ایرانـی در ایـن 
طـرح جهانـی مطـرح شـده و همچنیـن پیشـنهاد همـکاری بـا 

ایـران در بخـش نیـروی انسـانی ارائـه شـد.
سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمی دربـاره مذاکرات ایـران و چین 
درخصـوص بازطراحـی راکتور آب سـنگین اراک گفـت: مذاکره 
بـر سـر این مسـاله کـه چـه بخش هایـی را چیـن بـا همکاری 
کشـورهای 1+5 و بـه چه نحـوی انجام دهند و چـه بخش هایی 

را ایـران بر عهـده بگیرد، انجام شـد.
وی بـا بیـان ایـن که بر سـر مبانی حقوقـی کار مذاکراتـی صورت 
گرفـت، افزود: پیش نویسـی دربـاره مباحث مربوط بـه بازطراحی 
راکتـور اراک میـان ایـران و طـرف چینی بـا همراهـی 1+5 آماده 

شـده و بـه طـرف چینـی ارائه شـد که در حال بررسـی اسـت.
وی در پایـان تأکیـد کـرد: بخـش هایـی از بازطراحـی اراک که 

بـر عهـده ایـران بـوده در حال انجام اسـت.

مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت نسبت به برخورد 
پیشگیرانه با فساد با راه اندازی سامانه نظارتی و همچنین 
تدوین الگوی فراگیر برای تمامی دستگاهها در این خصوص 

تاکید دارد.
کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر 
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در پاسخ به 
سوال ایرنا درباره مطلبی که اخیرا در سایت الف با عنوان 
با  جمهوری«  رئیس  اول  معاون  بخشنامه  دو  »مقایسه 
و  بخشنامه  بین  ماهیتی  تفاوت  به  نگارنده  دادن  توجه 
نامه ابالغی و اثرات حقوقی این دو نوع از مکاتبات اداری 
 1392/10/17 مورخ  بخشنامه  اجرای  در  داشت:  اظهار 
معاون اول رئیس جمهوری موضوع اجرای دستور رئیس 
جمهوری در شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و 
کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده از درآمدهای 
غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم 
کرده اند مدنظر بود. که در راستای اجرای آن و با هدف 
برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدور از هرگونه جنجال 
مصادیق  با  برخورد  اساسی  محور  دو  ای  رسانه  اقدام  و 
هرگونه اقدام خالف قانون در مسایل مالی، پرداخت های 
شناسایی  همچنین  و  تعهدات  ایفای  عدم  و  غیرقانونی 
گلوگاه های حساس و فسادخیز و اقدام برای سالم سازی 
آن از طریق اقدامات پیشگیرانه و اجرای دولت الکترونیک 
در دستورکارقرارگرفت واقدامات مهمی در این خصوص 

انجام شد .
وب سایت الف در مطلبی به شباهت یک بخشنامه و یک نامه 
صادره توسط جهانگیری در مقابله با ویژه خواری و کسب 
درآمدهای نامتعارف در سال 1392 و نامه ابالغی اخیر ایشان 
در سامان بخشی پرداخت های مدیران و شناسایی و برخورد 
با موارد تخلف در پرداخت های نامتعارف اشاره کرده و با 
نمایشی خواندن آن نسبت به عدم توفیق روش نامه نگاری 

در برخورد با فساد انتقاد کرده بود. 
پالیزدار در این خصوص اظهار داشت: پرونده های خاص و 
متعدد ویژه ای از جمله پرونده متخلف نفتی )بابک زنجانی( 
و وصول مطالبات شرکت ملی نفت از تاریخ صدور بخشنامه 
فوق الذکر در دولت با همکاری دیگر قوا مطرح و در راستای 
برخورد با تخلفات صورت گرفته در این پرونده ها و استیفای 

حقوق بیت المال مورد رسیدگی قرار گرفته است. 
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: 
از دیگر مصادیق شاخص این اقدامات برخورد با تخلفات 

صورت گرفته در مصارف ارز مرجع در نوسانات ارزی سال 
های گذشته، پیگیری مطالبات بدهکاران کالن بانکی، پرونده 
مفاسد مالی در برخی بانک ها یا شرکت های دولتی، زمین 
خواری است که عمدتاً شکل گیری آن ها ریشه در قانون 
گریزی و اقدامات خالف قانون در گذشته داشته و از لحاظ 

تعدد و حجم مالی دامنه گسترده ای دارد. 
او افزود: در خالل بررسی صورت گرفته برخی ابعاد پیچیده 
این تخلفات آشکار شده و چه بسا مواردی که همچنان پشت 
پرده باقی مانده و با مداقه دستگاه های نظارتی بر عملکرد 

مالی و اجرای قانون، کشف و آشکار گردد. 
انعکاس و اطالع رسانی عمومی این  پالیزدار در خصوص 
پرونده ها نیز گفت: در راستای اجرای اصل شفافیت علی رغم 
ارائه برخی گزارش ها از مراجع رسمی قضایی، بنا به محرمانه 
بودن، حساسیت پرونده ها و آسیبی که برای انعکاس این 
تعداد پرونده به افکار و اعتماد عمومی متصور می باشد؛ از 
انتشارعمومی جزییات و عناوین آن ها تاکنون خودداری به 
عمل آمده و چنانچه مراجع رسمی ذیربط مسئولیت قانونی 

افشای آن را بپذیرند قابل انتشار خواهد بود.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری به کارهای انجام شده در 
حوزه پیشگیری از فساد به اقدامات کمیته ای اشاره کرد و 
گفت: نسبت به طراحی چهارچوب نظام مندی برای تقویت 
کنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی مبتنی بر فناوری 
اطالعات اقدام کرده و متعاقباً با ابالغ مصوبه هیات وزیران 
باعنوان »آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با 
مفاسد اقتصادی در قوه مجریه« در پایان سال92بدون ایجاد 
هیچ گونه ساختار سازمانی جدید و تحمیل هزینه اضافی، با 
استفاده از ظرفیت های نظارتی موجود در درون هر دستگاه 
و از طریق طرح های شناسایی و پیشگیری از مفاسد در 
حوزه عمل و وظایف قانونی دستگاه ها و بر اساس آسیب 
شناسی پرونده های تخلفات موجود به پیشگیری از فساد 

پرداخته است. 
هماهنگی  ودبیرستاد  رئیس جمهوری  اول  معاون  مشاور 
مبارزه با مفاسد اقتصادی به نگاه دولت به برخورد پیشگیرانه 
با فساد به راه اندازی سامانه نظارتی و همچنین تدوین الگوی 
فراگیر برای تمامی دستگاه ها در این خصوص اشاره کرد و در 
ادامه تشکیل، تجهیز و آموزش کارگروه های ارتقای سالمت 
اداری در 40 دستگاه اجرایی اعم از وزارت خانه ها و معاونت 
های رییس جمهور و سازمان ها و شرکت های تابعه و زیر 
مجموعه را قدم مهمی در خودارزیابی دولت برای جلوگیری 

از مفاسد اداری در سازمان دولت برشمرد.

واکنش دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به یک خبر:

دولت نسبت به برخورد پیشگیرانه با فساد تاکید دارد

معاون اول رییس جمهوری، مبارزه با تروریسم را 
نیازمند عزم جدی جهانی دانست و گفت: الزم 
است از دولت های قانونی کشورهایی که درگیر 

تروریسم هستند، حمایت کنیم.
 اسحاق جهانگیری دیروز در مذاکرات مشترک 
جمهوری اسالمی ایران و بلغارستان اظهار داشت: 
مبارزه با افراطی گری و تروریسم باید از حالت 

شعار خارج شده و به یک واقعیت تبدیل شود.
وی افزود: امیدوارم دنیا با عزم جدی برای مقابله 
با گروه های تروریستی و ریشه کن کردن آنها 
امر  این  تحقق  راه  البته  که  شود  عمل  وارد 
گفت و گو و مذاکره است. جهانگیری با اشاره 
با  سیاسی  لحاظ  از  خاورمیانه  امروز  اینکه  به 
تروریسم خشن روبرو است، گفت: متاسفانه امروز 
گروه های تروریستی که در منطقه وجود دارند 

کشورها و جان انسانها را به خطر انداخته اند.
وی افزود: امروز مردم عراق، سوریه و لیبی گرفتار 
این تروریسم هستند و الزم است از دولت های 

قانونی این کشورها حمایت شود.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: متاسفانه 
باعث  تروریستی  و  افراطی  های  گروه  امروز 
اند که در دنیا، اسالم هراسی بوجود آید  شده 
با  اروپایی  کشور  یک  عنوان  به  بلغارستان  اما 
برخورداری از تعداد زیادی مسلمان توانسته است 
به گونه ای عمل کند که روابط برادرانه ای میان 

ادیان مختلف در این کشور برقرار باشد.
معاون اول رییس جمهوری ایران همچنین به 
روابط دوجانبه و ظرفیت های جمهوری اسالمی 
ایران از ظرفیت های  ایران اشاره کرد و گفت: 
صنایع  پتروشیمی،  گاز،  نفت،  حوزه  در  خوبی 
است،  قادر  و  برخوردار  الکترونیک  و  سنگین 

بخشی از انرژی مورد نیاز اروپا را تامین کنیم.
جهانگیری با یادآوری اینکه مسیر ارتباط حمل و 
نقلی میان ایران و اروپا تنها از طریق ترکیه انجام 
می شود، گفت: یکی از مباحثی که در سالهای 

گذشته در خصوص آن مذاکره شده است ارتباط 
میان خلیج فارس و دریای سیاه است که اگر این 
کریدور به خوبی تعریف و فعال شود، می تواند 
در جابجایی کاال و ارتباط میان آسیا و اروپا نقش 

موثری داشته باشد.
سطح  در  موضوع  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
کارشناسی میان ایران، ارمنستان، گرجستان و 
البته الزم است در  بلغارستان مذاکره شده که 
سطح باالتری پیگیری تا به نتیجه مطلوب برسد.
جمهوری  آمادگی  از  همچنین  جهانگیری 

اسالمی ایران برای تقویت بیش از پیش روابط 
اشتراکات  از  که  کشور  دو  دوستانه  و  دیرینه 
تاریخی و فرهنگی نیز برخوردار هستند، خبر 

داد.
و  ایران  میان  جانبه  دو  مناسبات  افزود:  وی 
فرصت  از  و  یافته  گسترش  باید  بلغارستان 
در  موجود  تجاری  و  اقتصادی  سیاسی،  های 
معاون  شود.  استفاده  کشور  دو  منافع  جهت 
اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه تحرک 
خوبی در گسترش روابط میان تهران و صوفیه 
کرد سفر  امیدواری  اظهار  است،  آمده  بوجود 
نقطه عطفی  ایران  به  بلغارستان  وزیر  نخست 
در توسعه روابط و ارتقاء سطح همکاری های 

دو کشور باشد.
مثبت  مواضع  از  قدردانی  ضمن  جهانگیری 
بلغارستان در دوره مذاکرات ایران و کشورهای 
1+5 خاطرنشان کرد: پس از ایجاد توافق هسته 
برای  اروپایی  کشورهای  فراوان  اشتیاق  با  ای، 

توسعه همکاری ها با ایران روبرو بوده ایم.
توسعه  برای  ایران  براینکه  تاکید  با  وی 
دارد،  جدی  اراده  بلغارستان  با  ها  همکاری 
دوستان  از  یکی  عنوان  به  بلغارستان  افزود: 
آمادگی  تهران  و  است  اروپا  در  ایران  سنتی 
های  زمینه  در  را  خود  های  همکاری  دارد 

مختلف با صوفیه ارتقاء دهد.

جهانگیری: از دولتهای قانونی درگیر تروریسم حمایت کنیم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر داد:

گسترش همکاری ایران با 
فرانسوی ها در پروژه جهانی ایتر
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دزد دزد
é سعید  شفیعیان

معموالً کسي که دزدي مي کند و فرار مي کند 
اول چند قدمي مي دود و بعد از فرصتي سريع 
پنهان مي شود و وقتي تعقيب کنندگان به جاي 

مخفيگاه او رسيدند براي اينکه لو نرود خودش را به دل تعقيب کننده 
مي زند و فرياد مي کشد دزد دزد!! آهاي دزد!! حاال حکايت حقوق هاي 
چند ده و چند صد ميليوني از همين قرار است. مطمئن باشيد که 
اين قصه دم دراز دارد. البته سر دراز ندارد بلکه دم دراز دارد. چون 
برخاسته از گذشته است. در گذشته جلسه اي شنبه ها تشکيل نمي 
شد و کسي دنبال بحران آفريني براي دولت پاکان نبود ولي حاال 
جلسات هفتگي شنبه ها حاصل آن هر هفته يک بحران براساس 
غوغاساالري و هياهو است. چه کسي است که نداند در جامعه اي که 
بيکاري و فقر و ناهنجاري هاي اجتماعي ناشي از فقر هر روز عليرغم 
تالش هاي دلسوزان نمود بيشتري پيدا مي کند دريافت حقوق صدها 
ميليوني و حتي ده ها ميليوني خيانت به ملت است در جامعه اي که 
يک بازنشسته زير يک ميليون تومان حقوق مي گيرد دريافت حقوق 
هفتصد ميليوني فقط نام آن دزدي است ولي انصافاً اين وضعيت ناشي 

از عملکرد اين دولت است؟ ...
و يا اين مشکل هم مثل بسياري از معضالت و گرفتاري هاي دولت 
يازدهم نتايج اقدامات سحري دولت هاي نهم و دهم است که يکي 
از اصول خدشه ناپذير و خط قرمز حضرات کابينه و مردان و زنان 
دولت او بودند. کيست که نداند گرفتن حقوق هاي اين چنيني حتماً 
براساس يکسري شاخص ها و اشل هاي حقوقي است که حتماً وضع 
آن براي امسال و پارسال و سال قبل از پارسال نيست و هيچ مديري 
جرأت گرفتن اينگونه حقوق ها را ندارد مگر اينکه براساس يک سري 
شاخصهاي تأييد شده و تبصره  و بندهاي  غلط ولي قانوني و ابالغ 
شده است که دست مديران دزد را در گرفتن اينطور حقوق ها در 
حالي که درهمين مملکت خانواده هاي به نان شب محتاج هستند 
بازگذاشته است. پس به جاي زدن دولت و هر روز يک بحران و يک 
دردسر درست کردن براي دولت به دنبال خشکاندن ريشه درخت اين 
ظلم مضاعف باشيم که جامعه به کفر باقي مي ماند ولي به ظلم هرگز!!

تشکیل وزارت خانه دریایی از ضروریات کشور 

به  توجه  با  ارتش گفت:  دريايی  نيروی  نبوت  فرمانده منطقه سوم 
ارگان های  حضور  و  جنوب  و  شمال  در  کشور  سواحل  گستردگی 
دريايی در منطقه، تشکيل وزارتخانه دريايی از ضروريات کشور است.

با  ديدار  در  شفيعی  محمدهادی  درياداردوم  امير  مهر،  گزارش  به 
مديرکل بنادر و دريانوردی سيستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه 
به گستردگی سواحل کشور ما در شمال و جنوب و حضور ارگان های 
دريايی در منطقه، تشکيل وزارت خانه دريايی از ضروريات کشور است.
وی ادامه داد: امروزه عزت و اقتدار ما در سايه رهنمودهای مقام معظم 

رهبری روز به روز در حال افزايش است.
درياداردوم شفيعی تاکيد کرد: توسعه منطقه سواحل مکران به ويژه 

منطقه چابهار، امنيت منطقه را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
مديرکل بنادر و دريانوردی سيستان و بلوچستان نيز در اين ديدار 
ضمن برشمردن فرصت های دريا و جايگاه بندر چابهار در منطقه گفت: 
اهميت بندر چابهار بر کسی پوشيده نيست و الزمه توسعه اين منطقه 
همدلی و همکاری مسؤولين را می طلبد که خوشبختانه مردمان اين 

منطقه اين نگاه را به درستی متوجه شده اند.
بهروز آقايی بر تعامل و همکاری بيشتر نيروی دريايی ارتش منطقه 
ارتقاء  راستای  در  اقتصادی  قطب  عنوان  به  بندر  با  کنارک  سوم 
تجهيزات ناوبری و کمک ناوبری برای جلوگيری از حوادث دريايی، 

تعميرات شناورها و مخابرات دريايی در منطقه تاکيد کرد.
وی افزود: ديدگاه ما در بندر به دنبال توسعه و ترافيک کاال است.

تردید در صحت ادعای گروهک ها درپذیرش 
مسئولیت حادثه داالهو

استاندار کرمانشاه گفت: صحت ادعای برخی گروهک ها در پذيرش 
مسئوليت حادثه تروريستی داالهو مورد ترديد است.

به گزارش مهر، ۲۰ تير تيمی از مسئوالن استان کرمانشاه از جمله 
حشمت ا... فالحت عضو کميسيون امنيت ملی مجلس، هنگام بازديد 
از منطقه ريجاب در شهرستان داالهو مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند 

و اين حمله منجر به شهادت دو نفر و مجروحيت چند نفر شد.
در اين رابطه اسدا... رازانی استاندار کرمانشاه در گفتگو با مهر، با بيان 
جزئياتی از حادثه تروريستی شهرستان داالهو که منجر به شهادت دو 
نفر شد، اظهار داشت: مقامات امنيتی و انتظامی با جديت به دنبال 

پيگيری ابعاد اين جنايت هستند.
استاندار کرمانشاه همچنين اظهار کرد که اطالعات بيشتر و تازه تر در 
خصوص حادثه تروريستی داالهو و سوء قصد به تنی چند از مسئوالن، 
به اطالع عموم خواهد رسيد. رازانی در پاسخ به اين سوال که آيا 
گروهی مسئوليت اين ترور را پذيرفته يا خير، توضيح داد: برخی از از 
گروه های تروريستی مسئوليت اين حادثه را برعهده گرفتند اما صحت 

اين ادعای آنان مورد ترديد بوده و تاييد نشده است.

فروپاشی اتحادیه اروپا به نفع کشورهای جهان سوم

يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
هشدار صندوق بين المللی پول درباره احتمال فروپاشی اتحاديه اروپا 
و از بين رفتن واحد پولی يورو گفت که اين اتفاق به نفع کشورهای 

جهان سوم است.
عزت ا... يوسفيان مال در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: اگرچه اتحاديه 
اروپا روز به روز در حال تضعيف است اما واقعا فروپاشی اين اتحاديه 
به اين زودی تا ۵، ۶ سال ديگر اتفاق نمی افتد. البته ممکن است 
کشورهای عضو مورد به مورد از اتحاديه خارج شوند همچنان که به 

نظر می رسد ايتاليا و آلمان گزينه های بعدی خروج از اتحاديه باشند.
وی فروپاشی اتحاديه اروپا را موجب تضعيف کشورهای عضو عنوان 
و خاطرنشان کرد: از بين رفتن اتحاديه اروپا از بعد اقتصادی برای 
جمهوری اسالمی که معموال ابتکار عمل در حوزه اقتصادی را به دست 
داشته خطری ايجاد نمی کند و حتی اين اتفاق به نفع کشورهای جهان 

سوم خواهد بود. 
برای  اقتصادی  مبادالت  داد:   ادامه  مجلس  در  آمل  مردم  نماينده 
کشورهای جهان سوم در نبود اتحاديه اروپا راحت تر خواهد بود. ضمن 
اينکه در چنين شرايطی کشورهای اروپايی اگر چه هرکدام به تنهايی 
قدرت اتحاديه را ندارد اما مستقل هستند و ورود به مذاکره با آن ها 
سهولت بيشتری خواهد داشت بنابراين ايران از چنين موضوعی ضرر 

نخواهد کرد.
يوسفيان مال در پايان با بيان اينکه فروپاشی اتحاديه اروپا ابعاد ديگری 
مثل نظامی دارد، يادآور شد: با توجه به اينکه اروپايی ها در دو جنگ 
جهانی گذشته دخيل بوده اند و مرکز ناتو هم در اروپاست و خطرات 

فروپاشی اين اتحاديه در ابعاد ديگر بيشتر است.

واکنش ایران به بیانیه نشست 
سران ناتو پیرامون برنامه موشکی 

سخنگو و رئيس مرکز ديپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه کشورمان اظهار نگرانی مطرح 
ناتو )سازمان  پايانی نشست سران  بيانيه  شده در 
برنامه موشکی  پيمان آتالنتيک شمالی( پيرامون 
تکرار  را  آن  و  مردود  را  ايران  اسالمی  جمهوری 

ادعاهای بی اساس گذشته خواند.
به گزارش ايسنا، بهرام قاسمی افزود: همان گونه که 
بارها اعالم شده است توانايی های موشکی کشورمان 
دفاعی  مشروع  برنامه های  چارچوب  در  صرفا 
جمهوری اسالمی ايران قرار دارد و به هيچ وجه برای 

حمل کالهک هسته طراحی نشده است.
برنامه  امور خارجه تصريح کرد:  سخنگوی وزارت 
موشکی ايران نه تنها هيچ گونه ارتباطی با برجام و 
مذاکرات هسته ای ندارد، بلکه همان گونه که بارها 
تاکيد شده است ناقض قطعنامه ۲۲٣١ نيز محسوب 

نمی شود.
پيمان  عضو  کشورهای  سران  روزه  دو  نشست 
آتالنتيک شمالی )ناتو( که در ورشو پايتخت لهستان 
برگزار شد، با صدور يک بيانيه مشترک به کار خود 

پايان داد.
در بند شصت و هشتم اين بيانيه با اشاره به توافق 
هسته ای ايران و گروه ١+۵ که تابستان سال گذشته 
رسيدن  نتيجه  به  از  ما  است:  آمده  شد،  حاصل 
مذاکرات هسته ای ايران و گروه ٣+٣ و اتحاديه اروپا 
و توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( که 
در ١4 ژوئيه سال ۲۰١۵ به امضا رسيد و هم چنين 
سال ۲۰١۶  ژانويه  از ١۶  توافق  اين  اجرای  ادامه 
تاکنون استقبال می کنيم. ما عالوه بر اين، بر اهميت 
همکاری کامل و به موقع ايران با آژانس بين المللی 

انرژی اتمی در راستای اجرای برجام تاکيد داريم.
اين که  ادعای  با  خود  بيانيه  ادامه  در  ناتو  سران 
آزمايش های موشکی ايران خالف قطعنامه ۲۲٣١ 
شورای امنيت سازمان ملل درخصوص برجام است، 
آورده اند: هرچند ما کماکان به طور جدی نسبت 
ادامه  و  ايران  بالستيک  موشکی  برنامه  توسعه  به 

آزمايش های موشکی در اين کشور نگران هستيم.

حماس در خط مقدم مبارزه و 
مقاومت ضدصهیونیستی فلسطین

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
بيانيه ای با تکذيب برخی اخبار درباره اظهارات يکی 
از مشاورين اين نهاد در خصوص مذاکره حماس با 
اسرائيلی ها، حماس را در خط مقدم مقاومت ضد 

صهيونيستی فلسطين  دانست.
از  يکی  مصاحبه  انتشار  پی  در  ايسنا،  گزارش  به 
داخلی  خبرگزاری های  از  يکی  با  سپاه  مشاورين 
درباره تحوالت منطقه و آينده آن و انتساب برداشتی 
در خصوص مذاکره حماس با اسرائيلی، روابط عمومی 
کل سپاه در بيانيه ای با تکذيب اين مطلب تأکيد کرد: 
با شکل گيری انتفاضه سوم مقاومت ضدصهيونيستی 
ملت مظلوم فلسطين وارد مرحله ای نوين شده است 
و اسباب هراس فزاينده ی اشغالگران قدس شريف و 
حاميان منطقه ای و فرامنطقه ای آن را رقم زده است.

ملت  مبارزه  تجربه  اينکه  بر  تأکيد  با  بيانيه  اين 
نشان  صهيونيستی  اشغالگر  رژيم  عليه  فلسطين 
دشمن  مذاکره،  و  سازش  رويکرد  که  است  داده 
صهيونيستی را در تداوم اشغالگری و ظلم به مردم 
فلسطين حريص تر می سازد و تنها راهبرد مقاومت 
و پايداری مبتنی بر آموزه های اسالمی و تاريخی که 
در سالهای اخير سرلوحه حرکت حماس و ساير 
مبارزين واقعی فلسطينی قرار گرفته است می تواند 
آرمانهای فلسطين عزيز را تأمين نمايد افزوده است:

 ترديدی نيست جنبش مقاومت اسالمی حماس که 
رژيم صهيونيستی در جنگ های ۲۲ روزه، ۵١ روزه 
و 8 روزه ضربه مهلک و شکست خفت باری از آن 
متحمل شده است در خط مقدم مقاومت و مبارزه 

ضد صهيونيستی ملت فلسطين قرار دارد.
اين بيانيه حمايت ملت ايران از آرمان قدس شريف و 
ملت فلسطين را از راهبردهای خدشه ناپذير انقالب 
و نظام و نيز سپاه پاسداران انقالب اسالمی توصيف 
و تصريح کرده است:  سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بيانيه های  قالب  در  را  ديدگاههای خود  و  مواضع 
فقيه  ولی  نماينده  کل،  فرمانده  توسط  يا  رسمی 
ساير  و  می کند  اعالم  نهاد  اين  عمومی  روابط  و 
اظهارنظرها پيرامون مسائل مختلف را ديدگاههای 

شخصی و غيررسمی می داند.

یادداشت خبر

نايب رئيس مجلس نهم در مورد حقوق های 
است  ملی  مساله  يک  اين  گفت:  نامتعارف 
و بايد همه قوا و جريان های سياسی برای 
هم  با  کشور  اجرايی  ارکان  کردن  پاکيزه 

هماهنگ باشند.
حجت االسالم والمسلمين »سيد محمدحسن 
ابوترابی فرد« در حاشيه آئين ترحيم والده 
باهنر در پاسخ به سئوال  همسر محمدرضا 
از  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  ايرنا  خبرنگار 
مسايل مهمی که امروز دغدغه جدی رهبری 
و مسئوالن دلسوز کشور در قوای سه گانه 
است موضوع حقوق های نامتعارفی است که 
با شاخص های نظام مقدس جمهوری اسالمی 
معقوله  اين  با  بايد  قطعا  و  نيست  سازگار 

برخورد جدی شکل بگيرد.
وی ادامه داد: بايد با ارايه اليحه ای به مجلس 
شورای اسالمی و تصويب قانون به طور کلی 
زمينه تصويب و پرداخت اين گونه حقوق ها 
در مجموعه ارکان نظام از بين برود و نسبت به 
افرادی که با تصويب مجمع عمومی و امکاناتی 
را  گزافی  های  حقوق  داشتند  در دست  که 
دريافت کرده اند، در جهت بازگشت اين وجوه 

به بيت المال اقدام جدی صورت گيرد.

در  که  کسانی  با  بايد  گفت:  فرد  ابوترابی 
اين زمينه مرتکب تخلفی شده اند برخورد 

جدی شود.
وی در پاسخ به اين سئوال که چرا تاکنون 
زمينه  اين  در  محاسبات  ديوان  و  مجلس 
نظارت کافی انجام نداده است؟ گفت: احيانا 
مجامع  از  بعضی  که  اختياراتی  براساس 
حقوق  مجمع  آن  در  خود  برای  داشتند 
هايی را که با شاکله نظام هماهنگ نبوده و 

سنخيت نداشته تصويب کرده اند که اکنون با 
اين مقوله رو به رو شده ايم. 

نايب رئيس مجلس نهم در خصوص ارتباط 
اين حقوق ها به دولت های گذشته نيز گفت: 
بايد در اين مورد بررسی شود اما آن چه که 
اکنون بيان می شود حقوق هايی است که در 
دولت يازدهم پرداخت شده است اگر مواردی 
بررسی و  بايد  بوده  نيز  قبل  در دولت های 

برخورد شود.

وی در زمينه اقدامات دولت در اين باره گفت: 
اين  که  کسانی  مورد  در  تحقيق  بايد  اول 
حقوق ها را دريافت کرده اند انجام شود. قدم 
دوم اقدام برای بازگشت اين حقوق ها است. 
با کسانی که متخلف  گام سوم نيز برخورد 
که  اختياراتی  از  استفاده  سوء  و  اند  بوده 
داشتند و چهارم ارايه اليحه و تصويب قانونی 
که امکان اين سوء استفاده ها را به طور کلی 

از بين ببرد.
ابوترابی فرد در خصوص هجمه اصولگرايان 
مساله  از  استفاده  با  طلبان  اصالح  ضد  بر 
اين  گفت:  نامتعارف  حقوقی  های  فيش 
نيست.  درستی  های  نگاه  ها،  نگاه  گونه 
بنده هم معموال می بينيم که دولت با اين 
اعالم کرده  و صريحا  داشته  برخورد  مقوله 
رئيس جمهوری هم رسما موضع گرفته  و 
با شاکله  بنابراين مقوله ای است که  است 
نظام جمهوری اسالمی هيچ سنخيتی ندارد 
گونه حقوق  اين  نظام  اين  در  نمی شود  و 
ها پرداخت شود و بايد با آن برخورد شود. 
قوا  همه  بايد  و  است  ملی  مساله  يک  اين 
کردن  پاکيزه  برای  سياسی  های  جريان  و 

ارکان اجرايی کشور باهم هماهنگ باشند.

ابوترابی فرد: 

در مساله حقوق های نامتعارف همه قوا باید باهم هماهنگ باشند

رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبری تأکيد 
از  و  نيست  انتخابات  فضای  اصال  امروز  کرد: 
رسانه ها هم خواهش می کنم که فضای کشور 

را فعال انتخاباتی نکنند.
محمدرضا باهنر در در نشست خبری با رسانه ها، 
در پاسخ به خبرنگار مهر، مبنی بر اينکه آيا تا 
انتخابات سال آينده دولت می تواند از فضای رکود 
اقتصادی عبور کند؟ اظهارکرد: برای انتخابات سال 
آينده چند پارامتر و چند تجربه داريم. تجربه اول 
اين است که هميشه روسای جمهور ما دو دوره ای 
بوده اند و تجربه دوم اينکه روسای جمهور قبل از 
آقای روحانی در دوره دوم بيش از دوره اول خود 

رای آوردند.
آقای روحانی در دوره  باشد  قرار  اگر  افزود:  وی 
آينده کمتر از دوره اول رای بياورد، رئيس جمهور 
نخواهد بود. زيرا رای وی در دوره اول خيلی لب 
مرزی بود و کمتر از اين يعنی شکست در انتخابات.

رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبری با بيان 
اينکه دولت يازدهم البد از اين است که در سال 
۹۵ مسئله رکود را حداقل در افکار عمومی حل 
کند، گفت: البته ما از اين رکود يک شبه نمی 
توانيم عبور کنيم و اينطور نيست که يک انقالب 
در اين مسئله اتفاق بيفتد و يک دفعه ۵ ميليون 

نفر بيکار به سر کار بروند.
دبير کل جامعه اسالمی مهندسين تصريح کرد: 
امروز بايد در افکار عمومی رکود در حال شکسته 
با  نبايد  باشد.  پيشرفت  حال  در  رونق  و  شدن 
سخنرانی اين مسائل مطرح شود بلکه بايد مسئله 
شکسته شدن رکود در درون جامعه و نزد مردم 

احساس شود.
باهنر اظهارکرد: گاهی يک پارامتر وجود دارد و 
به عنوان  نيز موجود است.  پارامتر  احساس آن 
مثال امنيت يک مقوله است و احساس امنيت 
اما  دارد  وجود  امنيت  گاهی  است.  ديگر  مقوله 
ها  دولت  بنابراين  ندارند.  امنيت  احساس  مردم 
مکلف هستند که در هر مسئله ای هر دو پارامتر 

را تعيين کنند.
وی گفت: امروز دولت می گويد از رکود عبور کرده 
ايم، حال ما می خواهيم دولت، ملت را هم از رکود 

عبور دهد. ملت بايد احساس کند که در حال عبور 
از رکود است. مسئله رکود اقتصادی که امروز در 
جامعه حاکم است، چيزی نيست که بتوان طی 
۶ يا ۷ ماه از آن عبور کرد اما می توان احساس 
عبور از آن در مردم ايجاد شود. اگر اين اميد در 
برطرف شدن رکود در مردم به وجود بيايد، دولت 
می تواند در دوره آينده رای داشته باشد اما در 
غير اين صورت دولت با مشکل مواجه خواهد شد.

رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبری در پاسخ 
به سوالی در خصوص مسئله حقوق های نجومی 
اظهارکرد: هرکار اداری و سازمانی بزرگی هرازگاهی 
دچار اشکاالت و مسائلی می شود. مسئله نحوه 
برخورد با موضوع حقوق های نامتعارف بايد در 
رسانه ها و نزد افکار عمومی مطرح شود. البته به 
عنوان مثال ١۵ سال قبل عده ای می گفتند باهنر 
سلطان چای است. يا اينکه پسر باهنر لباس هزار 
دالری می فروشد. اما به دليل آنکه در آن زمان 
فضای مجازی نبود، برخی نمی توانستند از اين 
شايعات کوه بسازند. اما امروز فضای مجازی باعث 
شده است که مسئولين اقدامات شفاف تر انجام 

دهند و در برخورد با تخلفات، قاطع تر باشند.
وی افزود: حقوق های نجومی ريشه های مختلفی 
دارد که بهترين و کامل ترين ريشه آن را رهبر 
معظم انقالب در خطبه های نماز عيد فطر بيان 
کردند. امروز عده ای حقوق های نامتعارف گرفتند 
و خالف قانون عمل کردند و عده ای هم حقوق 

گرفتند که ظاهراً طبق مبانی قانونی بود.
باهنر تاکيد کرد: امروز در کشور ۵۰ تا ١۰۰ هزار 
مدير داريم اما مديرانی که حقوق های باال گرفته 
نيستند.  هم  کشور  مديران  کل  صدم  يک  اند 
بنابراين نبايد همه مديران را با يک چوب برانيم. 
آن يک درصدی که مرتکب اعمال ناثواب شده اند 
و حقوق های نامتعارف دريافت کرده اند، بايد به 

صورت جداگانه با آنها برخورد شود.
تاکيد  رهبری  و  امام  پيروان خط  رئيس جبهه 
کرد: هميشه نظام هماهنگ پرداخت در مجلس 
تصويب می شد اما هميشه هم يک سوراخ ها و 
روزنه های نشتی در آن ايجاد شده است. دولت 
بايد اين روزنه ها را پر کند و با موارد تخلف برخورد 
کند و آنهايی که دريافت های نامتعارف به ظاهر 
قانونی داشته اند از مسئوليت کنار بروند و آنهايی 
که به صورت خالف قانون حقوق گرفته اند هم 

بايد مجازات شوند.
وی با اشاره به سخنان اخير رئيس سازمان انرژی 
اتمی در خصوص توطئه غربی ها در نقض برجام 
برجام  اجرای  و  تصويب  مسئله  در  اظهارکرد: 
همواره حاشيه هايی بوده و خواهد بود. گفتگوهای 
مربوط به برجام يک جنگ نرم جدی است زيرا هر 
طرف می خواهد بيشترين منفعت را برای خود 

کسب کند.  

اينکه  بيان  با  سپاه  سياسی  معاون 
در  منافقين  آل سعود طراح نشست 
پاريس است و اين پيامی به منافقين 
بود، گفت:  برای حفظ موجوديتشان 
اعضای  و  رجوی  مسعود  سالهاست 
گروهک منافقين در ذهن ملت ايران 

مرده اند.
پيرامون  راد  سنايی  رسول  سردار 
در  حاميانشان  و  منافقين  نشست 
اين  اگرچه  داشت:  اظهار  پاريس 
برگزار شده است  فرانسه  نشست در 

اما آل سعود طراح نشست منافقين در پاريس است و اين پيامی به منافقين برای 
حفظ موجوديتشان بود.

وی اين نشست را پيام غيرمستقيمی به جمهوری اسالمی ايران دانست و افزود: 
پيام آنها به جمهوری اسالمی ايران می تواند ادامه سياست فشار از سوی غربی ها و 

متحدين منطقه ای آنها باشد.
سنايی راد ادامه داد: حمايت سعودی ها از گروهک های تروريستی برای ايجاد ناامنی 
در شمال غرب ايران را شاهد بوديم و هم اکنون شاهد توطئه های جديد آنها عليه 
جمهوری اسالمی ايران هستيم. بيگانگان بدنبال استفاده ابزاری از گروه هايی مثل 
منافقين هستند و می خواهند از اين طريق به جمهوری اسالمی ايران فشار وارد کنند.
وی با اشاره به اقدامات نظامی از سوی برخی از گروهک ها و شمال غرب کشور 
گفت: همراهی عربستان سعودی در اين ماجرا حکايت از شروع فاز جديدی عليه 
جمهوری اسالمی ايران دارد. در اين شرايط جمهوری اسالمی ايران بايد آمادگی 
دفاعی بيشتری داشته باشد و هم مجموعه ديپلماسی ما بايد فعاليت بيشتری برای 

محدود سازی جريان بی آبرويی مثل منافقين انجام دهد.
معاون سياسی سپاه پاسداران با بيان اينکه منافقين به اقدامات تروريستی شهرت 
دارند، تصريح کرد: آنها از صدام در شرايط جنگ تحميلی حمايت کردند. البته بايد 
به فرانسوی ها و آل سعود گوشزد کنيم که به نظر می رسد آنها نيز همان مسيری 

را می روند که صدام رفت.
و  برشمرد  ايران  عمومی  افکار  بين  در  ها  گروه  ترين  بدنام  جزو  را  منافقين  وی 
کاربردی  فرانسه  و حتی  عربستان  برای  تواند  نمی  اين گروهک  خاطرنشان کرد: 

داشته باشد.
سنايی راد با اشاره به اظهارات ترکی فيصل در نشست منافقين  در خصوص مرگ 
رجوی گفت: سالهاست صدايی از رجوی وجود ندارد و در هيچ محفلی نيز حضور 
نداشته است. در اين مدت تصميمات  و اقدامات گروهک منافين و مريم رجوی 

اتخاذ و اجرا می کرد.
معاون سياسی سپاه پاسداران با بيان اينکه غيبت طوالنی مدت سرکرده گروهک 
افزود:  باشد،  فيصل  ترکی  ادعای  صحت  عالمت  تواند  می  منافقين  تروريستی 
سالهاست که مسعود رجوی و اعضای گروهک منافقين در ذهن ملت ايران مرده اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سويی ديگر شاهد اضمحالل گروههای تکفيری در 
منطقه و بويژه در سوريه و عراق هستيم و فرانسوی ها و سعودی ها نقش بسزايی 

در حمايت از اين گروهها داشتند.
سنايی راد گفت: به نظر می رسد در شرايطی که سياست  حمايت از گروههای 
تکفيری باشکست مواجه شده است کشورهای حامی آنها و بويژه عربستان و فرانسه 
بدنبال رويکردی جديد هستند و در همين راستا می خواهند از منافقين دوباره 

استفاده ابزاری کنند.

سردار سنایی راد مطرح کرد؛

آل سعود طراح نشست منافقین در پاریس

اد      امه از صفحه1
همچنين جمله تاريخی ظريف با عنوان »هيچ وقت 
يک ايرانی را تهديد نکنيد« به »فدريکا موگرينی« 
مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا و هماهنگ 
از  ديگر  نمونه  ای،  هسته  وگوهای  گفت  کننده 
واکنش های قاطعانه ديپلماتيک است. اين واکنش 
به تهديد موگرينی در مقابل مخالفت ايران با برداشته 
نشدن تحريم  های تسليحاتی بود که وی گفته بود 
»پس برويم خانه  هايمان«. برخوردهای هوشمندانه 
از اين دست باعث شد تا به رغم تمايل غرب، تنها 
محدوديتی پنج ساله برای موضوع تسليحاتی ايران 

در نظر گرفته شود.
رفتار ديپلماتيک ديگری که با حاشيه های زيادی 
همراه شد به پياده روی پانزده دقيقه ای وزيران امور 
خارجه ايران و آمريکا در ژنو برمی گردد. اواخر دی 
ماه ١٣۹٣ در جريان مذاکرات دوجانبه، ظريف و 
کری به خاطر احتياط در مقابل شنود دستگاه های 
جاسوسی طرف های مخالف از جمله صهيونيست 
ها در محل مذاکره، چند دقيقه ای در حال پياده 
روی به گفت وگو پرداختند. واکنش مخالفان توافق 
در داخل به حدی باال گرفت که برخی رفتار ظريف 
را به معنای دهن کجی به انقالب، نظام، مردم و 
به خصوص هزاران شهيد توصيف کردند! شماری از 
نمايندگان نيز با »خطای ديپلماتيک« خواندن اين 
اقدام، ظريف را به مجلس فراخواندند تا پاسخگوی 

کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی باشد.
و  کشورمان  امورخارجه  وزير  اتفاقی  شدن  روبرو 

رييس جمهوری آمريکا و احوالپرسی آنان در مهرماه 
١٣۹4 در حاشيه هفتادمين نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل نيز هجمه هايی را عليه ظريف و تيم 
هسته ای به راه انداخت؛ بی غيرت خواندن ظريف 
و سردادن شعار مرگ بر آمريکا خطاب به وی در 
صحن علنی مجلس نهم از جمله اين هجمه ها بود. 
حتی در فاصله بين توافق هسته ای و اعالن رسمی 
اجرای برجام نيز تيم مذاکره کننده ايران با دشواری ها 
و تهديدهای زيادی مواجه شد. تهديد به دفن کردن 
ظريف و صالحی در قلب راکتور اراک زير سيمان از 
جمله تهديدهای آشکار يکی از نمايندگان مجلس بود. 
با همه اين سختی ها و ناماليمت ها اما تيم هسته ای 
با همت خود توانست در جبهه مذاکرات هسته ای 
خطوط بسياری را بشکند و دستاوردهای چشمگيری 

را از گفت وگوها نصيب ايران کند.
تا تيرماه پارسال و دستيابی به توافق جامع، ظريف 
به همراه ۲ تن از معاونانش طوالنی ترين حضور 
انقالب  از  بعد  کشور  از  خارج  در  را  ديپلماتيک 
در  آنان  حضور  تنها  اند.  داشته  تاکنون  اسالمی 
نشست وين منتهی به توافق جامع هسته ای، ١8 

روز به طول انجاميد.
لوزان  پارسال در نشست  ماه  فروردين  همچنين، 
که طی آن چارچوب اصلی توافق جامع هسته ای 
تعيين شد، کری رکورد گفت وگوهای بی وقفه يک 

وزير امور خارجه آمريکا را پس از جنگ 
جهانی دوم شکست؛ گفت وگوهايی که 
از نيمه شب آغاز شده بود و تا صبح روز 
بر آن،  افزون  يافت.  ادامه  لوزان  تفاهم 
به باور صاحبنظران و کارشناسان، متن 
برجام مفصل ترين متن چندجانبه از 
جنگ جهانی دوم تاکنون به شمار می 
و  اصلی  متن  يک  از  توافق  اين  رود. 
پنج ضميمه )در مجموع ١۵۹ صفحه( 

تشکيل شده است.
گفت وگوهای هسته ای، صرف نظر از آن که طوالنی 
ترين حضور وزيران امور خارجه پنج عضو شورای 
امنيت از هفت دهه پيش و زمان تشکيل شورای 
امنيت بود، مفصل ترين و پيچيده ترين ديدار وزيران 
امور خارجه ايران و آمريکا نيز محسوب می شد. 
ديدارهايی دوجانبه، سه جانبه و چندجانبه، رسمی 
يا غيررسمی، پشت درهای بسته يا در فضای باز که 
گاهی چند بار طی يک روز صورت می گرفت، گفت 
وگوهای هسته ای ايران و ۵+١ را از ساير مذاکرات 
در سطح جهان متمايز می کرد. در اين ميان، وزيران 
امور خارجه ايران و آمريکا بيش از همه با يکديگر 
ديدار و گفت وگو کردند. به باور ناظران، اين ميزان 
ديدار و گفت وگو ميان وزيران امور خارجه ۲ کشور 

از ١٣۰ سال پيش تاکنون بی سابقه بوده است.

در جريان گفت وگوهای هسته ای برای نخستين بار 
بود که کشوری از زير فصل هفتم منشور ملل متحد 
با عنوان »اقدام در موارد تهديد عليه صلح، نقض 
صلح و اعمال تجاوز« خارج می شد. بر اين اساس، 
شورای امنيت برای نخستين بار پذيرفت کشوری 
با دست پُر از زير اين فصل خارج شود زيرا پيشتر، 
کشورها تنها از راه جنگ يا تغيير رژيم می توانستند 

از زير اين فصل بيرون آيند.
امنيت  شورای  که  بود  بار  اولين  برای  همچنين، 
پذيرفت يک کشور عضو »ان.پی.تی« )معاهده منع 
کامل  چرخه  از  ای(  هسته  های  گسترش سالح 
سوخت اتمی و ذخيره سازی اورانيوم برخوردار شود. 
شورای امنيت که تا پيش از گفت وگوها بر توقف 
کامل فعاليت های هسته ای ايران تاکيد داشت و 
حتی به باقی ماندن پيچ و مهره های ماشين ها و 
دستگاه های موجود در تاسيسات هسته ای کشور 

ما رضايت نمی داد، ضمن پذيرش حق غنی سازی 
ايران، امتياز مبادله هسته ای و ورود ايران به بازار 

جهانی هسته ای را تاييد کرد.
دستاوردهای  و  رکوردهای شکسته شده  ديگر  از 
توافق هسته ای، لغو تحريم های ضدايرانی برای 
نخستين بار پس از پيروزی انقالب اسالمی است. 
)آبانماه  تهران  در  آمريکا  زمان تسخير سفارت  از 
١٣۵8( تا گشايش پرونده فعاليت های هسته ای 
ايران، آمريکا، کشورهای اروپايی و به تدريج برخی 
تحريم  به  نوعی  به  کدام  هر  ها  دولت  از  ديگر 
کشورمان اقدام کردند. در جريان اين گفت وگوها 
و صدور قطعنامه ۲۲٣١ شورای امنيت بود که همه 
تحريم های هسته ای لغو و قطعنامه های پيشين 
باطل شد. شورای امنيت با صدور اين قطعنامه، حق 
غنی سازی در خاک ايران، ادامه فعاليت های صلح 
آميز هسته ای، چشم پوشی از تعطيلی همه مرکزها 
و تاسيسات هسته ای و همچنين ادامه برنامه تحقيق 

وتوسعه را به طور رسمی تاييد کرد.
در مجموع، قرار گرفتن در مقابل ۶ قدرت بزرگ 
اشاره  به آن  امتيازهايی که  به  جهان و دستيابی 
شد، از توانمندی ويژه و مهارت باالی ديپلماتيک 
تيم هسته ای کشور حکايت دارد و از ديد بسياری 
از ناظران افزون بر خارج ساختن ايران از تنگناهای 
دشوار، اکنون به الگويی تبديل شده که جهانيان در 
حل مسالمت آميز ديگر مسايل و پرونده های مهم و 
سرنوشت ساز منطقه ای و بين المللی می توانند از 

آن بهره برداری کنند.

در آستانه سالگرد توافق تاریخی »برجام«

بازخوانی شاهکار مردان دیپلماسی هسته ای ایران

باهنر: 

رسانه ها فضای کشور را فعال انتخاباتی نکنند
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مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پرايد هاچ بک مدل ۷۷ با شماره شهربانی 8۹۶م۲4ايران 
اميد  موتور ۰۰۰۵8۵4۹و شماره شاسی s١44۲۲۷۷١4١۲8۶بنام  8۲ و شماره 

بابانياخاکی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

ابالغ
دنيا  و  بيگدلو  ايرج  خواندگان   طرفيت   به  دادخواستی  قربانی  اله  ولی  خواهان 
قراگوزلو وزهرا قراگوزلو  وهادی قراگوزلو  و روح ا... عبدی  وابراهيم هاشمی  وناهيد 
رازمندی  فرح قراگوزلو  وفيروزه نصيری و سکينه ذوالفقاری و صفوره هاشمی  و 
شکوه قرا گوزلو  واحمد  بختياری  و عبداله قرا گوزلو و محمد رضا هاشمی و سميه 
هاشمی و زهره قراگوزلو و اداره محترم اوقاف و امور خيريه شهرستان بهارستان  و 
يحيی وکيلی و فريبا هاشمی و نصيبه رحمانی و موقوفه عام مرحوم عباسقلی خان 
به توليت و تصدی اداره محترم اوقاف و امور خيريه شهرستان بهارستان  و حميد 
رضا هاشمی و رقيه هاشمی  واروجعلی محمدی  به خواسته ابطال واجاره نامه و 
مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظيم سند رسمی ملک تقديم دادگاه عمومی 
شهرستان بهارستان نموده که جهت رسيدگی به شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوه –کيلومتر ۲۵-نسيم شهر- ميدان هفت تير 
– ابتدای بلوار خير آباد – خيابان دادگستری – دادگستری شهرستان بهارستان 
آن  رسيدگی  وقت  که  گرديد  کالسه ۹۵۰۹۹8۲۹88۷۰۰۰۹٣ثبت  به  و  ارجاع  
بودن  المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  ساعت۰۹:۰۰تعيين  و   ١٣۹۵/۰۷/۰4
خواندگان :اروجعلی محمدی- ناهيد رازمندی- فيروزه نصيری – سميه هاشمی 
– رقيه هاشمی – فريبا هاشمی – صفوره هاشمی – ابراهيم هاشمی – حميدرضا 
دنيا   – الفقاری  ذو  – سکينه  رحمانی  نصيبه   – هاشمی  رضا  محمد   – هاشمی 
قراگوزلو – زهره قراگوزلو – شکوه قرا گوزلو – فره قراگوزلو – زهرا قراگوزلو – 
عبداله قراگوزلو – هادی قراگوزلو –روح اله عبدی و درخواست خواهان به تجويز 
ماده ۷٣ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی ئوانقالب در امور مدنی ودستور 
دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيرالنتشار آگهی می شود تاخوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردد. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان

حصر وراثت
رضا صيرفی پاک دارای شماره شناسنامه ١۰٣٣ فرزند عتی متولد ١٣۵8صادره از 
خوش آباد بشرح دادخواست و به کالسه ۲۷۶/٣/۹۵ از اين شورا درخواست حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان علی صيرفی فرزندمحمد به شماره 
زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در  تاريخ ۲۹/٣/١٣۹۵  در  شناسنامه ۲۶١8۹ 

گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:
١-رضا صيرفی پاک فرزند: علی به شماره شناسنامه١۰٣٣  نسبت پسرمتوفی
۲-جالل صيرفی پاک  فرزند علی به شماره شناسنامه ۷۰ نسبت پسرمتوفی 

٣-وحيد صيرفی پاک  فرزند عليشماره شناسنامه ٣8۶۰۰۹١۵۷٣نسبت پسرمتوفی 
4- معصومه صيرفی پاک فرزند علی شماره شناسنامه ١١۶۹ نسبت دختر متوفی 

۵- الهام صيرفی پاک فرزندعلی به شماره شناسنامه ١١۷۰ نسبت دختر متوفی
۶-فرزانه صرفی پاک فرزند علی به شماره شناسنامه ۵۰۲۰۰488٣۶ نسبت دختر 

متوفی 
۷- اکرم سليمی رسا فرزند قربانعلی  به شماره شناسنامه ١۲۰۵  نسبت همسر 

متوفی
اينک به انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می نمايد 
از تاريخ نشر  او می باشد  از متوفی نزد  تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
آگهی ظرف مدت يکماه به شورا تقديم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد 

شد.م/الف ۶۹٣ 
حوزه سوم شورای حل اختالف رباط کریم

حصر وراثت
فاطمه نمازی زاده دارای شماره شناسنامه ۷8۵۵4 فرزند محمد متولد ١٣٣۶صادره 
از اردبيل بشرح دادخواست و به کالسه ۲8۰/4/۹۵ از اين شورا درخواست حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان توحيد صادق زاده سلمانی فرزند 
خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۹۵/١/١ تاريخ  در   ۷۹۶۰۰ شناسنامه  شماره  به  حسين 

بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:
نسبت   ١۰۲۵ شناسنامه  شماره  به  توحيد  فرزند:  سلمانی  زاده  ١-محمدصادق 

پسرمتوفی
نسبت   ٣۵۶۲ شناسنامه  شماره  به  توحيد  فرزند  سلمانی   زاده  صادق  ۲-علی 

پسرمتوفی 
شناسنامه۲۹۲8نسبت  شماره  فرزندتوحيد  سلمانی   زاده  صادق  رضا  ٣-امير 

پسرمتوفی 
4- سپيده صادق زاده سلمانی فرزند  توحيد شماره شناسنامه 4۲۲۰ نسبت دختر 

متوفی 
همسر  ۷8۵۵4نسبت  شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  زاده  نمازی  فاطمه   -۵

متوفی 
اينک به انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می نمايد 
از تاريخ نشر  او می باشد  از متوفی نزد  تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
آگهی ظرف مدت يکماه به شورا تقديم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد 

شد.م/الف ۶۹١
حوزه 4شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

ابالغ
خواهان مهاء شنيتی با وکالت اعظم شفائی دادخواستی به طرفيت خوانده مصطفی 
عزيزی به خواسته خلع يد و مطالبه خسارت و ابطال سند رسمی )موضوع سند 
ملک است( تقديم دادگاه های عمومی شهرستان های رباط کريم نموده که جهت 
به  و  ارجاع  کريم  رباط  شهرستالن  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه۲  به  رسيدگی 
کالسه ۹۵۰۹۹8۲۲۹۰۲۰۰۲۲۵ ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن ١۰/١٣۹۵/۷ 
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  تعيين    ١١:٣۰ ساعت  و 
های  دادگاه  دادرسی  آيين  قانون   ۷٣ ماده  تجويز  وبه  خواهان  وکيل  درخواست 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
کثير االنتشار آگهی ميشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت ودروقت مقرر جهت رسيدگی حاظر گردد.م/الف ۶8۹
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم_محمدی

آگهی حصر وراثت
آقای شاهين نجفی افشار دارای شناسنامه شماره 4۵4 بشرح دادخواست به کالسه 
۷۰۰4١۶/ ۶۷ از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان حسين نجفی افشار بشناسنامه ۲۹۶ در تاريخ ۹4/١۰/٣ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
١-سکينه اعتماد ش. ش ۵۰۰ صادره اروميه متولد ١٣۲۷/١۰/١ همسر متوفی

۲-شاهين نجفی افشار ش.ش 4۵4 صادره اروميه متولد ١٣4۹/۵/۲8 فرزند متوفی 
٣-ريتا نجفی افشار ش.ش ١۹۹ صادره اروميه متولد ١٣۵٣/4/٣۰ فرزند متوفی 

4-ندا نجفی افشار ش.ش 4١۵ صادره اروميه متولد ١٣۶٣/۲/۵فرزند متوفی
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ٣۶۲ قانون امور 
حسبی را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراض دارد و يا وصيت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 

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

نظر به اينکه به استناد مفاد رای رشماره ١٣۹۵۶۰٣۰١۰۲۲۰۰4۵۰۹-۹۵/4/۹ هيئت 
رسيدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کريم بر 
حسب ماده ٣ قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مبنی بر تاکيد انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی محمد غالمی  فرزند ملک  بشماره 
شناسنامه ۵۰۷ صادره از کوهدشت  نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی  
به مساحت 48/8٣ متر مربع به پالک      فرعی مفروز و مجری شده از پالک ٣۵8۹ فرعی 
قطعه تفکيکی از ١4۲  اصلی واقع در قريه رباط کريم حوزه ثبتی شهرستان رباط کريم 
از مالکيت رسمی .۶۵۶۶عبداله قيدر محرز گرديده.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به باصله ١۵روز آگهی ميشود . در صورتيکه شخص يا اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشد ميتواند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت جديد مانع از مراجغه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود.م/الف ۶۹۰ نوبت اول ۹۵/4/۲۲ نوبت دوم ۹۵/۵/۶
کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم ابوالفضل محمد حسینی

دادنامه
۹4١٣١۵

مدعی العموم:دادستان محترم دادياری شهريار
شاکی:آقای مرتضی حاضری نيری فرزند شهباز به نشانی شهرجديد پرند ميدان 

استقالل فاز ۲ چهارراه خورشيد کوچه ختمی ۲ پ ٣۵۵ غربی و ١
متهم: آقای حميد معصوم خانی فرزند محمد حسين به نشانی متواری

اتهام: ضرب وجرح عمدی
رای دادگاه

درخصوص اتهام حميد معصوم خانی فرزند محمد حسين فاقد مشخصات تکميلی 
ديگرآزاد بعلت عدم دسترسی به وی دايربر ايراد ضرب وجرح عمدی نسبت به شاکی 
مرتضی حاضری موضوع کيفر خواست شماره ----)بدون شماره( مورخ ۹4/۷/۲۷ 
دادستانی محترم شهريار.نظرباينکه پرونده باتوجه باينکه دليل يا مدرکی که حکايت 
امر مالحظه  باشد ومفيد علم جهت دادرس شود درپرونده  به متهم  اتهام  ازتوجه 
نميشود لذا دادگاه با جاری نمودن اصل قانون اساسی اتهام را غيرثابت تشخيص 
حکم برائت متهم را صادرواعالم ميدارد.رای صادره ظرف بيست روز ازتاريخ ابالغ قابل 

اعتراض دردادگاه محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد.م.الف:١۷٣۲۹
 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهریار-رضایی 

دادنامه
۹4١8۹۶

مدعی العموم:دادستان محترم دادسرای شهريار
شاکی:آقای جواد بيات فرزند علی اوسط باوکالت خانم رقيه صفری توفيق فرزند 

رشيد به نشانی تهران شهريار بلوار کلهرساختمان مهتاب ط ۲ واحد ٣
متهم: آقای حسين مالچراغی به نشانی نشرآگهی اتهام: تخريب

رای دادگاه
درخصوص اتهام حسين مال چراغی فاقد مشخصات تکميلی ديگرآزاد بعلت عدم 
دسترسی به وی دايربر تخريب عمدی شيشه های مغازه شاکی جواد بيات موضوع 
کيفر خواست شماره ١4۰٣-۹4/١۰/١۲ دادستانی محترم شهريار.دادگاه باعنايت 
بودن  متواری  گواهان  گواهی  شاکی  شکايت  ازجمله  پرونده  ومحتويات  اوراق  به 
وامارات  قرائن  وساير  دادرسی  درجلسه  وعدم حضورش  دادرسی  درمراحل  متهم 
موجود درپرونده اتهام راثابت ومحرز تشخيص مستند به ماده ۶۷۷ ازقانون تعزيرات 
رای  ميدارد  صادرواعالم  تعزيری  حبس  يکسال  تحمل  به  محکوميتش  به  حکم 
صادره غيابی ظرف بيست روز ازتاريخ ابالغ قابل اعتراض درشعبه صادرکننده وبعد 
ازگذشت مهلت مذکور ظرف بيست روز قابل اعتراض دردادگاه محترم تجديدنظر 

استان تهران ميباشد.م.الف:١۷٣۲۷
 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهریار-رضایی

دادنامه
پرونده کالسه:۹٣۰4۶۰                      دادنامه شماره:۹٣۰۹۹۷۲۶4١١۰۰۵۶۵

شاکی:عزيز ذبيحی فرزند محمد به نشانی شهريار عباس آباد کرشته خ مطهری 
کوچه محدثه پ ١١

متهم:علی دهقان مجهول المکان
اتهام: خيانت درامانت 

مرجع رسيدگی:شعبه ١۰١ جزايی دادگاه شهريار
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای علی دهقان که هويت بيشترعلت عدم دسترسی بدل درپرونده 
منعکس نميباشد دائربرخيانت درامانت دادگاه باعنايت به مجموع محتويات پرونده 
وشکايت آقای عزيز ذبيحی فرزند محمد که بدين خالصه بيان داشته يکدستگاه 
خودرو سواری پژو 4۰۵ بشماره انتظامی ايران ۲١ -۲8۷ ل 44 رابه متهم به امانت 
داده تاپس ازتعطيالت عيد آنرا مسترد نمايد لکن نامبرده ازاسترداد آن امتناع می 
نمايد وباتوجه به تحقيقات معموله وکيفرخواست غيابی صادره واينکه متهم علی 
رغم ابالغ قانونی ازطريق آگهی درروزنامه کثيراالنتشارجهت رسيدگی حاضرنشده 
انتسابی  بزه  درپرونده  موجود  وامارات  قرائن  وساير  نياورده  بعمل  موثری  ودفاع 
رامحرزدانسته باستناد ماده ۶۷4 قانون مجازات اسالمی متهم موصوف رابه تحمل 
ازابالغ  روز پس  غيابی وظرف ۲۰  رای صادره  مينمايد  ماه حبس محکوم  هشت 
قابل اعتراض ورسيدگی دراين شعبه وسپس وفق مقررات قابل تجديدنظرخواهی 

است.م.الف:١۷٣۲۶
 رئیس شعبه 101 جزایی دادگاه شهریار-حسینی 

آگهی احضارمتهم
)مربوط به دادسرا ونيز دادگاه درفرض عدم کيفرخواست(

اتهام  به  مرادی  داود  شعبه  اين   ۹۵۰۹۹8۲۶4٣۶۰۰۰۵۶ کالسه  درپرونده 
است  قرارگرفته  تعقيب  تحت  وفروش  خريد  مخدرو  مواد  ومالکيت  نگهداری 
المکان بودن متهم ودراجرای مقررات ماده ١١۵ قانون آئين  باعنايت به مجهول 
ميگردد  ابالغ  نامبرده  به  درامورکيفری  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
شعبه  دراين  انتسابی  ازاتهام  دفاع  آگهی جهت  ازانتشاراين  روز   ۵ مهلت  تاظرف 
حاضرگردد بديهی است درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی بعمل 

خواهدآمد.م.الف:١۷٣١۶
منشی شعبه بازپرسی شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار

آگهی اجرائیه
حضور:  تاريخ  المکان  مجهول  رشيد  فرزند  رستمی  وحيد  حقيقی:  شونده  ابالغ 
١٣۹۵/۰۶/١ دوشنبه ساعت ۹:۰۰ محل حضور شهرستان جوانرود- ميدان انقالب- 

ابتدای خيابان شورا
علت حضور: در خصوص دعوی هوشيار ايزدی پور به طرفيت شما در مهلت مقرر 

فوق جهت در اين شعبه حاضر شويد.
منشی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود- ولدی

آگهی ابالغ
 مجهول المکان مجيد قمشلو ۹۵۰۲١۹

نظرباينکه درپرونده کالسه شعبه ١۰۲ دادگاه کيفری دوشهريار موضوع شکايت 
رضا خمسه عليه مجيد قمشلو دائربرخيانت درامانت به تاريخ ١٣۹۵/۷/۲۵ ساعت 
واظهارات شاکی  پرونده  محتويات  به  باتوجه  تعيين شده  رسيدگی  وقت   ١١/٣۰
به  بدينوسيله  فلذا  مقدورنبوده  شما  به  دسترسی  بودن  المکان  مجهول  بعلت 
 ١۰۲ خوددرشعبه  ازاتهام  دفاع  جهت  مذکور  دروقت  ميشود  ابالغ  قمشلو  مجيد 
بعمل خواهد  مقتضی  اقدام  درغيراينصورت  کيفری دوشهريار حاضرشويد  دادگاه 

آمد.م.الف:١۷٣۲۵
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دوشهریار

آگهی احضارمتهم
)مربوط به دادسرا ونيز دادگاه درفرض عدم کيفرخواست(

درپرونده کالسه ۹4۰۹۹8۲۶44٣۰١4۹8 اين شعبه علی قلی پوروحميد رنجبربه 
اتهام تهديد تحت تعقيب قرارگرفته است باعنايت به مجهول المکان بودن متهم 
وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   ١۷4 ماده  مقررات  ودراجرای 
آگهی  ازانتشاراين  ٣۰روز  مهلت  تاظرف  ميگردد  ابالغ  نامبرده  به  درامورکيفری 
عدم  درصورت  است  بديهی  دراين شعبه حاضرگردد  انتسابی  ازاتهام  دفاع  جهت 

حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی بعمل خواهدآمد.م.الف:١۷٣۲٣
منشی شعبه دادیاری شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار-
محمدمهدی ابوالفتحی

آگهی ابالغ
 مجهول المکان مرتضی وسعيد رجبی ۹۵۰۲۹١

نظرباينکه درپرونده کالسه شعبه ١۰۲ دادگاه کيفری دوشهريار موضوع شکايت 
١- احمد عدالت خواه ۲-حسن عدالت خواه ٣-حسين طهماسبی پورعليه مرتضی 
وسعيد رجبی دائربرمشارکت درکالهبرداری وفروش مال غيربه تاريخ ١8/١٣۹۵/۷ 
واظهارات  پرونده  محتويات  به  باتوجه  شده  تعيين  رسيدگی  وقت   8/٣۰ ساعت 
شاکی بعلت مجهول المکان بودن دسترسی به شما مقدورنبوده فلذا بدينوسيله به 
مرتضی وسعيد رجبی ابالغ ميشود دروقت مذکور جهت دفاع ازاتهام خوددرشعبه 
بعمل  مقتضی  اقدام  درغيراينصورت  حاضرشويد  دوشهريار  کيفری  دادگاه   ١۰۲

خواهد آمد.م.الف:١۷٣۲4
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دوشهریار

آگهی احضار متهم
 مجهول المکان عليرضا کاظمی

نظرباينکه درپرونده کالسه ۹4١۲۰۵ د 8 شعبه هشتم دادياری دادسرای عمومی 
دائربرتغيير  شما  عليه  شهريار  کشاورزی  جهاد  شکايت  شهريارموضوع  وانقالب 
غيرمجاز کاربری اراضی زراعی وباغها می باشد باتوجه به محتويات پرونده واظهارات 
شاکی بعلت مجهول المکان بودن دسترسی به شما مقدور نبوده فلذا بدينوسيله به 
شما ابالغ می شود درراستای ماده ١١۵ قانون آئين دادرسی کيفری خوددرشعبه 
هشتم دادياری دادسرای شهريار حاضرشويد درغيراينصورت اقدام مقتضی بعمل 
خواهد آمد ظرف يکماه ازتاريخ نشرآگهی جهت رسيدگی به پرونده ودفاع ازاتهام 

خود دراين شعبه حاضرشويد.م.الف:١۷٣۲۲
دادیارشعبه هشتم دادسرای عمومی شهریار-محمود رمضانی

  )ICT( ارتباطات  و  اطالعات  آوری  فن  عصر  در 
مفهوم سواد به عنوان يکي از شاخص هاي دانايي، 

دستخوش تغييرات زيادي شده 
است. از جمله اين که افراد ديگر با مدرک توانايي 
و  شوند  نمي  محسوب  باسواد  نوشتن  و  خواندن 

حتي داشتن سواد نسبتا جامع بدون 
تسلط اوليه و مقدماتي بر ابزارهاي تکنولوژي نوين 
از جمله توانايي کار با رايانه آنها را مشمول مفهوم 
»انسان باسواد« نمي کند.يکي  ديگر از مالک هاي 
ارتباط  برقراري  توانايي  و  زبان  دانستن  باسوادي، 
اين مورد  انسان هاي ديگر جوامع است که در  با 
زباني  به عنوان  انگليسي  از زبان  توان  خاص  مي 
امروز  جهان  در  اي  گسترده  و  بسيط  کاربرد  که 

دارد نام برد.
پيشرفت لحظه ای علم و فناوری و توليد روزافزون 
اطالعات در دنيا، موجب شکل گيری مفهومی به نام 
»دهکده جهانی« شد؛ مکانی که در آن فاصله زمانی 
و مسافت معنا ندارد و انسان قادر است از اطالعات 
و اخبار روزمره به مثابه شيوع اخبار در يک دهکده 
به سرعت با خبر شود. نياز به يک زبان مشترک در 
اين دهکده به انتخاب زبانی منجر شد که در طول 
فرايندهای تاريخی با اثرگذاری و ماندگاری بيشتری 

همراه بود و آن زبانی جز زبان انگليسی نبود.
ميليون   ٣۶۰ مادری  زبان  انگليسی،  زبان  امروزه 
انگلستان،  اياالت متحده،  نظير  تن در کشورهايی 
استراليا ، ايرلند و ... بوده و همچنين به دليل نفوذ 
سياسی و فرهنگی اين کشورها از سده هجدهم تا 
به امروز، زبان دوم نزديک به 8۰۰ ميليون نفر در 
تجارت،  به  دنيا  در  زبان  اين  نفوذ  دنياست. حوزه 
که  به طوری  يافته،  آموزش گسترش  و  ارتباطات 
ميليون ها نفر ديگر در دنيا به دنبال يادگيری اين 

زبان هستند.
انسان و یادگیری

با اجداد غارنشين را  انسان قرن ۲١  تفاوت سطح 
چه چيزی پر می کند؟

يادگيری در زندگی انسان چه نقشی دارد ؟
ايا يادگيری محدود به مدارس و آموزشگاهها است؟
يک  زبان  يادگيری  که  کودکی  دوران  خالف  بر 
نوجوانی  ناخودآگاه است، در دوره  و  روند طبيعی 
و  ميگيرد  طور خودآگاه صورت  به  زبان  يادگيری 
نفس  به  اعتماد  و  انگيزه  از جمله  عوامل جديدی 
به شدت بر روند يادگيری تأثيرگذار است. نظريات 
 )Critical Period( ديگری مانند دوره حياتی
نيز بر حساس بودن زمان يادگيری زبان از بدو تولد 
در حوزه  تأکيد می کند که  بلوغ  دوران  تا شروع 
يادگيری زبان دوم، به مهارت فوق العاده تلفظی و 
آوايی کودکانی که در اين دوره در معرض زبان قرار 
گرفته اند بيشتر اشاره شده است. شروع به موقع 

يادگيری زبان و يا به لفظ ديگر اختصاص دادن 
توانايی  تواند  امر می  اين  به  بيشتر  سال های 
افراد را در بکارگيری درست مهارت های زبانی 

افزايش دهد.
 Learning( روانشناسی یادگیری

)Psychology
هيلگارد روانشناس آمريکايی در يک تعريف جامع 
يادگيری   « می کند:  بيان  اينگونه  را  يادگيری 
يعنی؛ تغيير نسبتا پايدار در رفتار که بر اثر تجربه 

در توانايی های بالقوه فرد بوجود می آيد.«
زندگی  صحنه های  همه  در  يادگيری  نقش 
مهارتی  آموختن  تنها  يادگيری  است.  نمايان 
رشد  در  بلکه  نيست؛  درسی  مطالب  با  خاص 
اجتماعی  تعامل   ، شخصيتی  رشد   ، هيجانی 
از  که  می گيرد  ياد  انسان  دارد.  دخالت  انسان 
چه چيزی بترسد، چه چيزی را دوست بدارد 
و کجا چگونه رفتار کند. در واقع نوزاد از همان 
و  يادگيری می شود  فرآيند  درگير  تولد  لحظه 
تفاوت  و  پيشرفت  باعث  که  است  توانايی  اين 
روزانه او تفاوت انسانهای يک نسل از انسانهای 

نسل قبل از خودشان می شود.
فرآيند يادگيری با توجه به اهميتش هميشه مورد 
بسياری  دانشمندان  مورد  اين  در  و  بوده  توجه 
اظهار نظر ، پژوهش و نظريه پردازی کرده و جواب 
که  بطوری  کرده اند،  روشن  را  از سواالت  بسياری 
اينکه  مورد  در  اطمينان  و  صراحت  با  می توان 
»يادگيری چيست ؟ ، چگونه رخ می دهد و عوامل 

موثر کدام هستند ؟ « بحث کرد.
ویژگی های یادگیری

تغییر در رفتار
يادگيری همره با »تغيير« است، به گونه ای که بعد 
انسان(  جمله  )از  زنده  موجود  يادگيری  کسب  از 
رفتارش )بيرونی يا درونی( به يک روش يا حالت 
رفتارهای  در  هم  تغيير  اين  می يابد.  تغيير  جديد 

ساده و هم در رفتارهای پيچيده ديده می شود.
پایداری نسبی

است  تغيير  با  همراه  يادگيری  که  است  درست 
نمی شود،  محسوب  يادگيری  تغييری  هر  ولی 
پايداری  يادگيری  از  ناشی  تغييرات  بلکه 
)Permanency( دارند؛ و تغييراتی که پايداری 
يادگيری نسبت داد  به  را نمی توان  باشند  نداشته 
 ، مواد  يا  دارو  مصرف  از  ناشی  تغييرات  )نظير 
 ، دارو  اثر  رفع  از  پس  که  و...  ، خستگی  هيجانها 
نيز  و...تغييرات  خستگی  رفع  يا  هيجان  موضوع 
ناپديد می شوند(. فردی که مسئله يا چيزی را ياد 
گرفته است تغييرات حاصل از آن را همواره با خود 

دارد و در مواقع الزم به اجرا در می آورد.

توانایی های بالقوه
بدين  ايجاد می کند،  توانايی  نوعی  فرد  در  يادگيری 
معنی که » تغييرات پايدار در رفتار« نتيجه تغيير در 
»توانايی ها« است، نه تغيير در رفتار ظاهری طرف ديگر 
اين توانايی ها هميشه مورد استفاده قرار نمی گيرند بلکه 
بعضی مواقع بصورت بالقوه هستند و هر وقت موقعيت 
و فرصت استفاده فراهم شود؛ از حالت بالقوه خارج و به 
حالت بالفعل )عمل( در می آيند. مثال فردی که دوچرخه 
سواری را يادگرفته است، اگر موقعيت دوچرخه سواری 
برای او فراهم نباشد اين توانايی بصورت بالقوه در فرد 
باقی می ماند و هر وقت موقعيت و فرصت دوچرخه 
سواری فراهم شود )مثال يک دوچرخه در اختيار او قرار 
گيرد( اين توانايی از بالقوه به بالفعل )حالت عمل( در 
می آيد. اين بدان معنی است که يادگيری هيچ وقت 

از بين نمی رود.
تجربه

زمانی  بالقوه  توانايی های  در  تغيير  نوع  هر 
اثر »تجربه«  بر  يادگيری محسوب خواهد شد که 
يعنی«محرک ها«  باشند،   )Experience(
)عوامل( بيرونی و درونی بر فرد )ياد گيرنده( تاثير 
بگذارد )نظير خواندن کتاب ، گوش دادن به يک 
سخنرانی ، زمين خوردن کودک و فکر کردن در 
باره يک مطلب و ...( بدين ترتيب تغييرات پايداری 
از  غير  به  عواملی  بوسيله  افراد  توانايی  در  که 
تجربه بدست می آيد يادگيری محسوب نمی شود. 
تغييرات پايدار غير تجربه ای بيشتر عوامل رشدی 
دندان   ، شدن  عضالنی  )نظير  می گيرند  دربر  را 

درآوردن ، تغييرات بلوغ ، پير شدن و ...(.
یادگیری یا وراثت

وراثت  و  يادگيری  نقش  مورد  در  بحث 
هر  که  متفاوت  نظريه  سه  به   )Inheritance(
می شود.  منتهی  دارند؛  را  خود  طرفداران  يک 
»اين  که  می کنند  دفاع  ديدگاه  اين  از  اول  گروه 
وراثت است که رفتار و اعمال ما را شکل می دهد 
و يادگيری نقشی زيادی ندارد. گروه دوم به نقش 
مطلق يادگيری تاکيد و وراثت را رد می کنند. اما 
نيز مطرح گرديد  نظريه سومی  اخير  در دهه های 
يادگيری«  و  وراثت  »تعاملی  نقش  بر  آن  در  که 
تاکيد شده است. هم از لحاظ نظری و هم از ديدگاه 
را  راهکار  و  ديدگاه  بهترين  سوم  نظريه  تحقيقی 
دارد. از ديدگاه اين گروه هيچ کدام مطلق نيستند، 

بلکه آنها کامل کننده يکديگر هستند.
»انسان موجودی يادگيرنده است اما انسان چيزی را 
ياد نمی گيرد، مگر آنکه قبال در ساخت ژنتيکی اش ، 
توانايی ها و برنامه ريزی هايی وجود ندارند که مستقل 
از توارث باشد و هيچ رفتاری وجود ندارد که تحت 
تاثير يادگيری قرار نگيرد مثال کودکان بعد از سن 
رفتن«  راه  و  ايستادن   ، »خزيدند  به  شروع  معينی 
نواقص  ابتدا  اين حال در  با  می کنند )نقش وراثت( 
و مشکالت زيادی دارند که با گذشت زمان و در اثر 
تجاربی که بدست می آورند، آنها را اصالح می کنند 

)نقش يادگيری(.
حافظه و یادگیری

به نظر می رسد انسان هر چه دارد )منظور پيشرفت ها( 

دارد.   )Memory( حافظه  وجود  برکت  از 
در واقع اگر حافظه نبود، شواهدی هم برای 
وجود يادگيری در دسترس نبود. گفته شده 
اگر حافظه نبود انسان مجبور بود هر لحظه و 
هر روز روشن کردن آتش را ياد بگيرد. بدين 
ترتيب حاقظه و يادگيری بطور جدايی ناپذيری 
با  را  يادگيری   ، حافظه  دارند.  ارتباط  باهم 
ذخيره کردن تجربيات و يکپارچه کردن آنها 

تسهيل می کند.
موضوعات  بازخوانی  و  نگهداری   ، ثبت  برای 
يادگرفته شده مراحل سه گانه »رمز گردانی 
و   )Storage( اندوزش   ،)Coding(
اين  و  است.  الزم   )Retrieval( بازيابی 
گانه  سه  انواع  قالب  در  خود  مرحله  سه 
 Immediate( حافظه يعنی حافظه فوری
 Short- مدت  کوتاه  حافظه   ،)Memory
مدت  بلند  حافظه  و   ))Term Memory
)Long- Term Memory( مورد بررسی 

قرار می گيرد.
گستره روانشناسی یادگیري

کليد ورود به مطالعات و مباحث روانشناسی 
است.  يادگيری  روانشناسی  از  آگاهی  و  مطالعه 
فهم  و  درک  برای  پايه ای  يادگيری  روانشناسی 
ساير حوزه های روانشناسی است و ساير حوزه های 
از نظريات و تحقيقات روانشناسی  روانشناسی نيز 
يادگيری استفادهای وسيعی می برند. در کنار اين 
موضوع روانشناسی يادگيری در زندگی روزمره از 
مدرسه  است  روانشناسی  حوزه های  کاربردی ترين 
آموزش   ، کودک  تربيت  روشهای   ، آموزشگاه ها   ،
از  تجربيات  انتقال  و  ، روش های درمانی  رانندگی 
آن  روشهای  و  يادگيری  به  ديگر  نسلی  به  نسلی 

وابسته هستند.
در  امر  اين  و  اند  شده  متحول  زبان  هاي  کتاب 

يادگيری بهتر دانش آموزان تاثير دارد
انگشت  اين،  از  پيش  مدارس  در  زبان  آموزش  در 
درسی  کتاب های  سمت  به  منتقدان  بيشتر  اتهام 
دوره متوسطه نشانه می رفت، چون به زعم آنها اين 
کتاب با نيازهای زبان آموزان تطابق نداشت. سال ها 
طول کشيد حرف اين منتقدان به کرسی بنشيند 
و کتاب های زبان انگليسی مدارس پوست بيندازد، 
اما از سه سال پيش اين اتفاق رخ داد و تغييری که 

خيلی ها منتظرش بودند از راه رسيد.
کتاب  و  رسيده  پايان  به  تحصيلی  سال  که  حاال 
تازه تاليف شده زبان انگليسی در پايه هاي مختلف 
می دهد  نشان  مشاهدات  شده،  تدريس  متوسطه 
از  معلمان  و  دانش آموزان  رضايتمندی  ميزان 
محتوای اين کتاب که يک بسته آموزشی نيز آن را 

همراهی می کند، باالست.

 ، انگليسي  زبان  درس  يادگيري  ديگردر  مسأله 
مختلف  های  پايه  آموزشی  برنامه  شدن  مناسبتر 
در  زبانی  ساختار  آموزش  ترتيب  است.  مدارس 
برنامه آموزش زبان بسيار تأثير گذار است. کودک 
زبان مادری را با گوش دادن به اصواتی که از مادر 
گيرد.  می  فرا  کنند  می  توليد  اطرافيان  و  پدر  و 
بلکه  است  مادری  زبان  فقط مختص  نه  روند  اين 
زبان  جمله  از  ديگری  زبان  هر  يادگيری  شالوده 
هفتم  پايه  آموز  دانش  است.  خارجی  زبان  و  دوم 
و يا دانش آموزانی که شانس يادگيری زبان را در 
بکارگيری  با  اينکه  از  قبل  دارند،  تر  پايين  سنين 
مهارت شنيداری و گفتاری با کلمه سازی و جمله 
سازی زبان انگليسی آشنا شوند، در معرض آموزش 
مستقيم و متنی چون تمرين حروف الفبا و گرامر و 

ترجمه قرار می گيرند. 
ذهن  در  زبان  آموزش  سيستم  اساس  بدون شک 
برخي  بر پايه متن و گرامر است. اين نوع آموزشی 
تک بعدی بوده و به ديگر مهارت ها مانند شنيدن، 
صحبت کردن و نوشتن، در صورت مناسب بودن 
آزمون  در  خوب  نمرات  گرفتن  به  نهايتا  آموزش 
کنکور  زبانی  سواالت  به  دادن  پاسخ  و  مدارس 
همچنان  ولی  شود  می  منجر  ها  دانشگاه  ورودی 
توانايی و انگيزه دانش آموزان را در بکارگيری زبان 
انگليسی به عنوان ابزار ارتباطی فلج نگه می دارد.

آزمايشگاه  نبود  مانند  ديگری  عوامل  بتوان  شايد 
های  کالس  شلوغی  يا  شنيداری  و  ديداری  های 
درس و زنگ دو تا چهار ساعت در هفته ای زبان 
در مدارس را از موانع آموزش بهتر زبان انگليسي 
پايه  از  به عنوان يکی  از نقش دبيران  اما  برد.  نام 
های اساسی روند آموزش نيز نمی توان به سادگی 
های  جنبه  از  معلم  يک  توانايی  هرچند  گذشت. 
و  تجربه  اما  گيرد  می  قرار  بررسی  مورد  مختلف 
چنين  هم  و  اش  تخصصی  حوزه  در  او  مهارت 
ترين آن ها  از مهم  تدريس  اصول  با  آشنايی وی 
دوران  آموزشي  سيستم  در  زبان   معلمان  است. 
متنی  ـ  گرامری  شيوه  به  اغلب  خود  تحصيل 
و  خدمت  ضمن  کالسهاي  اند.که  ديده  آموزش 
و  تدريس  نوين  با شيوه هاي  آشنا کردن معلمان 
به وسيله اساتيدي که خود به شيوه هاي تدريس 
تدريس  نحوه  در  دارند  راسخ  عزم  و  اعتقاد  نوين 
معلمان و متعاقب آن يادگيري بهتر دانش آموزان 

بسيار موثر خواهد بود.
در  را  گوناگون  ازعاملهای  شود  نمی  و  نبايد  اما 
يادگيری دانش آموزان چشم پوشی نمود عواملی 
مانند شرايط اقتصادی خانواده ها، شرايط اجتماعی 
و  يادگيری   در  و...  زندگی  وشرايط  ها  خانواده 

تمرکز دانش آموزان دخيل هستند .
کارشناس زبان انگلیسی و دبیر منطقه 17 تهران

ضرورت آموزش و يادگيري زبان انگليسي در مدارس
مهناز حبيب نژاد 
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ترویج  در  خانواده  کاری  کم 
حجاب  و  عفاف  فرهنگ 

عالی  شورای  زندگی  سبک  کميسيون  عضو 
در  امروز  خانواده  گفت:  فرهنگی  انقالب 
شده  رها  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  ترويج 

است
بيان  با  راديويی  برنامه  يگ  در  شريفی  رضا 
دو  نگاهی  اسالمی  زندگی  سبک  اينکه 
داد:  ادامه  دارد،  اجتماع  و  فرد  به  ای  جنبه 
که  داريم  را  نيازها  و  افراد  »در سطح خرد، 
نسل  و  باشد  آن  گوی  پاسخ  بايد  جامعه 
می  انتخاب  زندگی  برای  را  الگوهايی  جوان 
تاثير  حجاب  و  عفاف  موضوع  در  که  کنند 

است.« گذار 
را  زندگی  در  انتخاب  و  تعامل  الگوی  وی 
موثر  عفاف  و  حجاب  سبک  انتخاب  موجب 
الگوهای  دسته ای  و  »گروه  افزود:  و  دانست 
الگوهای  و  هستند  گيری  تصميم  در  ما 
بخشی  که  اند  تبليغاتی  و  بيرونی  نيز  ديگر 
های  رسانه  بر  ناظر  مدگرايی  نظير  آن  از 

هستند.« رقيب 
در  مدگرايی  »الگوهای  داد:  ادامه  شريفی 
با واقع بينی و  بايد  مردم تاثير گذار است و 
وقتی  و  بپردازيم  آن  تاثير  به  عالمانه  درک 
آحاد  و  نامحرم  و  محرم  با  ارتباط  نظام 
ارزش  يعنی  کنيم،  می  تعريف  را  جامعه 

است.« گرفته  قرار  مبنا  درونی  های 
نهادهای  ديگر  و  خانواده  اينکه  بيان  با  وی 
موفق  فرهنگ  اين  گسترش  در  ساز  فرهنگ 
بيگانه،  رسانه  مقابل  »در  گفت:  نيستد، 
تاثير  رفتارها  دادن  شکل  در  بايد  ما  رسانه 
نيز  خانواده  نهاد  بين  اين  در  و  باشد  گذار 
رسد  می  نظر  به  و  است  گذار  تاثير   بسيار 

اند.« رها شده  ها  خانواده 

روان  سالمت  غربالگری 
وجودندارد درمدارس 

اشاره  با  روانشناسی  نظام  سازمان  معاون 
مدارس  در  روان  سالمت  غربالگری  نبود  به 
و  فيزيک  کارشناسان  متاسفانه  گفت: 
دانش  مشاوره  کار  مدارس  در  شيمی 

. اند  گرفته  برعهده  را  آموزان 
هزار   ١۲4 از  کرد:  اظهار  حاتمی  محمد 
مدرسه،  هزار   ۲۰ فقط  موجود  مدرسه 
هزار   ۲۰ آن  از  دارند که  روانشناسی  مشاور 
احکامشان  آنان  نفر  هزار   ١۵ نيز  مشاور  نفر 
دروس  ديگر  و  شيمی  و  فيزيک  تدريس 
مدرسه  مشاور  نام  به  را  آنان  اما حکم  است 
زده اند و در اصل فقط پنج هزار نفر آنان ، 

هستند. مشاور  يا  روانشناس  حقيقتا 
مبتال  کودک  قانون،  طبق  کرد:  تاکيد  وی 
يک  در  بايد  ناسازگاری  يا  روان  اختالل  به 
اکنون  اما   . کند  تحصيل  خاص  مدرسه 
با  آموز  دانش  ميليون  چهار  تا  سه  از  بيش 
می  تحصيل  عادی  مدارس  در  شرايط  اين 

. کنند
داد:  ادامه  روانشناسی  نظام  سازمان  معاون 
نمی  آموزان  دانش  اين  که  است  بديهی 
داشته  رقابت   ، معمولی  کودکان  با  توانند 

باشند. داشته  پذيری  نقش   ، آنان  مانند  و 
به  منجر  شرايط  اين  کرد:  تصريح  حاتمی 
و  شود  می  مدرسه  از  آموزان  دانش  فرار 
و  پرخطر  رفتارهای  دچار  آموزان  دانش 
و  آموزش  متاسفانه  اما  شود  ضداجتماعی 
را غربالگری نمی  آموزان  اين دانش  پرورش 
محدود  آنها  غربالگری  های  برنامه  و  کند 
بينايی  طرح  مانند  هايی  برنامه  اجرای  به 

است. شده  سنجی 

سرطان و  آلزایمر  درمان 
داروی مشترک با   

نیست  پذیر  امکان   

پزشکان اميدوارند که بزودی درمان سرطان و 
آلزايمر با داروهای مشترکی امکان پذير شود.

کامال  روند  آلزايمر  بيماری  درمان  هم اکنون 
با اين حال بررسی های جديد  اما  مبهمی دارد 
حاکی از آن است که احتماال داروهای سرطان 
نيز  آلزايمر  درمان  برای  راهکاری  می توانند 
بين  مشترکی  فاکتور  سن،  رفتن  باال  باشند. 

بيماری آلزايمر و سرطان است.
به  شناختی  زيست  تغييرات  سن  رفتن  باال  با 
وجود می آيد که افراد را در برابر ابتال به آلزايمر 
و سرطان آسيب پذير می سازد. اين اميد وجود 
افزايش  زيست شناسی  بهتر  درک  با  که  دارد 
سن، داروهايی موثر برای درمان بيماری آلزايمر 

توليد شود.
متذکر  جديد  بررسی های  براساس  محققان 
برای  سرطان  داروهای  از  می توان  که  شدند 

درمان آلزايمر نيز استفاده کرد.
اين  شده  انجام  بررسی های  براساس  همچنين 
نتيجه به دست آمده که مبتاليان به سرطان )به 
دچار  دارد  احتمال  کمتر  دارو(  مصرف  واسطه 
»نيلوتينيب«  همچنين  شوند.  آلزايمر  بيماری 
استفاده  مورد  خون  سرطان  درمان  برای  که 
با  مقابله  برای  درمانی  خواص  از  نظر  به  است 

آلزايمر نيز برخوردار است.
و  پزشکان  ريپورت،  ورلد  ساينس  گزارش  به 
دنبال  به  هم اکنون  اعصاب  و  مغز  متخصصان 
می تواند  دارو  اين  آيا  که  دريابند  هستند  آن 
پروتئين های مرتبط با بروز آلزايمر را نيز از بين 
انجام  از  پس  ارتباط  اين  که  صورتی  در  ببرد. 
بررسی های بيشتر تاييد شود، تحول بزرگی در 

زمينه درمان آلزايمر رخ خواهد داد.

سکته قلبی، نخستین علت مرگ و میر 
ایرانیان

تا   ۲۰۰۰ های  سال  طی  گفت:  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
قبل  به  نسبت  ای  عمده  تفاوت  ميرها  و  مرگ  وضعيت   ۲۰١٣
به  اول زندگی  از 4۰ سال  ايران  داشته است و مرگ و ميرها در 
4۰ سال دوم منتقل شده است که نشان دهنده اين است که در 

پيشگيری از مرگ های زودرس موفق عمل شده است.
مرگ  چهارم  سه  از  بيش  که  اين  بيان  با  آقاجانی  حاجی  محمد 
با  کشورهای  در  عروقی  و  قلبی  بيماری های  از  ناشی  ميرهای  و 
و  مرگ  از  درصد   ۵4 گفت:  می دهد،  رخ  متوسط  يا  پايين  درآمد 
واگير  غير  بيماری های  به  مربوط  شرقی  مديترانه  منطقه  ميرهای 

است.
با اشاره به اين که در کشور سکته  معاون درمان وزارت بهداشت 
افزود:  است،  مير  و  مرگ  علت  اولين  درصد   ١٣.۷ ميزان  با  قلبی 
 ۷.٣۷ با  ترافيکی  حوادث  و  درصد   ۹.٣٣ با  مغزی  بيماری های 

درصد دومين و سومين علت مرگ و مير در کشور هستند.
بيماری های قلبی عروقی را کاهش ۲۵  وی هدف اصلی در حوزه 
درصدی مرگ های مرتبط با عروق کرونر تا سال ۲۰۲۵ بيان کرد 
و گفت: ارائه دارو و مشاوره های پزشکی به حداقل ۷۰ درصد افراد 
تکنولوژی های  و  داروها  به  درصدی   8۰ دسترسی  شرايط،  واجد 
مرتبط با بيماری های قلبی و عروقی، توانمندسازی مردم و جامعه 
و  پيشگيری  خدمات  پوشش  بهبود  و  بيماری ها  اين  زمينه  در 
حوزه  در  ما  ديگر  اهداف  از  عروقی  و  قلبی  بيماری های  درمان 

بيماری های قلبی و عروقی است.

کمبود سرم تا آخر مرداد بر طرف می شود

کشور  در  سرم  کمبود  علت  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئيس   
آن  جبران  برای  که  است  داخلی  توليد  کارخانه  دو  شدن  تعطيل 
مرداد  آخر  تا  و  می شود  وارد  خارج  از  سرم  بطری  ميليون   ٣۰

کمبود سرم در کشور بر طرف می شود.
در  داد:  توضيح  کشور  در  سرم  کمبود  درباره   ، ديناروند  رسول 
محلول های  که  دارد  وجود  سرم  توليد  شرکت  پنج  کشور  داخل 
دو  گذشته  ماه   ١۵ طی  تعداد  اين  از  می کنند،  توليد  تزريقی 
نتوانستند در  توليد شدند و هيچگاه  شرکت دچار مشکل در خط 

اين مدت با تمام ظرفيت خود کار کنند.
تامين  را  نياز کشور  اين شرکتها که ۲۰ درصد  از  وی گفت: يکی 
می کرد، به علت اشکال در خط توليد و مشکل در استريل کردن 
محصول در ١۵ گذشته چندين بار خط توليد خود را تعطيل کرد، 
با دستور وزارت بهداشت خط توليد آن تعطيل شد و  البته يکبار 
در بقيه موارد خود شرکت به علت مشکل و خطرناک بودن مسئله 

خط توليد را متوقف کرد.
توليد  ديگر  افزود:  يک شرکت  بهداشت  وزير  داروی  و  غذا  معاون 
سرم نيز در کشور هست که به علت مشکالت مديريتی در ١۵ ماه 

توليد کند. تمام ظرفيت  با  نتوانست  گذشته هيچگاه 
از  بهداشت  وزارت  که  باعث شد  مسائل  اين  کرد:  اضافه  ديناروند 
به  کشور  در  بيماران  نياز  مورد  سرم  تامين  برای  پيش  ماه  چهار 
امسال  ابتدای  از  به همين علت  و  باشد  بازار  نگران  صورت جدی 

اجازه واردات سرم از منابع معتبر خارجی داده شد.
تزريقی  سرم  به  کشور  نياز  کل  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئيس 
ساليانه ١۲۰ ميليون بطری است، هدف از واردات سرم اين است 
به  کنيم  تامين  را  کشور  استراتژيک  ماهه  سه  ذخاير  بتوانيم  که 
از  تزريقی  سرم  بطری  ميليون   ٣۰ واردات  اجازه  علت  همين 

شرکتهای خارجی داده شد.
وی افزود: از ابتدای امسال شش ميليون بطری سرم خارجی وارد 
وارد  نيز  خارجی  های  سرم  بقيه  آينده  ماه   ١.۵ تا  و  شده  کشور 

می شود و ذخيره سه ماه استراتژيک کشور تامين می شود.

ایران جزو10 کشور برتر جهان 
در تولید دانش اعتیاد

عنوان  به  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعتياد  مطالعات  ملی  مرکز 
پژوهش  و  آموزش  امر  در  بهداشت  جهانی  سازمان  همکار  مرکز 

حوزه اعتياد و سالمت روان انتخاب شد.
مراسم  در  اعتياد  مطالعات  ملی  مرکز  رئيس  موقر  رحيمی  آفرين 
مرکز  اين  به  بهداشت  جهانی  سازمان  همکاری  گواهی  اعطای 
مرکز  اعتياد،  امر  در  اين  از  پيش  بهداشت  جهانی  سازمان  گفت: 
دانش  توليد  نظر  از  ايران  ؛  نداشت  همکاری در منطقه خاورميانه 
نقش  اعتياد  کنترل  و  بوده  جهان  برتر  کشور   ١۰ جزو  اعتياد 

فراملی داشته است.
وی اضافه کرد: اين مرکز بيش از ١۰ سال در حوزه اعتياد از جمله 

حوزه های وابستگی به مواد افيونی فعاليت و نقش داشته است.
در  روانشناس  و  پزشک  يکهزار  از  بيش  فعاليت  به  اشاره  با  وی 
مرکز ملی مطالعات اعتياد افزود: در اين مرکز از جديدترين شيوه 
برای  های جدی  برنامه  مرکز  کنيم.اين  می  استفاده  درمانی  های 
تدوين برنامه های موثر و مبتنی بر شواهد در راستای کاهش بار 

اعتياد در جامعه دارد.
رئيس مرکز ملی مطالعات اعتياد با اشاره به بهره گيری اين مرکز 
از آزمايشگاه ژنتيک، مدل های شناختی و مطالعات علوم اعصاب 
با اعتياد ادامه داد: اين مرکز تاکنون  در امر پژوهش های مرتبط 
۵۰۰ مقاله و ۲۰ کتاب در حوزه اعتياد منتشر کرده و يکی از سه 
اعتياد  در حوزه  ۲١ سال گذشته  بهداشت طی  وزارت  مهم  مرکز 

بوده است.

دادخواست طالق
 بعد از مراجعه  به مراکز مشاوره 

استان تهران گفت: دادخواست های طالق  رئيس کل دادگستری 
دادرسی  پرداخت هزينه  بدون  و  ها  دادگاه  ثبت در شعب  از  قبل 

در ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع گردد.
نظارت  هيات  جلسه  ششمين  و  يکصد  در  اسماعيلی  غالمحسين 
دغدغه  به  عنايت  با  افزود:  شهروندی  حقوق  حفظ  بر  بازرسی  و 
های  پرونده  و  طالق  مورد  در  انقالب  معظم  رهبر  مهم  های 
تشکيل  قضائيه  قوه  در  خصوص  اين  در  کارگروهی  خانواده، 
نيز  تهران  استان  دادگستری  مديريت  داد:  ادامه  وی  است.  شده 
مراجع  در  ها  پرونده  نوع  اين  از  کاستن  جهت  را  پيشنهادهايی 
پيشنهاد  مثال  بعنوان  است،  نموده  ارائه  کارگروه  اين  به  قضائی 
شده که دادخواست های طالق قبل از ثبت در شعب دادگاه ها و 
بدون پرداخت هزينه دادرسی بدواً به مراکز مشاوره ارجاع گردد و 
چنانچه زوجين به سازش نرسيدند آنگاه در قالب رفع نقص، تمبر 

الزم ابطال و جهت رسيدگی قضائی به شعبه دادگاه ارجاع شود.
حقوقی  و  فنی  کارشناسان  نظرات  نقطه  است  افزود:ضروری  وی 
در اين رابطه جمع آوری و به مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضائيه 
جهت  از  هم  و  فنی  جهت  از  هم  آينده  در  که  گردد  منعکس 

ساختاری اصالحات الزم بعمل آيد.
اين گزارش حاکی است : پيرامون عملکرد، معايب و نواقص دفاتر 
مطالبی  هيات،  اعضای  از  تعدادی  ناحيه  از  الکترونيکی  خدمات 
نهايت  در  کافی  نظر  تبادل  و  بحث  انجام  از  پس  که  شد  عنوان 

اتخاذ گرديد. نيز حسب مورد  تصميماتی 

خبرخبر

تعالی  و  ازدواج  ريزی  برنامه  دفتر  مديرکل 
خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: جمعيت 
برخی  جمعيت  کل  از  ايران  ازدواج  آماده 
بيشتر  فارس  خليج  نشين  حاشيه  کشورهای 

است.
نشست  اولين  در  قراملکی  صبحی  ناصر 
و  روانشناسی  مراکز خدمات  مديران  سراسری 
امروز  که  سابق  جوانان  ملی  سازمان  مشاوره 
افزود:  شد،  برگزار  جوانان  و  ورزش  وزارت  در 
داريم  نشين  حاشيه  محله   ۲۷۰۰ کشور  در 
زياد  اجتماعی  آسيب های  محالت  اين  در  که 
است و ١١ تا ١۵ ميليون نفر در اين محالت 
 ٣ تهران  در  نمونه  عنوان  به  می کنند.  زندگی 
جمعيت  حتی  و  داريم  نشين  حاشيه  ميليون 
حاشيه نشينی در اطراف تهران بيش از جمعيت 

برخی کشورهای اروپايی مانند آلبانی است.
در  بيکار  ميليون   ٣.۵ اينکه  به  اشاره  با  وی 
کشور زندگی می کنند که بيشتر آنها جوان و 
حاشيه نشين هستند، ادامه داد:  ۲.۵ ميليون 
زن سرپرست خانوار در کشور داريم که بيشتر 
شده اند،  خانوار  سرپرست  طالق  علت  به  آنها 
معتاد  نفر  ميليون   ١.۵ کشور  در  همچنين 

زندگی می کنند.
صبحی با اشاره به وضعيت ازدواج و طالق در 
کشور گفت: از سال ۹۰ به بعد نمودار ازدواج 

در کشور روند کاهشی داشته است. به عنوان 
نمونه ازدواج نسبت به سال گذشته ۶.۵ درصد 
کاهش يافته،  اين در حاليست که طالق به طور 
متوسط ٣۶ درصد افزايش داشته است. در واقع 

نسبت افزايشی طالق ۵.٣ درصد است.
تعالی  و  ازدواج  ريزی  برنامه  دفتر  کل  مدير 
اينکه  بيان  با  جوانان  و  ورزش  وزارت  خانواده 
زندگی  تشکيل  اول  سال  در  طالق  پيک 
مشترک است گفت: اين وضعيت نشان دهنده 
تشکيل خانواده  اهداف  از  زوج ها  است که  آن 

رو  پيش  چالشهای  همسر،  انتخاب  مالک های 
آشنايی ندارند. در اين شرايط راهی جز آموزش 

و توانمندسازی جوانا نداريم.
که  را  اوليه  پيشگيری  است  الزم  افزود:  وی 
را  است  ثالثيه  و  ثانويه  پيشگيری  از  مهمتر 
مورد توجه قرار دهيم و مهمترين وسيله اجرای 

پيشگيری اوليه آموزش است.
گذشته  سال  اسفندماه  داد:  ادامه  صبحی 
ملی  طرح  جاری  سال  در  که  گرفتيم  تصميم 
نخستين  برای  را  ازدواج  از  پيش  آموزش های 

و  آموزش  اجرا کنيم. گستردگی  بار در کشور 
به دوره های  اين دوره نسبت  کيفيت محتوای 
قبلی بی سابقه بوده و قرار است ۷۵ هزار زوج 

در کشور آموزش ببينند.
تعالی  و  ازدواج  ريزی  برنامه  دفتر  کل  مدير 
خانواده وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: 
جمعيت  کل  از  ايران  ازدواج  آماده  جمعيت 
فارس  خليج  نشين  حاشيه  کشورهای  برخی 
آموزش های  ملی  طرح  بنابراين  است.  بيشتر 
ازدواج را در دستور کار قرار داديم و  از  پيش 
ساماندهی  ملی  ستاد  طريق  از  کرديم  تالش 
امور جوانان همه دستگاه ها را در اين آموزش ها 

دخيل کنيم.
وی  توسعه کمی و کيفی مراکز مشاوره ازدواج 
 ۷۵۰ آموزش  کردن  عملياتی  و  خانواده  و 
وزارتخانه  جاری  سال  برنامه ها  را  زوج  هزار 
طرح  باشد  قرار  اگر  کرد:  تصريح  و  عنوان 
اساس  بر  را  ازدواج  از  پيش  آموزش های  ملی 
روانشناسی  نظام  سازمان   ۹۵ سال  تعرفه های 
برگزار کنيم نيازمند ۲۵۰ ميليارد تومان بودجه 
هستيم که با توجه به ميزان اعتبارات معاونت 
برای  سال   ٣۰ بايد  جوانان  امور  ساماندهی 
بنابراين  کنيم.  صرف  وقت  طرح  اين  اجرای 
راهی جز فعال کردن ظرفيت دستگاه ها نداريم.

مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان خبر داد:

اجرای طرح ملی آموزش های پیش از ازدواج در سال جاری

ظرفیت 400 هزار لیتری جمع آوری 
پالسما در ایران

در حال  اينکه  بيان  با  انتقال خون  عامل سازمان  مدير 
حاضر ظرفيت جمع آوری پالسما در کشور به 4۰۰ هزار 
ليتر رسيده است، از همکاری ايران و دو کشور اروپايی 

برای توليد کيسه خون در کشور خبر داد.
تفاهم  امضای  مراسم  در  فتح ا...  پور  اکبر  علی  دکتر 
درمان  شرکت  بين  پالسما  پااليشگاه  تاسيس  نامه 
اول  دوره  که   8۰ سال  در  گفت:  آلمان  بيوتست  و  آرا 
نامه ای درباره توقف خط  انتقال خون بود،  مديريتم در 
با جلسه ای  اتفاق  اين  دريافت کردم که  آلبومين  توليد 
برگزار  تونس  کشور  در  خون  انتقال  مديران  برای  که 
هزار   ۲۰ تونس  زمان  آن  در  و  بود  همزمان  بود،  شده 
يک  با  همکاری  با  را  پالسما  از  مشتق  داروی  ليتر 
به  که  وقتی  بنابراين  می کرد.  توليد  فرانسوی  شرکت 
پالسما  از  مشتق  داروهای  توليد  زمينه  در  آمدم  ايران 

انجام داديم. اقداماتی 
پور فتح ا... با بيان اينکه در حال حاضر هشت مرکز جمع 
هزار   ۲۰۰ با ظرفيت  بخش خصوصی  در  پالسما  آوری 
ظرفيت  بنابراين  گفت:  می کنند  فعاليت  پالسما  ليتر 
داروهای  توليد  برای  ايران  در  پالسما  آوری  جمع 
مشتق از پالسما 4۰۰ هزار ليتر است. اين در حاليست 
کشوری  اگر  جهانی  بهداشت  سازمان  اعالم  طبق  که 
داشته  را  پالسما  ليتر  هزار   ٣۰۰ آوری  جمع  ظرفيت 
و  پااليشگاه  ايجاد  و  ساخت  زمينه  در  می تواند  باشد، 

اقدام کند صنعت پالسما 

مرگ روزانه 10 بیمار سوخته در کشور

رييس انجمن حمايت از بيماران سوخته، هزينه درمان 
تومان  ميليون  پنج  تا  دو  را  سوختگی  درصد  يک  هر 
که  است  ملی  مشکلی  سوختگی  گفت:  و  کرد  عنوان 

تنها راه حل آن، پيشگيری است. 
براساس  انجمن  اين  گفت:  فاطمی  جواد  محمد  دکتر 
وزارت  طريق  از  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آيت  پيشنهاد 
نظرات  و  برنامه ها  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
راهبردی برای حمايت از بيماران سوختگی را به مجمع 

ارايه می کند. نظام  تشخيص مصلحت 
اين  موسس  هيات  اعضای  ديدار  به  اشاره  ضمن  وی 
در  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رييس  با  انجمن 
بيمارانی که دچار  خصوص رفع مشکالت و کمبودهای 
استفاده  ديدار،  اين  در  کرد:  اظهار  می شوند،  سوختگی 
از  يکی  مرتبط  انجمن های  و  متخصصان  تجربيات  از 
به  رسيدگی  جهت  در  بهتر  دورنمايی  ترسيم  راه های 
از  پس  تجربيات  اين  تا  شد  عنوان  سوختگی  بيماران 
به  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  در  بررسی  و  بحث 

عنوان سياست کلی و سند باالدستی تصويب شود. 
وی با بيان اينکه حداقل آمار ايران در سوختگی هشت 
برابر متوسط جهانی است، ادامه داد: ساالنه ۲۰۰ هزار 
در  آنها  از  نفر  هزار   ٣۰ که  می سوزند  کشور  در  نفر 
اثر  بر  نيز  نفر   ٣۰۰۰ و  می شوند  بستری  بيمارستان ها 
سوختگی فوت می کنند؛ اين رقم يعنی  به طور متوسط 

هر روز ١۰ نفر دچار چنين مرگی می شوند.

تولید بنزین و گازوئیل
 از کیسه های نایلونی

مديرعامل مديريت سازمان پسماند شهرداری تهران از فراهم 
شدن مقدمات توليد بنزين و گازوئيل از کيسه های نايلونی 
بازيافتی خبر داد و افزود: پايلوت اين طرح نهايی شده است 
و در ماه آينده نيز توليد آزمايشی ١۰ تن گازوئيل و بنزين از 

کيسه های نايلونی انجام خواهد شد.
حسين جعفری در نشست خبری که با موضوع روز نايلکس 
پسماند  مديريت  سازمان  همکاری  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
با شرکت دانش بنيان درخصوص توليد گازوئيل و بنزين از 
کيسه های بازيافتی تاکيد کرد: ١۰ تن گازوئيل و بنزين در ماه 
آينده به صورت آزمايشی توليد خواهد شد که قطعا مورد تاييد 
سازمان های متولی خواهند بود. بی ترديد اين طرح عالوه بر 
ايجاد اشتغال به بازيابی انرژی به عنوان يکی از الزامات جامعه 
امروز و حفظ محيط زيست می انجامد. اين مراکز می توانند با 

ظرفيت های باال در کالنشهرها احداث شوند.
وی با اشاره به روز بدون نايلکس  )۲١ تيرماه( افزود: اين روز 
در برخی کشورها سابقه ای ١۰ ساله دارد اما در کشور ما سابقه 
پاسداشت اين روز زياد نيست. روزی نه چندان دور برای خريد 
از زنبيل و پاکت های کاغذی استفاده می کرديم، اما در جامعه 
امروز به دليل صرفه جويی در وقت از نايلکس های پلی مری 

استفاده می شود که متاسفانه روند رو به رشدی داشته اند.
ادامه  تهران  شهرداری  پسماند  سازمان  مديريت  مديرعامل 
داد: در جامعه امروز هر فرد ساالنه در کشورهای آسيايی ۲۰ 
کيلوگرم انواع نايلکس های پلی مری استفاده می کند اين در 
حالی است که در کشورهای آمريکايی و اروپايی اين ميزان به 

١۰۰ گرم رسيده است. 

معاون حقوقی پليس فتا با اشاره به بسترهای 
کشور،  سايبری  فضای  در  فتا  پليس  امنيتی 
حوزه  در  حاضر  حال  در  متاسفانه  کرد:  اظهار 
دارک  مجازی  فضای  وسيله  به  مخدر  مواد 
در  بيشتر  که  است  آمده  وجود  به  نت هايی 

کشورهای ديگر مشهود بوده است.
به  آمارهای  اشاره  با  رمضانی  سرهنگ حسين 
برای  مجازی  فضای  بسترهای  از  آمده  دست 
فضای  امروزه  گفت:  کشور،  در  اعتياد  رشد 
با ايجاد بستر رسانه ای بسيار مطلوب  سايبری 
اين امکان را در اختيار دولت و نهاد های کشور 
قرار می دهد تا بتوانند اقدامات خود را سازمان 

دهی کنند.
تمام  کنار  در  سايبری  فضای  افزود:  وی 
ايجاد  با  خود،  سازنده  و  مثبت  ويژگی های 
خالفکاران  و  مجرمين  برای  کاربری  فضاهای 
مختلف در برخی اوقات سبب وقوع بسياری از 

مشکالت می شود.
معاون حقوقی پليس فتا با اشاره به بسترهای 
کشور،  سايبری  فضای  در  فتا  پليس  امنيتی 
حوزه   در  حاضر  حال  در  متاسفانه  کرد:  اظهار 
دارک  مجازی  فضای  وسيله  به  مخدر  مواد 
در  بيشتر  که  است  آمده  وجود  به  نت هايی 

کشورهای ديگر مشهود بوده است.

دکتر عباس ديلمی زاده، کارشناس حوزه مواد 
مخدر  نيز در اين برنامه با اشاره به تعريف مواد 
مواد مخدر و  مخدر در جوامع مختلف، گفت: 
محرک، با ايجاد وابستگی های شديد جسمی، 
روانی و عاطفی در ذهن و جسم شخص نفوذ 
به  را  خود  عالئم  افراد  مصرف  سوء  با  و  کرده 

بار می نشاند.
برای  دنيا  جای  هيچ  در  که  اين  بيان  با  وی 
اظهار  گيرد،  نمی  انجام  مثبتی  تبليغ  مخدرها 

مصرف  برای  تبليغاتی  شيوه  هر  در  کرد: 
غير  های  راه  از  همواره  مخدر  مواد  فروش  و 
مستقيم استفاده می شود، به طوری که امروزه 
در بخش های مختلف فضای مجازی شاهد اين 

دست از تبليغات غير مستقيم هستيم.
اين کارشناس مواد مخدر در ادامه همين بحث 
از  کننده  مصرف  يک  که  زمانی  کرد:  اضافه 
طريق مدل های مختلف تبليغاتی و گروه های 
نظر  مورد  مواد  به  کنندگان  مصرف  به  متعلق 

خويش دست پيدا کند، يک تبليغات کامال غير 
مستقيم انجام گرفته است.

در  جديد  مخدر  مواد  رواج  خصوص  در  وی 
مخدر  مواد  اکثر  کرد:  اظهار  مجازی،  فضاهای 
بنيان  و  پايه  در  مختلف  های  نام  و  برندها  با 
به طوری که  خود مشترک و يکسان هستند، 
تهيه کنندگان اين مواد نسبت به سطح آگاهی 
مردم و رشد فروش خود تبليغات و برند خود 

را تغيير می دهند.
در بخش ديگر اين برنامه روح ا... مومن نسب، 
کارشناس فضای مجازی نيز با اشاره به ارتباط 
بين فضای مجازی و مواد مخدر گفت: در اين 
باره دو تعريف متمايز وجود دارد، اولين بحث 
مربوط می شود به حضور مواد مخدر در فضای 

مجازی و ديگری فضای مجازِی مخدر است.
افت  به  اشاره  با  اين کارشناس فضای مجازی 
گفت:  ايرانی،  آموزان  دانش  اکثريت  تحصيلی 
آموزان  دانش  از  صد  در   8۰ اخير  سال  در 
تحصيلی  دوران   ١۲ ميانگين  معدل  با  ايرانی 
متاسفانه  و  اند  و سپری کرده  را طی  خويش 
 ١4 تا   8 آموزان  دانش  از  درصد   ٣۰ امروزه 
ساله به  بازی هايی همچون »کلش آف کلنز«، 
»پوو« و... اعتياد پيدا کرده و وابستگی عميقی 

دارند. 

وجود مواد مخدر در  فضای مجازی 

۳۰ درصد دانش آموزان  معتاد به بازی های رایانه ای 

و  بهداشت،درمان  وزير  آموزشی  معاون 
و  زنان  درصد   ٣۰ گفت:  پزشکی  آموزش 
البته  هستند  چاق  ايران  مردان  درصد   ١۷

وضعيت چاقی و اضافه وزن استان به استان 
فرق می کند و به عنوان مثال در سيستان 
و بلوچستان چاقی و اضافه وزن بسيار کمتر 

از مازندران است.باقر الريجانی در همايش 
بيماريهای  کنترل  و  پيشگيری  المللی  بين 
علوم  دانشگاه  مرکزی  ستاد  در  غيرواگير 
پزشکی تهران، افزود: بسياری از بيماريهای 
غيرواگير افراد جامعه را به زير خط فقر می 
برد. ١۷ ميليون نفر بر اثر سکته های قلبی 
و عروقی، 8 ميليون نفر بر اثر سرطانها، 4 
 ١.۵ و  ريوی  بيماريهای  اثر  بر  نفر  ميليون 
ميليون نفر نيز بر اثر ديابت جان خود را از 
و  مرگ  از  درصد   8۲ که  دهند  می  دست 
ميرهای مردم بر اثر بيماری های غيرواگير 

ناشی از اين 4 بيماری است.
وی با اشاره به افزايش اميد به زندگی ۷4 
سال در مردان و ۷۹ سال در زنان در ايران، 
استانهای  در  شاخص  اين  داشت:  اظهار 
کشور متفاوت است اما الزم است که در اين 
زمينه به نقاط حنوبی کشور توجه ويژه ای 
و مير کودکان  شود.الريجانی کاهش مرگ 
و نوزادان در ايران را نشانگر شرايط بسيار 
مناسب بهداشتی عنوان کرد و گفت: بهبود 

نيست  باورکردنی  کشور  بهداشتی  وضعيت 
در  نوزادان  و  کودکان  مير  و  مرگ  روند  و 
وضعيت  از   ۲۰١۵ تا   ١۹۹۰ سال  از  ايران 
قرمز به وضعيتی مناسب انتقال يافته است.

بيان  با  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
چهار  کنترل  و  پيشگيری  ما  هدف  اينکه 
کرد:  اضافه  است،  غيرواگير  عمده  بيماری 
وضعيت کشور ما از نظر بيماری های قلبی 
و عروقی مناسب نيست، از نظر سکته های 
مغزی و قلبی در حد متوسط جهانی و رتبه 
مورد  در  هستيم،  منطقه  در  مناسب  ای 
سرطان ها وضعيت ايران نامناسب نيست و 
از ميزان معمول جهانی در رده پايين تری 
وضعيت  داشت:  اظهار  داريم.الريجانی  قرار 
نسبت  کشور  در  ديابت  به  ابتال  آمارهای 
نگران  و  باال  جهان  و  منطقه  کشورهای  به 
باشيم  داشته  توجه  بايد  اما  نيست  کننده 
شيوع  حال  در  سرعت  به  بيماری  اين  که 
است و الزم است به کنترل و پيشگيری از 

آن توجهی جدی شود.

چاقی سالمت مردم را تهدید می کند 
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آگهی احضار
با توجه به اينکه در پرونده کالسه ۹4١۰4۰۶۶١١۰۰۹۰۵۶ تعداد ۶۷ دستگاه خودرو موجود در پارکينگ های شهرستان خرم آباد تحت عنوان بالصاحب با مشخصات ذيل در اين دادسرا مطرح رسيدگی است لذا به اطالع صاحبان وسائط نقليه موصوف می رساند ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشار اين اگهی 

با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته مالکيت نسبت به سير مراحل قانونی و ترخيص وسيله خود به راهنمايی و رانندگی شهرستان خرم آباد مراجعه نمايند بديهی است در صورت عدم حضور در موعد مقرر تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سید یحیی سهرابی 

لیـست خـودروهای شـهرستان خـرم آبـاد
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آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو پارس مدل ١٣۹۰ به شماره انتظامی ايران ۷۲-٣4۷ج4٣ و 
 NAAN١١FC٣CK۶۵۵١۵4 شماره موتور ١٣۹۹۰۰١۲١٣۹ و شماره شاسی

به نام مريم گل کانی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مزایده 
بابل در نظر دارد در پرونده اجرايی بکالسه ۹۵۰84۲  دايره اجرای احکام مدنی 
و هزينه  به  بصير جهت وصول محکوم  ارسالن  عليه  زاده  اسماعيل  اکبر  علی  له 
های اجرائی يک دانگ سرقفلی پالک ١۲٣ فرعی از ۲۶۹۰اصلی واقع در بخش 
نرسيده  راه گله محله  از چهار  بعد  بابل کمربندی غربی  به آدرس  بابل  دو غرب 
مساحت  به  پستی 4۷١4۶١٣١۵8  کد  آسيا  بيمه  نمايندگی   ١ توحيد  موچه  به 
ورودی  درب  سراميک  سقف  تا  ديوار  سراميک  کف  بنای  سازه  با  مربع  متر   ١۶
بيش  بنا  قدمت  و  برق  انشعاب  دارای  ای  کرکره  درب  حفاظ  با  ای  شيشه  قاب 
به  سرقفلی  دانگ  يک  سهم  ارزش  شده  بازسازی  اخير  سالهای  در  سال   ۲۰ از 
ميزان ۲۹٣/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد متعلق به محکوم عليه را از طريق مزايده در 
تاريخ ۹۵/۵/۲۷روز چهلرشنبه ساعت ١١ صبح در محل دفتر اجرای دادگستری 
بابل بفروش برساند مزايده از قيمت پايه به مبلغ ۲۹٣/٣٣٣/٣٣٣ ريال آغاز و به 
باالترين بهای پيشنهادی واگذار خواهد شد برنده مزايده بايستی ده درصد بها را 
فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف يک ماه پرداخت نمايد در صورت انصراف 
مبلغ پرداختی پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد و کليه 
از  قبل  روز  پنج  تا  ميتوانند  متقاضيان  ميباشد  خريدار  با  نيز  انتقال  های  هزينه 

مزايده با هماهنگی اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند 
مدیر اجرای دادگستری بابل – نصیری 

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  دراجرای  اينکه  نظربه 
آقای  ١-تصرفات     ۹۵/٣/۹-١٣۹۵-٣۰۰١8١۵ رای  برابر  فاقدسندرسمی  های 
کدملی  شادگان  شناسنامه١۰۷۵صادره  شماره  به  فرزنديوسف  خنافره  محسن 
١8۹۹۲88۰۵8نسبت به يک باب ساختمان به مساحت۲۵۰مترمربع درقسمتی/
موسوی  سيدحسن  ازمالکيت  خروجی  دواهواز  پالک۲۶۹۰/۹بخش  ششدانگ 
منجربصدوررای گرديده لذابرابرماده٣قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده 
روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکيت 
ايشان اعتراض داشته باشدازتاريخ انتشارنوبت اول اين آگهی بمدت دوماه اعتراض 
نمايند  ورسيددريافت  تسليم  اهواز  اسنادوامالک  ثبت  اداره  به  خودرامستقيما 
اعتراض دادخواست به  ازتاريخ تسليم  ومعترض مکلف است ظرف مدت يک ماه 
مقامات قضائی تقديم وگواهی تقديم دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحويل 
برابر  ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمايند.بديهی 

مقررات اقدام بصدورسندمالکيت خواهدنمود. شماره م.الف)١۷8۰/۵(
تاريخ انتشارنوبت اول:١٣۹۵/4/۲۲  تاريخ انتشارنوبت دوم:١٣۹۵/۵/۶

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادریان

آگهی دادنامه
خواهان :بانک ملی ايران اداره امور شعب استان خوزستان به نشانی اهواز امانيه خيابان 
سقراط بانک ملی ايران اداره امور شعب استان خوزستان –خواندگان:١-آقای محمد 
حشمتيان۲-آقای جليل جليليان همگی به نشانی مجهول المکان ٣-آقای محمد علی 
کعبی به نشانی شهرستان خرمشهر خيابان8آرش سمت بوستان پالک 8۶  4-شرکت 
خدمات وردوايد انرژی کيش به نشانی جزيره کيش-بازار ونوس طبقه اول غرفه شماره

١١۵C۲۶۶-IMD-خواسته : مطالبه خسارت 
رای دادگاه

طرفيت  به  خوزستان  استان  شعب  امور  اداره  ايران  ملی  بانک  دعوای  در خصوص 
١-شرکت خدمات وردوايد انرژی کيش ۲-آقای محمدعلی کعبی فرزندتقی ٣-آقای 
جليل جليليان فرزندخيدان 4-آقای محمدحشمتيان فرزندفتح ا... مبنی برصدورحکم 
ميليلردوهشتصدوبيست  وشش  بيست  مجموعامبلغ  پرداخت  به  خواندگان  الزام  به 
بابت  نحوتضامنی  به  وهفتادوچهارريال  هزارودويست  وشش  وبيست  وچهارميليون 
خسارات وضرروزيان وارده ناشی ازصدوروپرداخت وجه دوفقره ضمانت نامه با احتساب 
خسارات دادرسی وتاخيرتاديه.باتوجه به اوراق ومحتويات پرونده ودادخواست تقديمی 
که خواهان بدين شرح اعالم کرده است سابقاچندين فقره ضمانت نامه بانکی درشعبه 
خيابان فردوسی خرمشهر)اين بانک(برخالف ضوابط ومقررات صادرگرديده وبه نحوی 
که برخی ازضمانت نامه هادارای امضای جعلی بوده يافاقدوثيقه می باشندونتيجتاپس 
واقع شده  وسايرجرايم  های صادره  نامه  ارتکابی،درخصوص ضمانت  ازکشف جرايم 
قطعی  ونهايتارای  اعالم  جرم  مرتکبين  عليه  بانک  شکايت  مذکور،مراتب  درشعبه 
مقررات،صدورضمانت  حسب  اينکه  صادرگرديد.توضيح  جرم  عامالن  عليه  کيفری 
نامه بانکی منوط به اخذوثيقه ياتضمينات مناسب می باشدتاچنانچه وجه آن توسط 
حقوق  واستيفای  آن  وصول  گرددامکان  پرداخت  نامه  ضمانت  نفع  ذی  به  بانک 
بانک ازشخص ضمانت خواه وجودداشته باشد،که درمانحن فيه دوفقره ضمانت نامه 
مورددعوی فاقدوثيقه می باشد.١-ضمانت نامه شماره8۹۰۰۰٣۷۶مورخ١٣8۹/۹/۲8به 
مبلغ  شماره8۹۰۰۰٣8۹مورخ١٣8۹/۹/۲8به  نامه  وضمانت  ميلياردريال  هفت  مبلغ 
شعبه( وقت  کعبی)رئيس  محمدعلی  آقای  تصدی  درزمان  که  ميلياردريال  هشت 
نفع  وذی  کيش  وردوايدانرژی  خدمات  شرکت  خواه  ۲-ضمانت  است  صادرگرديده 
ضمانت نامه)مضمون له(شرکت واسپاری ملت می باشد ٣-باتوجه به کشف وبرمالشدن 
جرائم وتخلفات عديده،لذاپرداخت وجه دوفقره ضمانت نامه مورد دعوی به شرکت 
يک  ذکراست  به  4-الزم  گرديد  ها(خوداری  نامه  ضمانت  نفع  ملت)ذی  واسپاری 
دفترخانه۲8۶خرمشهربه  به شماره۶۹٣مورخ١٣88/۶/۲۲تنظيمی  قراردادرهنی  فقره 
نحوصوری وواهی به عنوان وثيقه تعهدات وبدهيهای شرکت خدمات وردوايدانرژی 
عمل  به  های  بررسی  وبراساس  شده  مذکوريافت  درشعبه  که  گرديده  تهيه  کيش 
شماره۹١۰۹۹۷۶١4١٣١۰۰۷۹۲-١٣۹١/١۰/١۹صادرشده  دادنامه  وحسب  آمده 
وحکم  وفاقداعتباراست  جعلی  مذکور  اهوازقراردادرهنی  جزايی  ازشعبه١۰8دادگاه 
شماره۹٣۰۹۹۷۶١١8٣۰۰۷44-١٣۹٣/۶/١١شعبه  دادنامه  موجب  به  بدوی  دادگاه 
دوازده دادگاه تجديدنظراستان خوزستان تاييدشده است. ۵-شرکت ذی نفع واسپاری 
ملت عليه خواهان اقامه دعواکرده وبه موجب دادنامه هاشماره۹١۰۹۹۷۶١4١۲۰۰8
شعبه  از  ۹8مورخ١٣۹١/8/۲۷و۹٣۰۹۹۷۶١4١۲۰۰١۵۰مورخ١٣۹٣/۲/۲۵صادرشده 
دوم دادگاه حقوقی خرمشهرمجموعابه پرداخت۲۶8۲4۰۲۶۲۷4ريال خواهان محکوم 
شده وحکم هم اجراشده است. خواندگان رديف سوم وچهارم ازطريق نشرآگهی دعوت 
نماينده ای وی در جلسه دادرسی  قانونی  ابالغ  اول علی رغم  شده وخوانده رديف 
حاضرنشده واليحه ای ارسال ننموده اند.خوانده رديف دوم درجلسه دادرسی حاضرشده 
ودرخصوص دعوای خواهان دفاع موثری به عمل نياورده است.بنابراين دعوای خواهان 
بدين وصف بااحرازپرداخت وجه به شرکت واسپاری ملت وعدم اخذوثيقه معتبرازجانب 
وبه  اندوارداست  شده  خواهان  خسارت  موجبات  که  تاچهارم  دوم  رديف  خواندگان 
وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  مواد١۹8-۵١۵-۵١۹-۵۲۲قانون  استناد 
درامورمدنی مصوب١٣۷۹ومواد١و۲قانون مسئوليت مدنی وماده٣۵قانون پولی وبانکی 
کشورمصوب١٣۵١وماده۷۰قانون بانکی وپولی کشورمصوب١٣٣۹حکم به محکوميت 
ميلياردوهشتصدوبيست  وشش  بيست  مبلغ  پرداخت  به  نحوتضامنی  به  خواندگان 
وچهارميليون وبيست وشش هزار ودويست وهفتادوچهارريال به عنوان اصل خواسته 
دادرسی  هزينه  عنوان  به  هزارريال  وهفتصدوبيست  هشتصدوچهارميليون  ومبلغ 
که  اجرای حکم  دادخواست)١٣۹4/4/٣(تازمان  تقديم  ازتاريخ  تاخيرتاديه  وخسارت 
محاسبه اخذآن پس ازپرداخت هزينه دادرسی به عهده ی اجرای احکام است درحق 
خواهان صادرواعالم می شود.رای صادرشده نسبت به خوانده رديف دوم حضوری وظرف 
بيست روزپس ازابالغ قابل تجديدنظرونسبت به سايرخواندگان غيابی وظرف بيست 
روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراين دادگاه وظرف بيست روزقابل تجديدنظرخواهی 

درمحاکم تجديدنظراستان خوزستان است.     شماره م.الف)٣۲4/۹( 
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر-ضرغام خسروی

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک 

شهرستان اهواز
بدينوسيله اعالم ميگردداسامی اشخاصی که پرونده کالسه آنها دراجرای قانون فوق 
اجرايی منجربه صدوررای  نامه  آيين  درهيات های حل اختالف موضوع ماده يک 
گرديده برابرماده٣قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم 
داشته  اعتراض  آنان  ومالکيت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  شودتاهرکس  می  آگهی 
باشدازتاريخ انتشارنوبت اول اين آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقيمابه اداره 
ثبت اسنادوامالک اهوازتسليم ورسيددريافت نمايندومعترض مکلف است ظرف مدت 
يک ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقديم وگواهی تقديم 
دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحويل نمايند.١-آقای کاظم حزباوی فرزندعويدبه 
شماره شناسنامه٣۹١۹صادره شادگان کدملی ١8۹88۹١۵8٣ نسبت به يک باب 
پالک۲۶۹۰/۶٣۲بخش  درقسمتی/ششدانگ  مساحت۲٣/۵8مترمربع  به  ساختمان 
دواهوازخروجی ازمالکيت مشاعی کاظم حزباوی.۲-آقای کاظم حزباوی فرزندعويدبه 
باب  يک  به  کدملی ١8۹88۹١۵8٣نسبت  شادگان  شناسنامه٣۹١۹صادره  شماره 
ساختمان به مساحت١۹۵/۹4مترمربع درقسمتی/ششدانگ پالک۲۶۹۰/۶٣۲بخش 
دو اهوازخروجی ازمالکيت مشاعی کاظم حزباوی.٣-آقای کاظم حزباوی فرزندعويدبه 
باب  يک  به  کدملی١8۹88۹١۵8٣نسبت  شادگان  شناسنامه٣۹١۹صادره  شماره 
پالک۲۶۹۰/١۷بخش  ششدانگ  درقسمتی  مساحت٣۲۵مترمربع  به  ساختمان 

دواهوازخروجی ازمالکيت حاج علی خدادادی.    شماره م.الف)١۷۹۶/۵(
تاريخ انتشارنوبت اول:١٣۹۵/4/۲۲ تاريخ انتشارنوبت دوم:١٣۹۵/۵/۶

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادریان

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم  /آقا عباس آزموده به شماره شناسنامه ۲8 به شرح درخواستی که به شماره 
۹۵/44  اين شورا ثبت گرديده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم  داشته که شادروان  طاهره عواضی رستمکاليی به شماره شناسنامه ۲8۶۶ 
درتاريخ   ۹۵/٣/١۹   در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وورثه / وارث حين الفوت 

آن عبارتند از / عبارتست از :  
پسر   ١٣٣۹/۷/۲۲ ت.ت  قربانعلی ش.ش4٣۲١   فرزند  رستمی  آزموده  علی   -١

متوفی
۲ - معصومه آزموده رستمی فرزند قربانعلی ش.4٣۲۰  ت.ت ١٣٣۷/١/۷ دختر 

متوفی
٣ -رقيه آزموده رستمی فرزند قربانعلی ش.۶8  ت.ت ١٣4۲/۶/4 دختر متوفی

قربانعلی ش.4۹٣4  ت.ت ١٣4۵/٣/۲۰ دختر  فرزند  آزموده رستمی  4- حميده 
متوفی

۵ -عباس آزموده رستمی فرزند قربانعلی ش.ش۲8  ت.ت ١٣4۷/۷/١ پسر متوفی
دختر   ١٣۵۰/٣/۲ ت.ت  ش.ش۵84۵   قربانعلی  فرزند  رستمی  آزموده  ليال   -۶

متوفی
۷- اسمعيل آزموده رستمی فرزند قربانعلی ش.ش۵۹۹٣  ت.ت ١٣۵٣/١۰/١ پسر 

متوفی
والغير ،اينک شورا پس از انجام تشريفات مقدماتی در خواست مزبور را يک نوبت 
آگهی می نمايد تا هر کس اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاريخ انتشار آگهی ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال 

گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 950271 شعبه 13 شورای حل اختالف بهشهر- رستم کال

آگهی ابالغ
 دادخواست و دعوت برسيدگی

به طرفيت  به خواسته مطالبه وجه  دادخواستی  آقای وحيد صالحی حاجيکاليی 
آقای محمد رضا فالح نژاد رستمکاليی تقديم که به اين شعبه ارجاع به کالسه 
۹۵/١۲ثبت شده چون خوانده مجهول المکان می باشد و آدرس مشخص نمی با 
شد حسب تصميم شورا طبق ماده ۷٣قانون آيين دادرسی مدنی مراتب در يک 
نوبت در روزنامه کثير االانتشار محلی درج و آگهی ميشود که خوانده با مراجعه 
به دفترواحد ١٣ شورای حل اختالف رستم کال نسخه ثانی داد خواست و ضمانم 
را دريافت و درروز يک شنبه مورخه ۹۵/۵/۲4ساعت ١۰ صبح در واحد شورای  
مذکور حاضر شده واال شورا رسيدگی و اقدام قانونی معمول خواهد شد چنانچه 

بعدا آگهی الزم شود فقط يک  نوبت  و مدت آن ده روز است م.الف ۹۵۰۲8۰ 
واحد 13 شورای حل اختالف بهشهر

حصر وراثت
اقای وحيد تيموری  دارای شناسنامه شماره ١۵٣۰۲١٣۶۶۲ به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  اين  از  ١/۹۵ش/4۵۹  کالسه  به 
چنين توضيح داده که شادروان عباس تيموری    ش ش ٣۹ در تاريخ ١۲/۲/۹4 
الفوت آن مرحوم منحصر  بدرود زندگی گفته ورثه حين  را  اقامتگاه دائمی خود 
است به ١-متقاضی فوق الذکر متولد متولد ١٣۷۰ پسر متوفی ۲-قاسم تيموری 
ش ش ۵۹8 متولد ١٣۶۲ پسر متوفی ٣-ناصر تيموری ش ش ١۵۲۰۵۷۰٣۰۶ 
متولد ١٣۶۵ پسر متوفی 4-اکرم پاشاپور ش ش ۲٣١ متولد ١٣٣۹ زوجه متوفی   
اينجانب با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی مينمايد 
تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی دارا باشد از تاريخ نشر نخستين  
آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک  تقديم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
م الف 3681 رییس شعبه یکم  شورای حل اختالف قرچک

حصر وراثت
اقای محمد نوکاريزی  دارای شناسنامه شماره ۰4١۰١۰۲۹١١ به شرح دادخواست 
به کالسه ١/۹۵ش/4۶8 از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
تاريخ ۲۰/٣/۹۵  توضيح داده که شادروان محمدحسن نوکاريزی   ش ش ۲ در 
الفوت آن مرحوم منحصر  بدرود زندگی گفته ورثه حين  را  اقامتگاه دائمی خود 
است به ١-متقاضی فوق الذکر متولد ١٣۶۹ پسر متوفی  ۲-معصومه نوکاريزی ش 
ش ۰4١۰١۹٣۲۹١متولد ١٣۷۰دختر متوفی ٣-ربابه تازيک ش ش 48۹ متولد 
متوفی   مادر  متولد ١٣١4  متوفی 4-صديقه حسينی ش ش ٣۶4  زوجه   ١٣٣۹
اينجانب با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی مينمايد 
تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی دارا باشد از تاريخ نشر نخستين  
آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک  تقديم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
م الف 3692  رییس شعبه یکم  شورای حل اختالف قرچک

آگهی ابالغ
 تجديد نظر خواهی

تجديد  خوانده  طرفيت  به  احمد  فرزند  شريعتی  اکرم  خواه  نظر  تجديد  خواهان 
نظر خوانده احمد شريعتی فرزند کمال به خواسته فوت فرضی اعتراض به دادنامه 
به مجهول  با توجه  به درخواست زوجه  ۹۵۰۹۹۷۲۹۲۲۵۰۰44۵ مورخ ١/۹۵/4 
المکان بودن تجديدنظر خوانده در پرونده مطروح در شعبه سوم حقوقی دادگستری 
قرچک به شماره کالسه ۹٣۰۲٣4 و مراتب يک نوبت در جرايد کثير االنتشار آگهی 
از نشر آگهی جهت اعالم اليحه دفاعيه و گرفت  ميگردد در مهلت ١۰ روز پس 

ضمائم و نسخه دوم دادخواست در اين شعبه حاضر شويد 
 م الف 3676   شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان قرچک 

حصر وراثت
اقای نشميه رماوندی   دارای شناسنامه شماره ۲۰۷ به شرح دادخواست به کالسه 
١/۹۵ش/4٣8 از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان خاک وند  ش ش ۲۰4 در تاريخ ۹4/١۲/١8 اقامتگاه دائمی خود 
را بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به ١-متقاضی فوق 
الذکر متولد ١٣4۲ زوجه متوفی ۲-طيبه خاک وند  ش ش ١4 متولد ١٣۶۲ دختر 
متوفی ٣- صفيه خاک وند ش ش 4۶۷ متولد ١٣۶۰دختر دختر متوفی 4-خليل 
خاک وند ش ش ۶١۲۵ متولد ١٣۶١ پسر متوفی ۵-جليل خاک وند ش ش ۹۲ 
متولد ١٣۶۶ پسر متوفی اينجانب با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
يک مرتبه آگهی مينمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی دارا 
باشد از تاريخ نشر نخستين  آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم شورای حل اختالف 

شهرستان قرچک  تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رییس شعبه یکم  شورای حل اختالف قرچک

آگهی ابالغ اجرائیه
در  قبلی  های  آگهی  پيرو  عبدی  موسی  اقای  وکالت  با  قنبرزاده  بايرامعلی  اقای 
حميد  –فرهود-  محمدرضا   ( کلی  صادقی  فردين  مرحوم  وراث  دعوی  خصوص 
–مسعود- محمود- سعيد- راويه –فرحناز- زيبا –فرزانه- فريده -همگی صادقی 
پرونده کالسه ١۲ش/۵٣۷-۹4  که  ميشود  ابالغ  بدينوسيله  بطرفيت شما   ) کلی 
منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما مبنی بر الزام خواندگان وراث مرحوم به حضور 
در دفترخانه و تنظيم و انتقال سند رسمی ملک به پالک ثبتی ۵4/۲۰8 و پرداخت 
مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ريال در حق خواهان و نيم عشر دولتی در حق صندوق لذا مراتب 
وفق مواد ۹-١١8-١١۹ قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت در روزنامه محلی درج 
ميگردد اين اجرائيه ١۰ روز از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد پس از اين برای 
عمليات اجرائی ابالغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد مگر اينکه محل اقامت 

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

انتخابات فدراسیون کاراته ۱۱ مردادماه برگزار می شود

بنابر اعالم معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، 
انتخابات فدراسيون کاراته ۲١ مردادماه برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس نامه ابالغی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، انتخابات فدراسيون کاراته ساعت ١۰ صبح 
روز دوشنبه ١١ مرداد ماه ۹۵ در محل آکادمی ملی المپيک برگزار می شود.

در اين دوره از انتخابات فدراسيون کاراته، ۲۷ نفر ثبت نام کرده اند که 
اسامی افراد تاييد شده متعاقبا اعالم خواهد شد.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان از این تیم جدا شد

امين جهان عاليان مهاجم جوان تيم فوتبال سپاهان به صورت توافقی از 
اين تيم جدا شد.

به گزارش مهر،  امين جهان عاليان بعد از توافقات و هماهنگی های الزم با 
مسئوالن باشگاه و کادر فنی تيم فوتبال سپاهان، به صورت توافقی از اين 

تيم جدا شد و ساير پيشنهاداتش را بررسی می کند.
وی در گفتگويی  با پايگاه خبری سپاهان، گفت:  هيچگاه محبت ها و 
تشويق های هواداران سپاهان را از ياد نمی برم. از همه تشکر می کنم و 

اميدوارم دوباره شرايطی مهيا شود تا به اين تيم بازگردم.

بانوان اعزامی به رقابتهای کاراته دانشجویان 
جهان معرفی شدند

 در پايان رقابتهای انتخابی تيم کاراته دانشجويان، ترکيب تيم اعزامی به 
مسابقات قهرمانی جهان اعالم شد.

به گزارش مهر ، رقابت انتخابی تيم کاراته بانوان با هدف انتخاب دانشجويان 
فدراسيون  رسمی  داوران  با حضور  پرتغال  جهانی  رقابتهای  به  اعزامی 
و استفاده از بررسی فيلم مبارزات)ويدئو ريپلی( به صورت دوره ای در 
مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار و در نهايت ترکيب اعزامی به اين 
رقابتها مشخص شد.  برهمين اساس سحر کرجی در وزن ۵۰-کيلوگرم، 
فاطمه چاالکی در وزن ۵۵-کيلوگرم، رزيتا عليپور در وزن ۶١-کيلوگرم، 
محدثه آقايی در وزن ۶8-کيلوگرم و حميه عباسعليدر وزن ۶8+کيلوگرم 
با برتری مقابل رقبای خود به عنوان نمايندگان کشورمان در رقابتهای 
دانشجويان جهان معرفی شدند. مسابقات دانشجويان جهان ۲۰ تا ۲٣ 

مرداد ماه در شهر براگا پرتغال برگزار خواهد شد.

از 27 تیرماه؛

المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان برگزار می شود

سيزدهمين المپياد فرهنگی و ورزشی دانشجويان از ۲۷ تيرماه در دانشگاه 
فردوسی مشهد برگزار می شود. به گزارش مهر، سيزدهمين المپياد فرهنگی 

ورزشی دانشجويان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.
اين المپياد از ۲۷ تير تا ۵ مرداد در 8 رشته بسکتبال، واليبال، فوتسال، شنا، 
دووميدانی، تنيس روی ميز، بدمينتون و تکواند برای دانشجويان دختر و از ١۲ 

تا ۲۰ مرداد در ١۰ رشته ويژه دانشجويان پسر برگزار خواهد شد.
رشته هايی که برای دانشجويان پسر پيش بينی شده با رشته های دانشجويان 
دختر در 8 رشته مشابه بوده و دانشجويان پسر عالوه بر رشته های مذکور در 

دو رشته کشتی آزاد و فرنگی نيز شرکت خواهند کرد.
شرکت کنندگان دختر به اضافه مربيان خود در اين المپياد ۲۵۰۰ نفر و 
دانشجويان پسر ٣۵۰۰ نفر هستند. برترين ها برای شرکت در يونيورسياد سال 

آينده که در چين تايپه برگزار خواهد شد،معرفی می شوند.

مدافع تیم ملی پرتغال:

جام را به خاطر رونالدو بردیم

مدافع تيم ملی فوتبال پرتغال می گويد بازيکنان 
اين تيم با تعويض »کريستيانو رونالدو« به دليل 
مصدوميت، با يکديگر متحد شدند تا به خاطر 
ستاره تيمشان قهرمان رقابتهای جام ملتهای 
اروپا شوند. به گزارش مهر،  تيم فوتبال پرتغال 
يکشنبه شب با گل »ادر« در وقت های اضافه 
موفق شد از سد فرانسه ميزبان گذشته و جام 
قهرمانی يورو را برای نخستين بار باالی سر ببرد.

کريستيانو رونالدو در دقيقه ۲۵ اين ديدار به دليل 
آسيب ديدگی زانو مجبور به ترک زمين شد.

»پپه« مدافع پرتغال در پايان بازی اظهار کرد: 
وقتی کريستيانو گفت نمی تواند بازی کند، به 
هم تيمی ها گفتم بايد  اين بازی را برای او ببريم. 
اين انگيزه ما را بيشتر کرد. سپس برای رونالدو به 

ميدان رفتيم و جنگيديم تا جام را ببريم.
وی در ادامه تصريح کرد: ديدار سختی بود چون 
ما يار اصلی خود را از دست داده بوديم.  همه 
بازيکنی  او  او می ديديم.  اميدهای خود را در 
است که می تواند در هر لحظه گلزنی کند و ما 
از تونايی او با خبريم. بازيکنان پرتغال به افتخار 
کشورشان در زمين بازی کردند و قهرمان شدند.

پیام »پپ گواردیوال« به سرمربی 
بایرن مونیخ منتشر شد

پيام سرمربی پيشين بايرن مونيخ به سرمربی 
حال حاضر اين تيم منتشر شد.

به گزارش مهر، »کارلو آنچلوتی« در گفتگو با 
با »پپ گوارديوال«  از روابط خوبی که  »بيلد« 

دارد، پرده برداشته است. 
آنچلوتی در پاسخ به اينکه گوارديوال چه پيامی 
او  باشی«  »موفق  گفت:  کرده،  ارسال  او  برای 
اين جمله را به زبان ايتاليايی و با حروف درشت 
نوشت. اين پيام خيلی خوشايندی بود. ما روابط 

خيلی خوبی با يکديگر داريم. 
اين مربی ايتاليايی همچنين در خصوص وضعيت 
افزود: من يک گفتگوی  آينده »ماريو گوتزه« 
خصوصی با گوتزه داشتم. نظرم را به اين بازيکن 
گفتم و او هم به من نظرش را گفت. گوتزه اکنون 

نظر بايرن را در خصوص خودش می داند.
کارلتو ادامه داد: من عملکرد چند بازيکن جوان 
را در چند ماه گذشته رصد کرده ام. يکی از آنها 
با  او  بوده است. وقتی درباره  »رناتو سانچس« 
بايرن صحبت کردم آنها گفتند از قبل اين بازيکن 
را زير نظر داشته اند. در اين خصوص هر دو هم 
عقيده بوديم. او واقعا بازيکنی است که ما به آن 

نياز داشتيم.

خبرخبر

نشست هماهنگی سرپرستان رشته های ورزشی 
اعزامی به المپيک ريو با حضور رئيس و دبيرکل 
کميته ملی المپيک و همچنين سرپرست کاوران 

اعزامی به ريو برگزارشد.
رئيس  هاشمی  کيومرث  نشست  اين  ابتدای  در 
کميته ملی المپيک ضمن خوش آمد گويی به 
رشته   ١4 سرپرستان  و  ها  فدراسيون  روسای 
بازيهای  دوره  يکمين  و  سی  به  اعزامی  ورزشی 
المپيک که پس از حدود دو سال کار فشرده موفق 
به کسب سهميه المپيک شده اند ابراز اميدواری 
کرد تا با توجه به سطح توقعی که از هر رشته می 

رود در رويداد مهم المپيک موفق شوند. 
نکته که  اين  به  اشاره  ادامه  ضمن  هاشمی در 
تا به امروز تمامی اقدامات الزم و مورد نياز برای 
١4 رشته ورزشی و هماهنگی های الزم برای نياز 
است  گرفته  انجام  بازيها  دهکده  در  ورزشکاران 
با  بازيها جلساتی را  گفت: همه روزه در دهکده 
حضور سرپرستان رشته های ورزشی اعزامی به ريو 
برگزار خواهيم کرد و اميدواريم تا روز اعزام به اين 
بازيها شرايط و امکانات موجود را بهتر و بهتر کنيم.

رئيس کميته ملی المپيک همچنين به تسهيالتی 
که برای ورزشکاران مدال آور در المپيک در نظر 
تسهيالت  اين  که  کرد  اشاره  است  شده  گرفته 
نسبت به گذشته با رشدی سه و نيم برابری مواجه 
شده است و بر اين اساس ورزشکارانی که موفق به 

کسب مدال طال خواهند شد ٣۰۰ سکه طال از 
سوی وزارت ورزش و ١۰ هزار دالر توسط کميته 
ملی المپيک، نقره ای ها ۲۰۰ سکه طال و ۵۰۰۰ 
دالر و همچنين ورزشکارانی که مدال برنز را بر 
گردن بياويزند تعداد ١۲۰ سکه طال و ٣۰۰۰ دالر 
به عنوان پاداش دريافت خواهند کرد که در کنار  
اين تسهيالت ورزشکاران مدال آور هدايا و پاداش 
هايی را نيز از سوی سازمانها و ارگانهای خصوصی 

دريافت خواهند کرد.

دبيرکل  شهنازی  شاهرخ  نشست  اين  ادامه  در 
کميته ملی المپيک ضمن تشکر از مديران، اعضای 
تمامی  به  توجه  با  که  ورزشکارانی  و  فنی  کادر 
کمبود ها و شرايط سخت اقتصادی تا کنون ۶٣ 
سهميه را برای حضور در المپيک کسب نموده اند 
گفت: جا دارد از مديران سازمان برنامه و بودجه و 
همچنين وزارت ورزش و جوانان تشکر و قدردانی 
کنم که بودجه را تمام و کمال در اختيار ما قرار 
داده اند  تا مشغوليات ذهنی ورزشکاران از اين 

لحاظ مرتفع و بيش از پيش آماده افتخار آفرينی 
برای کشور عزيزمان ايران شود.

ايران به  اصغر رحيمی سرپرست کاروان اعزامی 
بود که  اين نشست  ريو ديگر سخنران  المپيک 
فعاليت در  از ۲٣۹  اجمالی  ارائه گزارشی  ضمن 
قالب ١۰ هزار ساعت کار طراحی شده که قبل، 
حين و پس از اعزام به بازيها انجام می گيرد گفت: 
گروه ثبت نام ٣١ تيرماه به ريو اعزام خواهند شد 
تا اقدامات الزم را جهت تحويل خودرو، هتل و 
بازيها  در دهکده  ورزشکاران  اسکان  آپارتمانهای 
انجام دهند و پس از آن نيز هفتم مرداد ماه اولين 

گروه ورزشکاران به ريو اعزام خواهند شد.
تشريح  به  مختصر  طور  به  و  ادامه  در  رحيمی 
وظايف سرپرستان تيم های اعزامی به ريو پرداخت 
و در پايان نيز کميته هايی که در غالب يک تيم 
در کميته ملی المپيک از نقطه شروع تا بازگشت 
کاروان المپيک ايران از ريو وظيفه هماهنگی های 
را  دارند  را  ورزشکاران  به  رسانی  و خدمت  الزم 

معرفی کرد. 
جلسه  نشست  اين  پايان  در  است  ذکر  به  الزم 
پرسش و پاسخی با حضور روسای کميته های 
مختلف تشريفات، فرهنگی، مالی، تدارکات، اسکان 
داخل و خارج از دهکده، امور فنی، کميته پزشکی 
و کميته رسانه و روابط عمومی با سرپرستان تيم 

های اعزامی به المپيک برگزار شد.

نشست هماهنگی سرپرستان تیم های اعزامی به المپیک ریو برگزار شد

اين  موافقت  از  ايران  فوتسال  کميته  رئيس 
با درخواست سرمربی تيم ملی برای  کميته 
اردوی کوتاه مدت در خالل 4 هفته  برپايی 

ابتدايی ليگ برتر خبر داد.
سيد رضا افتخاری درباره حضورش در تمرين 
تيم ملی فوتسال به سايت فدراسيون فوتبال، 
گفت: روز گذشته با حضور در تمرين تيم ملی 
فوتسال، فعاليتهای بازيکنان را زير نظر داشته 
و پس از پايان تمرين، با کادر فنی به بحث و 
گفتگو درباره شرايط تيم پرداختيم. مسائلی که 
در اين اردو وجود داشت را مورد ارزيابی قرار 
داده و در نهايت مقرر شد تا در اردوی بعدی 
تيم ملی، مواردی که مد نظر کادر فنی است، به 

مرحله اجرا برسد.
وی ادامه داد: اين اردو بدون حضور لژيونرها و 
بازيکنان ملی پوش تيم تاسيسات دريايی در 
حال برگزاری است و بازيکنان با انگيزه باال و 
تالش مضاعف، خود را برای يکی از بزرگترين 
پيکارهای جهانی آماده می کنند. خوشبختانه 
تيم بازيکن مصدوم ندارد و طبق درخواست 
سرمربی تيم ملی که در خالل برگزاری 4 هفته 
تدارکاتی  اردوی  يک  برتر،  ليگ  رقابتهای  از 

کوتاه مدت نيز داشته باشند، با اين موضوع 
موافقت شد.

رئيس کميته فوتسال تاکيد کرد: همچنين به 
ملی  تيم های  مدير  همراه محمدرضا ساکت 
تمرينات تاسيسات دريايی را از نزديک نظاره 
کرديم. اين تيم خود را برای حضور در جام 
باشگاه های آسيا آماده می کند و قرار است تا 
دو لژيونر )فرهاد توکلی و قدرت بهادری( در 
کنار ملی پوشان تاسيسات دريايی، تمرينات 

آماده سازی خود را برگزار کنند.

گفـت:  زنـان  واليبـال  ملـی  تيـم  سـرمربی 
جديدتريـن سيسـتم هـای تمرينـی واليبال 
جهـان را پياده می کنيم که شـامل تمرينات 
بدنسـازی و توپـی اسـت و بـه از بازدهـی آن 

اطمينـان دارم.
مرحله  چهارمين  حاشيه  در  چيچيچ  مايدا 
بانوان  واليبال  ملی  تيم  سازی  آماده  اردوی 
گفت: چگونگی تمرينات و ميزان آن در اين 
برنامه مهم است تا بازيکنان همچنان عالقمند 

به اين رشته ورزشی بمانند.

وی با بيان اينکه برنامه جدی برای آينده واليبال 
زنان داريم و نياز به حمايت همه ايرانی ها داريم، 
گفت: اردوی پنجم را پشت سر می گذاريم و 
١۶ بازيکن در آن حضور دارند که از عملکرد و 
تمرينات همه بازيکنان شرکت کننده در اين 

اردو راضی هستم.
تاکيد کرد:  بانوان  واليبال  ملی  تيم  سرمربی 
و  کنيم  می  دنبال  را  ای  فشرده  تمرينات 
محمدرضا  دکتر  ويژه  به  واليبال  فدراسيون 
داورزنی رئيس اين فدراسيون حمايت کاملی 
از برنامه های واليبال بانوان دارد که جای تشکر 

و قدردانی نيز دارد.
برنامه های آتی تيم ملی واليبال  وی درباره 
بانوان گفت: سوم مردادماه برای اردوی برون 
اسلوونی  عازم  تدارکاتی  ديدار  چند  و  مرزی 
می شويم که در آنجا ١۲ ديدار دوستانه خواهيم 

داشت.
مايدا تصريح کرد: تيم های ملی واليبال زنان 
اسلوونی و اتريش و قهرمان ليگ برتر ايتاليا از 
جمله حريفان ايران در اسلوونی خواهند بود. 
فکر می کنم اين اردو سفر با کيفيتی برای تيم 

ملی واليبال بانوان ايران باشد.

مایدا چیچیچ:

جدیدترین سیستم والیبال جهان را 
برای بانوان ایران اجرا می کنیم

افتخاری خبر داد:

برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال 
در جریان مسابقات لیگ برتر
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تولید گل محمدی با کیفیت
 در چهارمحال و بختیاری

استان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئيس 
به  اشاره  با  روز  اقتصاد  خبرنگار  با  درمصاحبه 
با  استانی  وبختياری  چهارمحال  استان  اين، 
قابليت درتوليد گل محمدی است ولی فراموش 
استان  شده  توليد  محمدی  گل  افزود:  شده 
گل  ترين  کيفيت  با  وبختياری  چهارمحال 

محمدی درکشورشناخته شد.
دکتر غريب، با اشاره به اينکه، استان چهارمحال 
وبختياری با داشتن اراضی شيب دار ومتوسط 
کشت  ،قابليت  متر  ۵۰۰ميلی  باالی  بارندگی 
شروط  از  افزود:يکی  رادارد  محمدی  گل  ديم 
توليد گل محمدی با کيفيت باال ،اختالف دمای 
شده  توليد  محمدی  گل  که  است  وروز  شب 
با  درسال گذشته استان چهارمحال وبختياری 
داشتن اين شرط با کيفيت ترين گل محمدی 
برنامه  ،اظهارکرد:  وی  شد.  شناخته  درکشور 
وافزايش  تسهيالت  ارائه  درجهت  الزم  ريزی 
توليد ونهايتٌا راه اندازی کارگاهای عرق گيری 

انجام شده است.

حادثه در خط لوله انتقال مایع 
نفت و گاز مارون

 يکي از خطوط لوله انتقال گاز مايع کارخانه گاز 
و گاز مايع 4۰۰ در شرکت بهره برداري نفت و 
گاز مارون در حين عمليات تعويض و ترميم دچار 

حادثه شد.
برداري  بهره  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
دنبال  به  تيرماه  تاريخ ١۶  در  مارون،  وگاز  نفت 
عمليات تعمير و تعويض بخشي از خط لوله ١۰ 
اينچ گاز مايع کارخانه گاز و گاز مايع 4۰۰ که دچار 
فرسودگي شده بود، پس از اتمام کار و هنگام نصب 
بر  که  گرفت  آتش سوزي صورت  مربوطه،  شير 
اثر آن دو نفر از کارگران شرکت پيمانکاري انجام 

دهنده کار دچار سوختگي شدند.
افراد مصدوم بالفاصله به بيمارستان هاي اهواز و 
اصفهان منتقل شدند که متأسفانه ايرج کشکولي 
يکي از مصدومان حادثه روز يکشنبه )۲۰ تيرماه( 

در بيمارستان اصفهان درگذشت.
نظر به اهميت موضوع به دستور مديرعامل شرکت 
ملي مناطق نفت خيز جنوب کارگروهي تشکيل و 

چگونگي وقوع حادثه در دست بررسي است.

برگزاری اولین جشنواره حجاب و عفاف در البرز
معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز از برگزاری 

اولين جشنواره حجاب و عفاف استان خبرداد.
محمد طاهری، اظهار کرد: اين جشنواره برای اولين بار در استان و 

به مناسبت هفته حجاب و عفاف برگزار می شود.
کتابخوانی،  همچون  هايی  بخش  از  جشنواره  اين  داد:  ادامه  وی 
گزارش و مقاالت رسانه ای، ناشرين و کتاب برتر تشکيل شده است.

طاهری اظهارکرد: افزايش آگاهی عمومی در حوزه عفاف و حجاب، 
و کتابخوانی  ترويج فرهنگ کتاب  ترويج فرهنگ عفاف و حجاب، 
و تشويق به توليد و حمايت از آثار مکتوب از اهداف برگزاری اين 

جشنواره است.
وی يادآورشد: عالقه مندان به شرکت در اين جشنواره فرهنگی بايد 
فرم شرکت در جشنواره را تکميل و به همراه آثار مورد اشاره در هر 
بخش تا پايان وقت اداری سه شنبه ۲۲ تير  به دبيرخانه جشنواره 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مطبوعاتی  فرهنگی  معاونت  در  مستقر 

اسالمی البرز ارسال کنند.
معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل ارشاد البرز در پايان گفت: عالقه 
اين جشنواره می  ازشرايط و نحوه شرکت در  برای  اطالع  مندان 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  رسانی  اطالع  سامانه  به  توانند 

استان البرز مراجعه کنند.

بازدید مدیرکل  درمان تامین اجتماعی هرمزگان
 از بندر شهید رجایی

همزمان با دومين روز از هفته تامين اجتماعی، بندر شهيد رجايی ميزبان 
مديرکل و مدير درمان تامين اجتماعی استان هرمزگان بود که با مديران 
بزرگترين بندر تجاری کشور و نمايندگان کارفرمايان در خصوص مباحث 
بيمه ای و درمانی به گفتگو نشستند. به گزارش واحد اطالعات و اخبار 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان، »حميدرضا 
محمد حسينی« معاون توسعه مديريت و منابع انسانی اداره کل بنادر و 
دريانوردی هرمزگان که در ابتدای اين نشست سخن می گفت، به بيان 
ويژگی های منحصربفرد بندر شهيد رجايی در اقتصادی ملی و فرامنطقه 
ای پرداخت و  برنامه های سازمان بنادر برای توسعه اين بندر را تشريح 
کرد. وی افزود: با احتساب بخش های مختلف دولتی و غيردولتی جامعه 
کارگری، در مجموع بيش از ١١ هزار نفر در منطقه ويژه اقتصادی بندر 
شهيد رجايی فعاليت دارند. معاون توسعه مديريت و منابع انسانی اداره 
کل بنادر و دريانوردی هرمزگان مهم ترين دغدغه مسئوالن اين اداره کل 
در بخش نيروی انسانی را جلوگيری از تضييع حقوق شاغلين، حمايت از 
سرمايه گذاران و ايجاد محيط امن و استاندارد در صنعت حمل و نقل 
دريايی دانست. وی از اقدامات صورت گرفته برای ارتقاء واحد کار و اشتغال 
به اداره در چارت سازمانی بندر شهيد رجايی  و همچنين همکاری با 
کميسيون کارگری شهرستان بندرعباس سخن به ميان آورد و اضافه کرد: 
حل و فصل کردن امور و رسيدگی به پرونده ها اقدامی بزرگ در بخش 

احقاق حقوق جامعه کارگری محسوب می شود.

خبر خبر

آگهي مشارکت در ساخت

شهرداري صفادشت در نظر 
دارد باستناد بند 10 جلسه 
75 شوراي محترم اسالمي شهر نسبت 
بخش  طريق  از  گذار  سرمايه  جذب  به 
مجتمع  پروژه  اجراي  جهت  خصوصي 
مسكن  ناحیه  پذيرايي  تاالر  و  تجاري 
جهت  متقاضیان  لذا  نمايد.  اقدام  مهر 
دريافت برگه شرايط و كسب اطالعات 

بیشتر به واحد عمران مراجعه نمايند.
پايان تحويل مدارك: 1395/5/11

شهردار صفادشت- محمدعلي کریمي

دادنامه  نوبت اول
پرونده کالسه ۹4۰۹۹8۶۶١۲۵۰١١۵۷ شعبه ١۰١ دادگاه کيفری دو شهرستان 
 ۹۵۰۹۹۷۶۶١٣۵۰۰۲4۰ شماره  نهايی  تصميم  سابق(  جزايی   ١۰١( اباد  خرم 
شکات : ١-آقای نادر شمسی پور فرزند نورمحمد به نشانی لرستان – شهرستان 
اصغر  ۲-آقای  حياط  اولين  چپ  سمت   ٣4 پاکمهر  آباد  حسين  پشته  آباد  خرم 
نادری فرزند اسمعيل به نشانی لرستان خرم اباد کمربندی ميدان بالل حبشی پ ۵ 
متهمين : ١-آقای علی رضا زنديان فرزند محمد علی به نشانی خرم آباد کمربندی 
خ پاسداران جنب گرمابه مهديه ۲-خانم پروانه احمدی فرزند رضا به نشانی کرج 

دولت اباد نشاط ۵ 
اتهام ها : ١-توهين از طريق فحاشی ۲-تهديد  به قتل به وسيله سالح ٣-تهديد 

به قتل 
اهل  آقای ١-علی رضا زنديان فرزند محمد علی  اتهام  : در خصوص  رای دادگاه 
با  قتل  به  فحاشی ۲-تهديد  از طريق  توهين  فقره  دائر ١-دو  آباد  و ساکن خرم 
سالح ٣-تهديد به قتل ۲-پروانه احمدی فرزند رضا اهل و ساکن خرم آباد دائر 
بر دو فقره توهين از طريق فحاشی موضوع شکايت آقای نادر شمسی پور فرزند 
نورمحمد و اصغر نادری فرزند اسماعيل اهل و ساکن خرم آباد دادگاه توجها به 
از شکات و گزارش مامورين اظهارات  اوراق و محتويات پرونده و شکايت هريک 
گواهان تعرفه شده در دادسرا و کيفر خواست صادره از ناحيه دادستان نظر به عدم 
حضور متهمان در جلسه دادگاه علی رغم انتشار اگهی بزهکاری متهمان از حيث 
بزه توهين به شکات محرز و ثابت تشخيص و با عنايت به اينکه متهمان با يک لفظ 
شکات را مورد فحاشی قرارداده اند لذا مستند به ماده ۶۰8 قانون تعزيرات ١٣۷۵ و 
تبصره يک ماده ١٣4 قانون مجازات اسالمی حکم به محکوميت هريک از متهمان 
منفردا و جداگانه به تحمل پنجاه ضربه شالق تعزيری درجه شش که بر نقاط غير 
حساس بدن به صورت يکسان در محل اجرای احکام صادر و اعالم می گردد و در 
خصوص بزه های تهديد به قتل و تهديد با چاقو دادگاه با توجه به شکايت شاکی و 
گزارش مامورين و تحقيقات انجام شده و اظهارات شهود تعرفه شده که هيچ کدام 
مطلبی دال به تهديد به قتل اعالم ننموده اند و سالحی را مشاهده نکرده اند و نظر 
به عدم حضور شکات در جلسه دادگاه و اينکه هيچ گونه دليلی به اين دادگاه ارائه 
ننموده اند به لحاظ فقدان ادله اثباتی مستند به اصل ٣۷ قانون اساسی و قاعده 
اصالت البرائت حکم به برائت هريک از متهمان جداگانه صادر و اعالم می گردد رای 
صادره حضوری ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر در محاکم تجديد 
نظر استان از حيث شق دوم می باشد و از حيث شق اول غيابی ظرف بيست روز 
پس از ابالغ واقعی به محکوم عليها قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف 

بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر در محاکم تجديد نظر استان می باشد. 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد – فرج اله امرایی .

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری سايپا مدل ١٣۹٣ شماره شهربانی ايران ۷۲-١١٣ج۶8 و شماره 
موتور ۵۲٣۷۶8١ و شماره شاسی NAS4١١١۰۰E١۰4۰١4۶ مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و ضمائم و نسخه ثانی دادخواست

به  دادخواستی  علی  فرزند  پرونده کالسه ۹۵۰۲۲۷ خانم سميه محمدی  حسب 
به  با توجه  نموده که  نادری فرزند حسن مطرح  ايوب  به طرفيت  خواسته طالق 
مجهول المکان بودن خوانده و اجازه دادگاه و تجويز ماده ۷٣ قانون آيين دادرسی 
مدنی به وی ابالغ ميشود در روز ١٣۹۵/۵/٣۰ راس ساعت ۹ صبح در جلسه دادگاه 

حاضر و در غير اينصورت دادگاه برابر محتويات پرونده رسيدگی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ
موضوع: ابالغ وقت دادرسی

نظر به اينکه خواهان شرکت تعاونی ثامن االئمه به وکالت منصوره حسن پور هتکه 
پشتی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفيت احمد اصغری رمی فرزند غالمعلی 
در اين شعبه تسليم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه ۲/٣١۷/۹۵ ثبت و 
برای مورخه ۹۵/۰۵/۲٣ ساعت ١۰ صبح تعيين وقت گرديده است. لذا به لحاظ مجهول 
المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷٣ قانون آئيين دادرسی مدنی 
مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار درج و به خوانده ابالغ ميگردد که 
در وقت رسيدگی در شعبه دوم حاضر و قبل از آن جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمايم آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نمايد در غير اينصورت مفاد دادخواست و ضمايم 

ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

دادنامه 
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه   ۹4۰۹۹8١۹4۶٣۰۰4۵٣ کالسه  پرونده 

شهرستان بهشهر تصميم نهايی شماره ۹۵۰۹۹۷١۹4۶٣۰۰۰۷۲ 
خواهان: بانک قوامين به مديريت علی خليلی بندلی با نمايندگی آقای سيد حامد 
مير ابوطالبی فرزند سيد قاسم به نشانی مازندران- ساری- مرکزی- ساری خ امير 

مازندرانی سه راه ام ام مديريت شعب بانک قوامين استان دايره حقوقی
خواندگان: ١- آقای حميد رضا اسحاقی ۲- خانم خديجه جعفری همگی به نشانی 
سرور  خانم   -٣ اول  ک  محله  کوانی  گلشهر  فرهنگيان  کوی  بهشهر  شهرستان 
السادات خرمی به نشانی شهرستان بهشهر خ امام کوی فرهنگيان ک ٣ کوی دانش 
4- خانم کبری اکبری ۵- آقای رمضان جعفری همگی به نشانی شهرستان گلشهر 

کوانی محله منزل رمضان جعفری
خواسته:مطالبه وجه بابت طلب

رای دادگاه- در خصوص دادخواست تقديمی خواهان بانک قوامين با نمايندگی آقای 
محمد ابراهيم کاويانی بطرفيت خواندگان ١- خديجه جعفری ۲- حميدرضا اسحاقی٣- 
کبری اکبری 4- رمضان جعفری ۵- سرور السادات خرمی بخواسته محکوميت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۹/۲۷۶/١۰۰ ريال با احتساب تاخير تاديه و خسارات 
دادرسی، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه وکيل خواهان در شرح دادخواست 
تقديمی بيان داشتند به موجب قرارداد شماره ١۰4۵8١۶-8۵/8/١4 خوانده رديف اول 
و دوم از تسهيالت اداره خواهان برخوردار شده است و ديگر خواندگان با امضاء قرارداد 
بازپرداخت تضامنی مطالبات را بر عهده گرفته اند. نظر به امتناع خوادگان از ادای دين، 
محکوميت آنان را بشرح ستون خواسته تقاضا نمودند. خانم خديجه جعفری در جلسه 
دادگاه حاضر و بيان داشتند باتفاق آقای حميدرضا اسحاقی وام گرفتند اما ايشان و ديگر 
خواندگان با وصف ابالغ در جلسه دادگاه حاضر نشدند دفاعياتی مبنی بر برائت ذمه 
خويش به دادگاه ارائه نکرده اند و مفاد قرارداد مصون از تعرض باقی مانده است بنابراين 
دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و باستناد مواد ۲۲۶،۲۲8،۲٣۰،۲۲٣،١۰،۲١۹،۲۲١ 
قانون مدنی و مواد 4۰٣و4۰4 قانون تجارت و مواد ١۹8 و۵١۵ و۵١۹ و۵۲۲ قانون آئين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت 
مبلغ ۵۹/۲۷۶/١۰۰ ريال به عنوان اصل خواسته بانضمام خسارت تاخير تاديه بر اساس 
قرارداد مذکور از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجرای حکم و از باب تسبيب به پرداخت 
خسارات دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مينمايد. رای صادره نسبت به 
خانم خديجه جعفری حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم 
تجديدنظر استان ميباشد و نسبت به ديگر خواندگان غيابی و ظرف ۲۰ روز از تاريخ 
ابالغ قابل اعتراض در همين شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم 

تجديدنظر استان می باشد.
م الف: 950282 دادرسی شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر- ابولقاسم اندی

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  علی  حمزه  فرزند  دماوندی  اله  رحمت  آقای 
4/١88 /۹۵اين شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
شناسنامه  شماره  به  صالح    محمد  فرزند  دماوندی  سليمه  که  داشته  واعالم 
گلوگاه  شهرستان  خود  دانمی  ۹۵/٣/١8دراقامتگاه  ازبهشهردرتاريخ  ۲۷8صادره 

فوت نموده وورثه / وراث حين الفوت وی عبارتنداز/ عبارتنداز :
ملی  کد  ١۵۰٣به  ش.ش  شماره  به  علی  حمزه  فرزند  دماوندی  ١سليمان 

۲١8۰4۰٣۲۶۷فرزند مرحوم
ملی  کد  ۶4۲به  ش.ش  به  علی  حمزه  فرزند  دماوندی  ۲کرامت 

۲١8۰4١۵۵۵۹فرزندمرحوم
ملی  کد  به   ۷٣۶ ش.ش  به  علی  حمزه  فرزند  دماوندی  اله  ٣رحمت 

۲١8۰4١۶48۲فرزندمرحوم
والغير ، اينک شو را پس از انجام تشريفات مقدماتی در خواست مزبور را يک نوبت 
آگهی می نمايد تا هر کس اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می 
اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال  به  انتشار آگهی ظرف يکماه  تاريخ  از  باشد 

گواهی صادر خواهد شد .
  م.الف 95/38 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف گلوگاه

متن آگهی 
پاپی  ابوالقاسم  آقای   ۹4۰۹۹8۶۶١۲۹۰١۰4١ کالسه  پرونده  محتويات  حسب 
آقای  بال محل موضوع شکايت  فقره چک  اتهام صدور يک  به  فرزند حسن جان 
ايمانعلی سپهوند فرزند غالمعلی تحت تعقيب ميباشد بعلت مجهول المکان بودن 
متهم و به تجويز ماده ١۷4 ق . آ . د. ک مراتب يک نوبت در روزنامه آگهی نامبرده 
مکلف است جهت دفاع از اتهام منتسبه در وقت رسيدگی ان که مورخ ١۰/١٣۹۵/۵ 
ساعت ۰8:٣۰ تعيين شده است در شعبه ١۰۹ دادگاه کيفری دو شهرستان خرم 

آباد حاضر در غير اينصورت تصميم قانونی اتخاذ ميگردد.
منشی شعبه نهم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد
 )109 جزایی سابق ( – آرش هادی پور.

حصر وراثت
اقای حجت اله تاجيک  دارای شناسنامه شماره ۶8۹ به شرح دادخواست به کالسه 
١/۹۵ش/44۹ از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان اله قلی تاجيک    ش ش ۹84 در تاريخ ۹4/١۲/8 اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به ١-متقاضی 
فوق الذکر متولد ١٣4۰ پسر متوفی ۲-محمد تاجيک ش ش ١۹۵۵ متولد ١٣4۶ 
پسر متوفی ٣-حميدرضا تاجيک ش ش ۲٣۶١ متولد ١٣۵۵ پسر متوفی 4-منير 
تاجيک ش ش ۲۶8 متولد ١٣٣۵ دختر متوفی ۵-مريم تاجيک ش ش ۲١۲۰ 
متولد ١٣48 دختر متوفی ۶- سميه تاجيک ش ش ۵۲ متولد ١٣۶١ دختر متوفی 
تاجيک ش  متوفی 8-کبری  متولد ١٣4٣ دختر  تاجيک ش ش ١۶١۰  ۷-زهرا 
ش ٣۷۵ متولد ١٣44دختر متوفی ۹-منظر تاجيک ش ش ٣۰٣۰ متولد ١٣4۷ 
دختر متوفی ١۰-مليحه تاجيک ش ش ١8 متولد ١٣۵۰ دختر متوفی ١١-فاطمه 
شيرازی ش ش ١ متولد ١٣١١ زوجه متوفی  اينجانب با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی مينمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيت 
نامه از متوفی دارا باشد از تاريخ نشر نخستين  آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم 

شورای حل اختالف شهرستان قرچک  تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
م الف 3699  رییس شعبه یکم  شورای حل اختالف قرچک

آگهی ابالغ
 دادخواست و دعوت به رسيگی 

آقای سيد جواد رضايی فرزند سيد حسين دادخواستی به خواسته انتقال سند به 
بکالسه  و  ارجاع  اين شعبه  به  تقديم که  بهرام  فرزند  امين آخرتی  آقای  طرفيت 
١8۵/۹۵/۶ شورای ساری ثبت شده چون خوانده مجهول المکان می باشد حسب 
دستور شورا طبق ماده ۷٣ق .آ.د.م مراتب در يک نوبت در روزنامه کثيراالنتشار 
با مراجعه به دفتر شورای حل اختالف ساری  درج و آگهی می شود که خوانده 
نسخه ثانی دادخواست و ضمايم را دريافت و در روز سه شنبه مورخ ۲/۶/۹۵ ساعت 
۹ صبح در شعبه ۶حقوقی شورای حل اختالف حضوربه می رسانند واال رسيدگی 

و اقدام قانونی معمول خواهد داشت م.الف ۲۷۶
دبیرشعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف ساری
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کنترل اوضاع پتروشیمی بوعلی 
مجدد  نشت  خبر  تکذيب  با  ماهشهر  فرماندار 
از  از مخازن پتروشيمی بوعلی که برخی  يکی 
رسانه ها آن را منتشر کرده بودند، گفت: شرايط 
شده  کنترل  کامال  بوعلی  پتروشيمی  اوضاع  و 
مسائل  از  بعضی  به  جهت  بی  برخی  و  است 
آرامش  زدن  هم  بر  دنبال  به  و  می زنند  دامن 

مردم هستند.
در  نگرانی  هيچ  کرد:  اظهار  قمر،  منصور 
پتروشيمی  در  آمده  وجود  به  حادثه  خصوص 
به شايعات  نبايد  مردم  و  ندارد  ماهشهر وجود 
توجه داشته باشند زيرا مسئولين با تمام وجود 
شرايط را تحت کنترل خود دارند و تالش خود 
را انجام می دهند.  وی افزود: به دليل مشکالت 
و استرس های به وجود آمده در روزهای وقوع 
حادثه حريق، از تمام مردم شهرستان ماهشهر، 
امام و روستاييان اين مناطق عذرخواهی  بندر 
می کنم و دعای آن ها بود که اين حادثه به خير 

گذشت و مشکالت ختم به خير شد.
 قمر با اشاره به مساله پرداخت خسارات حادثه 
آتش سوزی پتروشيمی بوعلی عنوان کرد: بيمه 
تمام خسارات وارد شده به پتروشيمی بوعلی را 
پذيرفته است و آن خسارات را جبران می کند.

پتروشيمی  نيروهای  کرد:  خاطرنشان  وی   
آغاز  را  مجتمع  اين  بازسازی  عمليات  بوعلی 
به  اوضاع  اميدواريم هر چه سريعتر  و  کرده اند 

شرايط عادی بازگردد.

معارفه مدیر جدید خدمات نفت و گاز مارون
مراسم معارفه مدير خدمات شرکت بهره برداري 

نفت و گاز مارون برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و 
گاز مارون   ، مدير عامل اين شرکت ضمن تبريک 
عيد سعيد فطر گفت: همدلي و همزباني در اليه 
هاي مختلف مديريتي از شروط اصلي رسيدن به 
سرمنزل مقصود است و با توجه به تجارب عملياتي 
و مديريتي محمد سمالي، موفقيت بيش از پيش 
از  دور  توليد  از  پشتيباني  در  خدمات  مديريت 

دسترس نيست.
مهندس جهانگير پورهنگ که در اين نشست سخن 
مي گفت افزود: مخابرات، ترابري، بهسازي اماکن و 
تاسيسات و خدمات اداري که زير مجموعه مديرت 
خدمات بشمار مي آيند، نقش قابل توجه و موثري 
در پيشبرد اهداف سازمان اعم از توليد و مسئوليت 

هاي اجتماعي ايفا مي کنند. 
محمد سمالي نيز در اين مراسم با تقدير از اعتماد 
مديريت ارشد سازمان و تاکيد بر حساسيت کار 
خدمات در صنعت نفت گفت: خدمات امري کيفي 
و نسبي است و دستيابي به نتيجه مطلوب مستلزم 
انتخاب راهکارهاي ضابطه مند در کليه بخشهاي 
سازمان است و اين امر جز با همفکري و ارائه راه 
حل هاي منطقي و دانش محور محقق نمي گردد. 

برنامه های هفته عفاف وحجاب سیریک اعالم شد 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سيريک از برنامه های هفته 
و هنری مساجد  فرهنگی  های  کانون  با همکاری  و حجاب  عفاف 

شهرستان خبرداد.  
مصطفی کريمی زاده حجاب را يکي از احکام برجسته اسالم دانست 
و گفت :مسئله حجاب و عفاف يک موضوع اجتماعی برای مصونيت 

جامعه به ويژه خانواده ها از ابتذال و فساد است.
وی افزود : حفظ حجاب به حذف بسياری از گناهان کمک می کند 
و رعايت حجاب اسالمی، موجب تهذيب و تزکيه نفس و از سويی 

ديگر قرب الهی را نصيب انسان می کند.
و  ترويج  در  سيريک  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست 
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب گفت : بايد کوشيد با امربه معروف 
و نهی از منکر در گسترش فرهنگ زيبای حجاب و حفظ و گسترش 
آداب دينی و داشتن جامعه اسالمی و از بين بردن گناه کمک کرد 
و از غربزدگی و عواملی که انسان را ازمسير خداپرستی منحرف می 

کند دوری گزيد.
گفتنی است؛ برنامه های درنظر گرفته شده جهت گراميداشت هفته 
عفاف  همايش   ، پوستروعکس  نمايشگاه   : شامل  حجاب  و  عفاف 
علمی  های  نشست   ، نقاشی  مسابقات   ، آموزشی  کارگاه  وحجاب، 

فرهنگی عفاف وحجاب و تجليل از بانوان فعال می باشد.

 افزایش راندمان آبیاری با اجرای آبیاری ِتیپ
 در مزارع گندم

مدير زراعت سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختياری، 
از اجرای طرح الگويی تيپ درمزارع گندم خبرداد.

مهندس  استان  جهادکشاورزی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
سيروس بيک بکان گفت: اجرای  طرح الگويی آبياری تيپ در مزارع 
در  بن  شهرستان  در  و  هکتار   ۲ سطح  در  کيار  شهرستان  گندم 
بر  عالوه  امر  اين  که  است  گرديده  انجام  هکتار   ١ تقريبی  سطح 
درصد   ۹۰ به  غرقابی  گندم  درصد   ٣۵ از  آبياری  راندمان  افزايش 

رسيده است.
وی افزود: با توجه به کاهش شديد منابع آب در سالهای اخير، با اين 
روش آبياری می توان در کليه محصوالت از جمله گندم تأثير ويژه 
ای در کاهش مصرف آب شاهد بود. از طرفی اين روش آبياری در 
ميزان يکنواختی سبز شدن مزرعه، کاهش ميزان ِسله )بد سبزی( 
مؤثر  مزارع  در  باد  در شرايط وزش  بخصوص  آبياری  يکنواختی  و 
است. مدير زراعت به کشاورزان با توجه به خشکسالی های اخير و 
لزوم حفظ و صرفه جويی منابع آبی توصيه کرد با اين روش آبياری 
آشنا و حتی االمکان به آن مجهز شوند تا عالوه در صرفه جويی آب، 

محصولی يکنواخت برداشت نمايند.
قابل ذکراست: سازمان جهاد کشاورزی نيز آمادگی هرگونه همکاری 

با کشاورزان در تجهيز و توسعه اين روش در مزارع را دارد.

خبر خبر

بيان  با  البرز  زيست  محيط  حفاظت  مديرکل 
اينکه البرز به دليل موقعيت مناسبی که دارد از 
ظرفيت خوبی برای توسعه گردشگری طبيعی 
جايگاه  متاسفانه  اما  گفت:  است،  برخوردار 
موجود  پتانسيل های  نسبت  به  موضوع  اين 
ديده شده  بسيار کمرنگ  روستايی  توسعه  در 

است.
جهان  در  گردشگری  گفت:  محمدی  حسين 
سهم زيادی از اقتصاد را به خود اختصاص داده 

و همچنان رو به رشد است.
از ظرفيت های خوبی  نيز  ما  افزود: کشور  وی 
که  بوده  برخوردار  گردشگری  انواع  زمينه  در 
اين موضوع در حوزه گردشگری طبيعی بسيار 

بيشتر به چشم می خورد.
محمدی در ادامه به روستاها به عنوان پايگاه 
گردشگری طبيعی اشاره کرد و گفت: روستاها 
می تواند پايگاه طبيعت گردی و جذب گردشگر 

طبيعی باشد.
البرز  زيست  محيط  حفاظت  مديرکل 

در  طبيعی  گردشگر  جذب  کرد:  خاطرنشان 
روستاها  در  پايدار  اشتغال  ايجاد  به  روستاها 

منجر خواهد شد.
اين مسئول در ادامه با بيان اينکه البرز به دليل 
خوبی  ظرفيت  از  دارد  که  مناسبی  موقعيت 
برای توسعه گردشگری طبيعی برخوردار است، 
موضوع  اين  جايگاه  متاسفانه  اما  کرد:  تصريح 
برنامه های  در  موجود  پتانسيل های  نسبت  به 
توسعه روستايی بسيار کمرنگ ديده شده است.
اين  در  تاکنون  که  اقداماتی  به  محمدی 
اخيرا  ويادآورشد:  اشاره کرد  انجام شده  حوزه 
دستی،  صنايع  و  فرهنگی  ميراث  همکاری  با 
و  آسارا  بخش  در  پايدار  اشتغال  ايجاد  پروژه 

طالقان اجرا شده است.
در  شده  اتخاذ  رويکرد  گفت:  پايان  در  وی 
بر  تاکيد  با  طبيعی  گردشگری  پروژه  اين 
نقش  ادامه  در  است  اميد  و  روستاهاست 
روستاها در توسعه گردشگری طبيعی پررنگ 

تر ديده شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز تاکید کرد:

اشتغال پایدار با جذب گردشگر طبیعی در روستاها  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  العابدين  زين  فرزند  خانلو  هاجرامير  خانم 
۹۵/4/١8۶اين شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی انحصار ورا ثت نموده 
شناسنامه  شماره  به  اصغر   علی  فرزند  نژاد  ی  کلباد  که حسين  داشته  واعالم  
١8۶۲8صادره از بهشهر در تاريخ ۹۵/4/۲ در اقامتگا ه دانمی خود شهرستان گلو 
گاه فوت نموده وورثه / وراث حين از / عبارتست از: ١ هاجر امير خانلو فرزند زين 

العابدين به ش.ش 48۷۵ کد ملی ۵۷۹۹٣8۹١4١همسر مرحوم
۲فاطمه کلبادی نژاد فرزند حسين به ش .ش 84۶8کد ملی ۵۷۹۹4۵4١٣۰دختر 

مرحوم 
٣حميد رضا کلبادی نژاد فرزند حسين به ش.ش ٣4 کد ملی ۲١8١۶۵4٣۹۵پسر 

مرحوم
نژاد فرزند حسين به ش.ش ۲۵۲کد ملی ۵۷۹۹۷۵۹١۷۶پسر  4ابراهيم کلبادی 

مرحوم
نژاد فرزند حسين به ش.ش ۲۹٣به کد ملی ۵۷۹۹۷۶۷۶۷۵  ۵ مجتبی کلبادی 

پسر مرحوم 
۶خير النسا   کلبادی نژاد فرزندحسين به  ش. ش ٣4۷کد ملی ۵۷۹۹۷۶۹٣۹۲دختر 

مرحوم 
نژادفرزندحسين به ش.ش 4۰۶به کد ملی ۵۷۹۹۹۲۹۹8۵پسر  ۷محمد کلبادی 

مرحوم 
نژاد فرزند حسين به ش.ش ١4۲۹ کد ملی ۵۷۹۹۹4۰۲۰۲پسر  8ايرج کلبادی 

مرحوم 
۲١8۰۰8٣4۷۲پسر  ملی  کد  و  ش.ش  به  نژادفرزندحسين  کلبادی  اصغر  ۹علی 

مرحوم
۲١۷۰۰8٣48۰دختر  ملی  کد  و  ش.ش  به  حسين  نژادفرزند  کلبادی  ١۰فهيمه 

مرحوم 
١١سعيد کلبادی نژادفرزندحسين به ش.ش و کد ملی ۵۷۹۰۰۰۵۹٣4پسر مرحوم
والغير ، اينک شورا پس از انجام تشريفات مقد ماتی در خواست مزبور را يک نوبت 
آگهی می نمايد تا هر کس اعتراضی دارد يا وصيت  نامه ی از متوفی نزد اومی 
باشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
م. الف 95/37 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف گلوگاه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول

 آقای عبدالعلی بارانی فرزند جمعه به شماره شناسنامه ۵۷۵ صادره از خرم آباد 
شماره  به  علی  فرزند صيد  وند  سپه  معصومه  خانم  و  کدملی ۶١۲۹۷۷۷۲٣١  و 
پرونده  به موجب  و کدملی ۶١۲۹۷8۰8۰١  از چغلوندی  شناسنامه ۲48 صادره 
اجرائی کالسه ۹4۰۰۲۵8 له موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی ششدانگ پالک 
١4۹8۲ فرعی از ۲۰۹١ اصلی واقع در بخش يک خرم آباد به مساحت ١٣8/۵١ 
متر مربع ذيل ثبت ۲8۷8۵صفحه ٣۶8 دفتر جلد ٣۷١ صادر و مع الواسطه بنام 
وليعصر  بلوار  انتهای  آباد  ادرس خرم  به  بارانی منتقل شده است  آقای عبدالعلی 
خيابان خايدالو4۵ متری کوچه خايدالو ١۹ آپارتمان باران و محدود است به شماال 
جنوبی  آن  و ششم  چهارم  قسمتهای  شرقی  آن  سوم  قسمت  که  قسمت  :در١4 
قسمتهای پنجم و هفتم و هشتم و دهم و سيزدهم آن غربی است بطولهای ۰۲/١ 
متر و ٣/۵۵ متر و ۷/٣۹ متر و  ١/۵۷ مترو  ٣/١٣ مترو  ۷/4۶ مترو  ١٣/۵۷ مترو  
١/۲۰ متر ٣/۲١ مترو  ١ مترو  ١/٣۵ متر ١/۵8 متر ۰/۹۹ متر ٣/۲۹ متر اول درب 
و ديواراست دوم تا پنجم ديواريست ششم درب و ديوار و پنجره ای است هفتم 
ديواريست هشتم ديواريست پيشرفتگی نهم ديوار و پنجره است دهم ديواريست 
سيزدهم  است  پنجره  ديوارو  دوازدهم  بالکن  لبه  و  ديوار  يازدهم  پيشرفتگی 
ديواريست پيشرفتگی چهاردهم ديوار و پنجره است اول و دوم به راه پله و آسانسور 
مشاعی سوم به فضای ملک مجاور چهارم به فضای حياط مشاعی پنجم و ششم به 
تراس اختصاصی هفتم به فضای ملک مجاور هشتم تا چهاردم به فضای معبر مجاور 
شرقا بطول ١۰/۰4 متر ديواريست به فضای ملک مجاور جنوبا در دو قسمت که 
قسمت دوم آن شرقی است بطولهای 4/4۰متر ٣/۲١ متر اول و دوم ديواريست اول 
و دوم به راه پله و آسانسور مشاعی غربا فاقد حد طبق سند رهنی ۲١۶۶١ مورخه 
١٣۹٣/۰4/۰٣ دفتر خانه ۲١ خرم آباد در قبال مبلغ ١/١۶۷/۶۷١/۲٣٣ ريال )يک 
ميلياردو يکصدو شصت و هفت ميليون و ششصدو هفتاد و يک هزارو دويست و 
سی و سه ريال ( در رهن موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی قرار گرفته و طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۲/۰۰8/٣۹۵/۰۰۰ ريال )دو ميليارد و هشت ميليون 
و سيصدو نود و پنج هزار ريال (ارزيابی شده و پالک فوق دارای ١٣8/۵١ متر مربع 
اعيانی با قدر السهم مشاعی از عرصه در طبقه ششم با قدمت حدودا ۵ سال و دارای 
انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف )مالک( می باشد 
پالک فوق از ساعت ۹ الی ١۲ روز پنجشنبه مورخه ١٣۹۵/۰۵/۲8 در اداره ثبت 
اسناد و امالک خرم آباد واقع در خرم آباد ۶۰ متری مديريت بلوار شهيد فرشاد 
شفيع پور خيابان ۲4 متری شهيد چمران خيابان شهيد جهان آرا از طريق مزايده 
هشت  ميلياردو  )دو  ريال   ۲/۰۰8/٣۹۵/۰۰۰ مبلغ  از  مزايده  رسد  می  فروش  به 
ميليون و سيصد و نود و پنج هزار ريال ( شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا 
فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوطه به آب – برق – گاز 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای 
آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره وجوه پرداختی بابت 
هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مستردد خواهد شد و نيم عشر و 
حق مزايده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد 
مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد 
ضمنا مورد مزايده برابر نامه وارده به شماره ٣۶۰۰۰88١ مورخه ١٣۹۵/٣/۲۰ فاقد 

بيمه ميباشد. م الف ۲۹١4
مسئول اجرای اسناد رسمی شهرستان خرم آباد – مجید طاری.

آگهی وقت رسیدگی
خواهان مهدی زمانی افشار دادخواستی به طرفيت خوانده سيد حسن حسينی و سيد 
ابوالقاسم حسينی و محترم حسنلو و مرتضی طالبی آشتيانی و سيد عباس حسينی 
و مجتبی چراغلو و سيد رضا حسينی و سيد حسين حسينی به خواسته مطالبات 
خسارات دادرسی و الزام به تنظيم سند رسمی ملک )۶دانگ زمين( تقديم دادگاه 
های عمومی شهرستان بخش قرچک شهرستان ورامين نموده که جهت رسيدگی 
به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک واقع در قرچک ارجاع و به 
کالسه ۹۵۰١۶۶ ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن ۹۵/8/١۶ و ساعت ١۰:۰۰ تعيين 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
۷٣ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی و دستور دادگاه 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی ميشود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی بخش قرچک 

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ١٣۹۵۶۰٣۰١۰۵۷۰۰4۰84 مورخ ١٣۹۵/۰4/۰۹ هيات اول/ دوم 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي زيور دره زرشکي فرزند سيف اله بشماره شناسنامه ۲۰ نسبت به ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت ۲۹۰ مترمربع پالک فرعي از اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک ١48 فرعي از ۶ اصلي واقع در استان البرز ناحيه دو کرج خريداري از 
مالک رسمي يداله موصولو محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ١۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 44۷۰۵ م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۵/4/۲۲ 

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۵/۶
ایرج فهیمي- رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

حصر وراثت
خانم طيبه کبيری دارای شناسنامه شماره ١١8٣ به شرح دادخواست به کالسه 
١/۹۵ش/4٣۲ از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان منصور تارمحمدی    ش ش ۵١۵ در تاريخ۹۵/٣/۲۰ اقامتگاه 
به  الفوت آن مرحوم منحصر است  را بدرود زندگی گفته ورثه حين  دائمی خود 
تارمحمدی  الذکر متولد متولد ١٣۵١ زوجه متوفی ۲-ابوالفضل  ١-متقاضی فوق 
ش ش ۰4١١44١٣۵٣ متولد ١٣84 پسر متوفی ٣-کبری سلطانی ش ش ١۰۶۷ 
متولد ١٣٣۰ مادر متوفی  اينجانب با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
يک مرتبه آگهی مينمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی دارا 
باشد از تاريخ نشر نخستين  آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم شورای حل اختالف 

شهرستان قرچک  تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
م الف 3685  رییس شعبه یکم  شورای حل اختالف قرچک 

حصر وراثت
اقای اسرافيل فکری اصل دارای شناسنامه شماره ۵44۷ به شرح دادخواست به 
کالسه ١/۹۵ش/4۶۶ از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان احمد فکری اصل ش ش ۲۶ در تاريخ ۹۵/4/١ اقامتگاه 
به  الفوت آن مرحوم منحصر است  را بدرود زندگی گفته ورثه حين  دائمی خود 
١-متقاضی فوق الذکر متولد ١٣۶۲ پسر متوفی  ۲-سهراب فکری اصل  ش ش 
اسماعيل فکری اصل ش ش 4۶۹4 متولد  ۵۲4۰ متولد ١٣۶۵ پسر متوفی ٣- 
١٣۵8پسر متوفی 4-محمد رضا فکری اصل ش ش ۹٣۰۷ متولد ١٣۶۶پسر متوفی 
۵- اکرم فکری اصل ش ش ۷۵١١ متولد ١٣۶۰ دختر متوفی ۶- زهرا زاده عباسی 
شربيانی ش ش ۶8 متولد ١٣4۰ زوجه متوفی  اينجانب با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی مينمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيت 
نامه از متوفی دارا باشد از تاريخ نشر نخستين  آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم 

شورای حل اختالف شهرستان قرچک  تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
م الف 3691  رییس شعبه یکم  شورای حل اختالف قرچک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحديد حدود ششدانگ يک  قطعه باغ با بنای احداثی در آن پالک فرعی۶8۵  
از ۹4 اصلی واقع در قريه حسنجون شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا 
به علل منعکس در پرونده بايد به عمل آيد. اينک بر حسب تقاضای کتبی وکيل 
مالک سيف اله خليلی  ذيل وارده۹۵/۵/4۶۹۰۷  مورخ ۹۵/4/۶ و با رعايت مواد 
١4و ١۵ قانون ثبت عمليات تعيين حدود آن در ساعت و روز چهار شنبه مورخه 
۹۵/۵/۲۰ در محل به عمل خواهد آمد.لذا با انتشار اين آگهی از متقاضی و مالکين 
امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يافته و هر 
ادعايی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماينده محدد اظهار دارند 
و کسانی که به عمليات تعيين حدود اعتراض دارند ميتوانند به استناد ماده ۲۰ 
ق ث و در اجرای مواد ۷4 و 8۶ آيين نامه اصالحی قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتجلسه تحديدی ظرف مدت سی روز اعتراض خودرا کتباً به اداره ثبت اسناد 
بايد ظرف مدت سی  نيز  و  نمايند  دريافت  نموده ورسيد  ارائه  لقان  امالک طا  و 
روز از تاريخ تسليم اين اعتراض به مراجع ذيصالح قضايی مراجعه و ضمن تقديم 
دادخواست گواهی آن را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند و در غير اين صورت اقدام 

قانونی بنا به تقاضای ذينع به عمل خواهد آمد.//
تاريخ انتشار روز : سه شنبه مورخه ١٣۹۵/4/۲۲

رسول مالمیرـ رئیس ثبت اسناد وامالک طالقان

آگهي مزایده اموال منقول ) نوبت اول(
و   ۹4۰۷٣۶-۹4۰۷٣۷-۹4۰84۰-۹4۰۷٣۵-۹١۲4۷٣ کالسه  پرونده  بموجب 
دادنامه و اجرائيه صادره از شعبه 8۵ و ١۵۰ و 8٣ و ١۵۲ دادگاه عمومي تهران له: 
امير سعيد باوند پور و مرضيه شعبانی عليه: اميرحسين جاهد محکوم عليه محکوم 
است به پرداخت مبلغ ١/۵۰٣/١۷۵/۲۹۲ ريال و مبلغ ۲84/۹٣۰/۷۲۰ ريال نيم 
عشردولتي. باتوجه به اينکه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ گرديده و در مهلت مقرر 
نسبت به اجراي حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور 
استيفاي محکوم به و هزينه هاي اجرايي ۵/۶۹ سهم از ۷۲ سهم از سه دانگ از 
شش دانگ پالک ثبتی ١۷۰/4٣٣۶ از اموال متعلق به محکوم عليه بشرح ذيل اين 
آگهي از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناسرسمي دادگستري کرج به شرح 
ذيل توصيف و ارزيابي شده است و مقرر گرديده در مورخ ١٣۹۵/۵/١۲ از ساعت 
۹ الی ١۰  در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج از طريق مزايده بفروش 
شروع  کارشناسي  نظريه  طبق  ريال   ١/۵۰٣/١۷۵/۲۹۲ قيمت  از  مزايده  ميرسد. 
مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
فروخته خواهد شد ده درصد از وجه مزايده في المجلس به صورت وجه نقد يا چک 
بانکي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يک ماه از وي وصول و پس از انجام 
مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد. در 
صورتيکه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از 
کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. کليه هزينه 
پرداخت خواهد  فروش  از محل  است که  عليه  بعهده محکوم  انتقال  و  نقل  هاي 
شد. طرفين مي توانند ظرف مدت يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام 
مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه 
مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبين بشرکت در مزايده مي 
توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده به اطالع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال 

مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدين شرح است:
اعيان  و  عرصه  ارزيابی  در خصوص   ١٣۹۵/٣/١۶ مورخ   ۹4۰84۰ کالسه  پرونده 
پالک ثبتی ١۷۰/4٣٣۶ واقع در کرج مهر ويال خيابان بزرگمهر غربی پالک ١١4.

در شش دانگ عرصه ای به مساحت ٣۹۰ مترمربع طبق پروانه صادره از شهرداری 
کرج مجوز احداث چهار طبقه روی پيلوت به مساحت١١۹۰ مترمربع صادر گرديده 

است. اسکلت ملک مذکور از نوع بتن آرمه و فاقد نمای روکار ميباشد.
طی بازديد انجام شده عمليات اجرايی انجام شده شامل اجرای ديوارهای داخلی 
و پيرامونی و سنگ کاری ديوارهای طبقه همکف و راه پله و اجرای گچ و خاک و 
سفيد کاری اجرای رابيتس کاری اجرای لوله کشی آب و برق و گاز و اجرايکاشی 
و سراميک و اجرای فقط باکس راه پله ميباشد. عمليات اجرايی در مرحله تکميل 

نازک کاری ميباشد.
مالک نسبت به مجوز صادره دارای اضافه بنادر سطح طبقات ميباشد. ملک مذکور 
در حال حاضر فاقد پايانکار و فاقد صورتمجلس تفکيکی ميباشد. شايان ذکر است 
)رای  ابرازی  مستندات  و  پرونده  در  موجود  مدارک  براساس  شده  انجام  ارزيابی 
کميسيون بدون ماده صد کرج بشماره ٣۲4۰4 مورخ ١٣۹۲/۷/١۶ ( انجام پذيرفته 

است.
نظريه کارشناسی:

و  رفته  بکار  مصالح  کيفيت  و  اعيان  و  مساحت  و  ابعاد  و  فوق  مراتب  به  باتوجه 
موقعيت و وضعيت راههای دسترسی و لحاظ نمودن جميع جهات موثر در ارزيابی 
ارزش شش دانگ عرصه و اعيان پالک ثبتی فوق الذکر درصورت عدم بدهکاری 
به اشخاص حقيقی و حقوقی به نرخ پايه مزايده به مبلغ ١۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال 

معادل يک ميليارد و نهصد ميليون تومان تعيين و تقويم ميگردد.4448۰ م/الف
فروزنده- دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج

حصر وراثت
به  اقای کريم سيدی سقزچی دارای شناسنامه شماره 8۶۹ به شرح دادخواست 
کالسه ١/۹۵ش/4۶۲ از اين شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان افسانه عباسی پارچين   ش ش ۷۰۶ در تاريخ ۲8/٣/۹۵ 
الفوت آن مرحوم منحصر  بدرود زندگی گفته ورثه حين  را  اقامتگاه دائمی خود 
است به ١-متقاضی فوق الذکر متولد ١٣4۷ زوجه متوفی ۲-علی سيدی سقزچی 
ش ش ۰4١۰8١۵48۹ متولد ١٣8١ پسر متوفی ٣- فرزانه سيدی سقزچی ش 
متوفی 4-سارا سيدی سقزچی ش ش  دختر  متولد ١٣۷۲  ش ۰۰١۵۶8۵۰۲۰ 
مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينجانب  متوفی   دختر  متولد ١٣۷۶   ۰۰۲۹١۵۹8۵
درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی مينمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيت 
نامه از متوفی دارا باشد از تاريخ نشر نخستين  آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم 

شورای حل اختالف شهرستان قرچک  تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
م الف 3682 رییس شعبه یکم  شورای حل اختالف قرچک 

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هيات    ١٣۹۵/۰٣/۲۵ مورخ   ١٣۹۵۶۰٣۰١۰۵۷۰۰٣۵8١ شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحيه  کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض متقاضي مشتري مقصودي فرزند حسن بشماره شناسنامه ٣۹8 کد ملي 
4۰١۰۹۰٣٣۰۹ نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 
١٣١/٣۵ مترمربع پالک فرعي از اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ١۵۹۹ فرعي 
از ۹ اصلي واقع در قريه مرد آباد شهريار استان البرز ناحيه دو کرج خريداري از 
مالک رسمي علي قربانيان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ١۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 44۶۹۹ م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۵/4/۲۲ 

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۵/۶
ایرج فهیمي- رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

از  گيالن  کشتيرانی  و  بنادر  مديرکل 
سيب  ۵۰۰تنی  محموله  اولين  صادرات 
از طريق بندرانزلی خبر  به روسيه  اروميه 

داد.
گوی  و  گفت  شورای  جلسه  در  چراغی 
سالن  در  که  خصوصی  بخش  و  دولت 
برگزار  گيالن  استانداری  انصاری  شهيد 
استان  بنادر  در  اصلی  شد،گفت:هدف 
ايجاد تنوع و افزايش گروه های کااليی از 
طريق بنادر در سه حوزه واردات،صادرات 

و ترانزيت است.
وی از رشد عملکرد ١۷ درصدی بندرانزلی 
و  داد  خبر  نفتی  غير  صادرات  حوزه  در 
های  سياست  تحقق  راستای  افزود:در 
هدف  بازارهای  بايد  مقاومتی  اقتصاد 
موجود را حفظ کنيم و بازار هدف روسيه 
با تقاضاهای متنوعی که دارد به خصوص 
در  بايد  غذايی  محصوالت  صادرات  در 
اولويت های کارهای صادراتی استان قرار 

گيرد.
چراغی با بيان اينکه امسال ۲۰١هزار تن 
صادرات گندم از بنادر استان گيالن انجام 
شده است،ادامه داد:تخليه و بارگيری بنادر 
مواجه  درصدی   4۶ رشد  با  بندرانزلی  از 

است.
مديرکل بنادر و کشيترانی گيالن با اشاره 
طريق  از  خوراکی  روغن  واردات  اينکه  به 

جنوب  بنادر  با  مقايسه  در  انزلی  بندر 
شود،خاطر  می  تمام  تر  ارزان  ٣۰درصد 
نشان کرد:در حال حاضر هفته ای ۵ هزار 
تن روغن خوراکی به مقصد عراق فرستاده 
صرفه  ۵۰دالر  تن  هر  ازاء  به  و  شود  می 

جويی اقتصادی را به دنبال دارد.
در  ما  اصلی  کرد:هدف  تصريح  چراغی 
و  غذايی  مواد  توسعه  صادرات  بخش 
خشکبار،گوشت قرمز،گوشت سفيد و ميوه 
و تره بار است و بررسی هايی انجام شده 

است تا اين امر عملی شود.
تا  است  شده  گرفته  افزود:تصميماتی  وی 
با افزايش کانتينرهای يخچالی اين کاالها 
کمترين  در  ترتيب  اين  به  و  شود  صادر 
به  کاالها  اين  هزينه  کمترين  با  و  زمان 
کشور  جمله  از  خزر  حاشيه  کشورهای 

روسيه فرستاده خواهد شود.
بيان  با  گيالن  کشترانی  و  بنادر  مديرکل 
اينکه در حال حاضر حجم بسيار زيادی از 
مواد غذايی از طريق خشکی به کشورهای 
همسايه می رود،تصريح کرد:برای اقتصادی 
تر شدن صادرات اين نوع از کاالها برآنيم 
تا حمل و نقل ها از طريق راه دريايی انجام 
شود،برای نمونه به صورت پايلوت در دهه 
محموله  اولين  سالجاری  ماه  شهريور  اول 
که ۵۰۰ تن سيب اروميه است از گيالن به 

روسيه خواهد رفت.

 از طریق بندرانزلی صورت گرفت؛

صادرات اولین محموله 500 تنی سیب ارومیه
 به روسیه 

امور مجلس، حقوقی و استان ها وزارت  معاون 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نرخ بيکاری در  
کشوری  ميانگين  از  بيش  کمی  اردبيل  استان 

است.
مديرکل  معارفه  جلسه  در  زاده  تقی  جمشيد 
جديد تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبيل 
با اشاره به اينکه نرخ بيکاری در استان اردبيل 
کمی بيش از ميانگين کشوری است، خاطرنشان 
مدار  در  انديشه  با  تعاون  کل  اداره  بايد  کرد: 
در  رفتار  و  تدبير  مبنای  بر  تصميم  اعتدال، 
چارچوب قانون در اين زمينه نقش آفرينی کند.
امور مجلس، حقوقی و استان ها وزارت  معاون 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بيان اينکه  نظام 
کار و کارگری خواستار امنيت اقتصادی و شغلی 
هستند، خاطرنشان کرد:  انتظار می رود در اين 
زمينه افق های جديدی گشوده شود و با توجه 
به فرمايشات مقام معظم رهبری، اين اداره کل و 
مجموعه های ذی ربط در زمينه مهارت های فنی 
کارآمد و سرآمد باشد که اين مهم می تواند با 

تحولی در ساختارهای کنونی محقق شود.
و  ساالری  شايسته  نظام  استقرار  گفت:  وی 
بانک  بروز رسانی  بر مبنای شايستگی،  انتصاب 
اطالعاتی مديران و بخش کارفرمايی و کارگری، 
فضای  بهبود  کاردبری،  و  جامع  برنامه  تدوين 
کسب و کار، پذيرش ديدگاه های مخالف، پرهيز 
از تندروی، شتابزدگی، خودسری و گزارش های 
کار  مبنای  بايد  کنونی  شرايط  در  واقع  خالف 

مسئوالن باشد.
و  تدبير  دولت  موفقيت های  به   زاده  تقی 
افزود:  و  کرد  اشاره  هسته ای  بحث  در  اميد 
به  ممنوع  ای  مساله  از  ای  هسته  فعاليت های 
نمادی برای همکاری با جمهوری اسالمی ايران 
تبديل شده و برجام به فرجام مناسبی رسيده و 
زنجير تحريم ها نيز برداشته شد و دستگاه های 
اقتصاد  سال  در  ظرفيت  اين  از  بايد  دولتی 
مقاومتی برای به سرانجام رساندن سياست های 
کالن دولت و نظام بهره ببرند که يکی از آنها 

اشتغالزايی است.
تعاون،  قاسم رحيمی مديرکل جديد  ادامه   در 
با  همراهی  اردبيل  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار 
توسعه  گذاری،  سرمايه  از  حمايت  کارگران، 
های  فناوری  با  اشتغال  کارآفرين،  های  تعاونی 
نوين به خصوص در بخش کشاورزی، حمايت از 
مرکزهای کاريابی غيردولتی را از جمله سياست 

های اين اداره کل دانست.
های  ايده  بايد  پساتحريم  دوران  در  گفت:  وی 
های  ظرفيت  از  حداکثری  از  استفاده  و  جديد 
محروميت  در  بتوان  تا  شود  تر  پررنگ  موجود 
زدايی از چهره استان اردبيل نقش آفرينی کنيم.
در اين مراسم قاسم رحيمی در ادامه به عنوان 
مديرکل جديد تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اردبيل منصوب و از خدمات حسين منوری که 
با پايان دوره خدمت، بازنشسته شده است تقدير 

شد.

نرخ بیکاری در استان اردبیل کمی بیش 

از میانگین کشوری
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حصر وراثت

متولد ١٣۹۵/۲/۲٣  يداله  فرزند  دارای شماره شناسنامه ١۵٣۲  انصاريپور  فاطمه 
صادره از تهران بشرح دادخواست و به کالسه  ٣4٣/١/۹۵ از اين شورا درخواست 
نموده  و چنين توضيح داده که شادروان احمدرضا نصيری  فرزند  حصر وراثت 
نصراله به شماره شناسنامه ۲4 در تاريخ ۹۵/۲/١8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:
١-امير محمد نصيری فرزند:احمد رضا به شماره شناسنامه ١١۹۰۲۷4۰۲۷  نسبت 

پسرمتوفی
۲-فاطمه انصاری پور  فرزند يداله به شماره شناسنامه  ١۵٣۲ نسبت همسرمتوفی 

٣-فرنگيس گالبی  فرزندرسول شماره شناسنامه١8۶۷۶ نسبت مادر متوفی 
اينک به انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می نمايد 
از تاريخ نشر  او می باشد  از متوفی نزد  تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
آگهی ظرف مدت يکماه به شورا تقديم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد 

شد.م/الف ۶۹۵ 
حوزه اول شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

ابالغ
سهراب  آقای  عليه  محکوم  به  بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  های  آگهی  پيرو 
شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  درگاهی 
۹4۰۹۹۷۲۲۹۰١۰۲١۵١ صادره از شعبه اول در پرونده شماره ۹4۰۶44 محکوم به 
اجرای دادنامه فوق الذکر و پرداخت مبلغ ۵4/۰۰۰/۰۰۰ ريال از بابت اصل خواسته و 
خسارت تاخير تاديه نسبت به اصل محکوم به از تاريخ صدور چک تا يوم الوصولطبق 
شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی و مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال از بابت هزينه دادرسی 
در حق خواهان و هزينه اجرايی به مبلغ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ريال به نفع صندوق دولت 
محکوم می گردد.  ظرف ده روز از انتشار اين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد 
اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمايد در غير اينصورت  دايره اجرايی احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات باهزينه اجرايی اقدام خواهد نمود .م/الف ۶۹۲
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رباط کریم 

آگهی حصر وراثت

آقای کامران فری رضائی دارای شناسنامه شماره ۷١۹ بشرح دادخواست به کالسه 
۹۵۰4۲۵/ ۵۷ از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان نوشان صفرزاده عسگر آباد تپه بشناسنامه ١٣8 در تاريخ ٣/١١/۹۵ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
١-محمدرضا فری رضائی ش. ش ١۵۰ فرزند ابراهيم خليل نسبت فرزند
۲- کامران فری رضائی ش. ش ۷١۹ فرزند ابراهيم خليل نسبت فرزند 

٣- اسمعيل فری رضائی ش. ش ١۰۷ فرزند ابراهيم خليل نسبت فرزند 
4- معصومه فری رضائی ش. ش ۹4۹ فرزند ابراهيم خليل نسبت فرزند

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ٣۶۲ قانون امور 
حسبی را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراض دارد و يا وصيت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

دادنامه
۹4١٣48

شهرستان  دو  کيفری  دادگاه   ١۰٣ شعبه  کالسه: ۹4۰۹۹8۲۶4٣4۰۰٣۷١  پرونده 
شهريار)١۰٣ جزايی سابق( تصميم نهايی شماره 

شاکی:آقای عباسعلی تاجيک فرزند اسمعيل به نشانی فردوسيه خاوه ک آزاده پ ١٣
متهم: آقای عبداله دودانگه فرزند به نشانی فردوسيه انتهای مجتمع صنعتی فردوسيه 

مستقيم بعد ازچهارراه نرسيده به موتور آب جنب باغ يوسف توسلی پ ۶۶
اتهام: تخريب

رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای عبداله دودانگه )فاقد مشخصات ديگر به دليل مجهول المکان 
بودن (دايربرتخريب عمدی ديوارملک شاکی موضوع شکايت آقای عباسعلی تاجيک 
فرزند اسمعيل وکيفرخواست بدون شماره وبه تاريخ ۹4/١۰/۲ دادستانی محترم عمومی 
وانقالب شهرستان شهريار باعنايت به داليل موجود درپرونده شامل ١-شکايت شاکی 
۲-کيفرخواست صادره ٣-شهادت شهود تعرفه شده ازناحيه شاکی دردادسرا 4-عدم 
حضور متهم درجلسه رسيدگی اين دادگاه علی رغم احضار ازطريق انتشارآگهی وعدم 
ارائه دفاعی درقبال اتهام انتسابی وساير قرائن وامارات موجود درپرونده دادگاه بزهکاری 
متهم رامحرز ومسلم تشخيص وباستناد ماده ۶۷۷قانون مجازات اسالمی مصوب ١٣۷۵ 
حکم به محکوميت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزيری صادرواعالم ميگردد رای 
صادره غيابی وظرف مدت بيست روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهی دراين شعبه وسپس 
ظرف مدت بيست روز ازتاريخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر درمحاکم محترم 

تجديدنظر استان تهران است.م.الف:١۷٣۲8
دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار-علی عزیزی

آگهی احضار متهم 
مجهول المکان اسماعيل بهرامی فرد فرزند گل محمد و خديجه زاهدی فرزند علی اصغر
دادسرای عمومی  دادياری  د 8 شعبه هشتم  درپرونده کالسه ۹۵۰١۷٣  نظرباينکه 
وانقالب شهريارموضوع شکايت باب اله قليزاده عليه شما دائربرسرقت تلفن همراه می 
باشد باتوجه به محتويات پرونده واظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بودن دسترسی 
به شما مقدور نبوده فلذا بدينوسيله به شما ابالغ می شود درراستای ماده ١١۵ قانون 
حاضرشويد  شهريار  دادسرای  دادياری  هشتم  خوددرشعبه  کيفری  دادرسی  آئين 
درغيراينصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد ظرف يکماه ازتاريخ نشرآگهی جهت 

رسيدگی به پرونده ودفاع ازاتهام خود دراين شعبه حاضرشويد.م.الف:١۷٣١8
دادیارشعبه هشتم دادسرای عمومی شهریار-محمود رمضانی

آگهی احضار متهم
 مجهول المکان مرتضی خدامرادی

نظرباينکه درپرونده کالسه ۹4١۲٣٣ د 8 شعبه هشتم دادياری دادسرای عمومی 
وانقالب شهريارموضوع شکايت شبکه بهداشت عليه شما دائربرعرضه مواد غذايی 
غيرقابل مصرف می باشد باتوجه به محتويات پرونده واظهارات شاکی بعلت مجهول 
می  ابالغ  شما  به  بدينوسيله  فلذا  نبوده  مقدور  شما  به  دسترسی  بودن  المکان 
شود درراستای ماده ١١۵ قانون آئين دادرسی کيفری خوددرشعبه هشتم دادياری 
دادسرای شهريار حاضرشويد درغيراينصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد ظرف 
يکماه ازتاريخ نشرآگهی جهت رسيدگی به پرونده ودفاع ازاتهام خود دراين شعبه 

حاضرشويد.م.الف:١۷٣١۷
دادیارشعبه هشتم دادسرای عمومی شهریار-محمود رمضانی

آگهی ابالغ رای
بدينوسيله به آقايان ١-سجاد رستمی ۲-يونس رحيمی فرزند ١-ان شاء اله ۲-موال 
داد فعال متواری ومجهول المکان ابالغ ميگردد بموجب دادنامه شماره ۹۵۰۰44٣ 
مورخه ۹۵/4/١ صادره ازشعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی شهريار به جرم نگهداری 
سال   ۲/۵ تحمل  به  ازمتهمان  هريک  شيشه  گرم   4/۲۰ و  هروئين  گرم   ٣/٣۰
تعزيری  شالق  ضربه   ٣۰ و  نقدی  جزای  ريال  ميليون  بيست  پرداخت  و  حبس 
محکوم گرديده رای صادره غيابی وظرف مدت ۲۰ روز پس ازابالغ قابل واخواهی 
دراين دادگاه می باشد وسپس ظرف ۲۰ روز ازتاريخ ابالغ قابل تجديد نظرخواهی 

درمحاکم تجديدنظر مرکزاستان تهران می باشد.م.الف:١۷٣٣۰
 رئیس شعبه 2 دادگاه انقالب اسالمی شهریار 

آگهی احضار متهم  مجهول المکان 
عمومی  دادسرای  بازپرسی  پنجم  شعبه   ۹4۰٣۷4 کالسه  درپرونده  نظرباينکه 
عباس  آقای  شهريارعليه  وفاضالب  آب  اداره  شکايت  شهريارموضوع  وانقالب 
می  رسيدگی  تحت  شبکه  به  وخسارت  غيرمجازآب  انشعاب  پيشخوردائربروصل 
بودن  المکان  مجهول  بعلت  شاکی  واظهارات  پرونده  محتويات  به  باتوجه  باشد 
متهم وعدم دسترسی فلذابدينوسيله به متهم ابالغ می شود درراستای ماده ١١۵ 
به  رسيدگی  جهت  نشرآگهی  تاريخ  از  يکماه  ظرف  کيفری  دادرسی  آئين  قانون 
شهريارحاضرشويد  دادسرای  بازپرسی  پنجم  شعبه  خوددر  ازاتهام  ودفاع  پرونده 

درغيراينصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.م.الف:١۷٣۲١
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقالب شهریار

آگهی ابالغ 
مجهول المکان علی اکبر صمصامی ۹4١١۲۰

نظرباينکه درپرونده کالسه شعبه ١۰۲ دادگاه کيفری دوشهريار موضوع شکايت 
تاريخ  غيرمجازبه  کاربری  تغيير  دائربر  اکبر صمصامی  علی  عليه  جهاد کشاورزی 
١٣۹۵/۶/۲١ ساعت ١۲/۰۰ وقت رسيدگی تعيين شده باتوجه به محتويات پرونده 
فلذا  مقدورنبوده  شما  به  دسترسی  بودن  المکان  مجهول  بعلت  شاکی  واظهارات 
بدينوسيله به علی اکبر صمصامی ابالغ ميشود دروقت مذکور جهت دفاع ازاتهام 
اقدام  درغيراينصورت  حاضرشويد  دوشهريار  کيفری  دادگاه   ١۰۲ خوددرشعبه 

مقتضی بعمل خواهد آمد.م.الف:١۷٣۲۰
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دوشهریار

آگهی احضارمتهم
)مربوط به دادسرا ونيز دادگاه درفرض عدم کيفرخواست(

درپرونده کالسه ۹4۰۹۹8۲۶4٣٣۰۰۲۹۶ اين شعبه محمد رضا جامع بزرگی به 
المکان  مجهول  به  باعنايت  است  قرارگرفته  تعقيب  تحت  غير  مال  فروش  اتهام 
بودن متهم ودراجرای مقررات ماده ١۷4 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی 
ازانتشاراين  تاظرف مهلت ٣۰روز  ابالغ ميگردد  نامبرده  به  وانقالب درامورکيفری 
آگهی جهت دفاع ازاتهام انتسابی دراين شعبه حاضرگردد بديهی است درصورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی بعمل خواهدآمد.م.الف:١۷٣١۹
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار

ایران 5 نفتکش به شرکت های نفتی جهان 
کرایه داد

به  ايران  نفتکش  کشتی  اجاره ۵  قرارداد  امضای  از  مسئول  مقام  يک 
شرکت های نفتی خارجی خبر داد و گفت: به زودی برخی از نفتکش های 

ايرانی وارد بازار نفت اروپا می شوند.
در شرايط فعلی با نوسان قيمت نفت خام در محدوده بشکه ای ۵۰ دالر و 
پايين بودن بهای طالی سياه در مقايسه با دو سال قبل، عمليات ذخيره 
سازی نفت خام و ميعانات گازی در نقاط مختلف جهان افزايش يافته که 
افزايش ذخاير نفت روی آب منجر به رونق بازار کرايه کشتی های نفتکش 

شده است.
از اين رو همزمان با لغو تحريم ها و آزاد شدن رفت و آمد کشتی های 
نفتکش اروپايی و آسيايی به پايانه های نفتی ايران، شرکت ملی نفتکش 
ايران تعدادی از کشتی های نفتکش خود را با امضای قرارداد اجاره به 

شرکت های نفتی خارجی واگذار کرده است.
علی اکبر آخوند کاظمی با اشاره به امضای قرارداد اجاره ۵ فروند کشتی 
نفتکش ايران با شرکت های نفتی جهان، گفت: مذاکــرات نفتکش ايران با 
شرکت های اجــاره کننده مختلف به طور متوالی و متناوب انجام می شود اما 
به دليل اولويت تامين نياز داخلی، درحال حاضر ناوگان ملکی نفتکش ايران 

به طور انحصاری در اختيار شرکت ملی نفت ايران قرار دارد.
رئيس دفتر اجاره شرکت ملی نفتکش با اعالم اينکه همه اقدامات الزم به 
منظور آماده سازی ناوگان شرکت ملی نفتکش ايران برای ورود مجدد به بازار 
اروپا و اجاره به شرکت های خارجی انجام گرفته است، تصريح کرد: بر اين 
اساس از زمان اجرايی شدن برجام تاکنون، پنج فروند از کشتی های نفتکش  
ايران به شرکت های خارجی اجاره داده شده  است.اين مقام مسئول افزود: از 
آنجايی که بخش اعظم ناوگان ملکی نفتکش در خدمت شرکت نفت قرار 
دارد فقط در مواقع عدم نياز اين مجموعه، کشتی های نفتکش  ملکی به ساير 

شرکت ها )خارجی يا داخلی( اجاره داده می شود.
کاظمی در مورد رويکرد و نظر شرکت های خارجی برای اجاره کشتی های 
نفتکش ايران در مقايسه با پيش از تحريم ها، بيان کرد: در مجموع رويکرد 
شرکت های اجاره کننده خارجی مثبت است به طوری که بسياری از آنها 
به برقراری ارتباط و از سرگيری همکاری با شرکت ملی نفتکش ايران مايل 
هستند، البته اين شرکت ها مسائل جانبی را نيز مدنظر داشته و همچنان 
در انتظار تثبيت شرايط به ويژه وضعيت مبادالت ارزی و پرداخت يا وصول 
مبالغ اجاره و غيره هستند که اين امر نيز انجام و تاکنون چندين قرارداد 

اجاره به صورت مستقيم با شرکت های خارجی منعقد شده است.
تامين  جمله  از  اقدامات  از  برخی  اينکه  يادآوری  با  مسئول  مقام  اين 
پوشش های بيمه ای معتبر از گروه بيمه گران بين المللی، اخذ گواهی نامه های 
و  نفتی  بزرگ  از شرکت های  تاييديه  اخذ  رده بندی،  موسسات  از  الزم 
و رعايت مقــررات  لحاظ عملياتی  از  بهتر کارکنان  آمادگی  همچنين 
شرکت های بزرگ نفتی جهت آمـــاده سازی ناوگان شرکت ملی نفتکش 
ايران انجام بگيرد، تاکيد کرد: بخشی از اين اقدامات انجام و مابقی نيز 
در دست اقدام است.وی با بيان اينکه هم اکنون مشکل بيمه و موسسات 
رده بندی نفتکش های ايرانی حل شده است، يادآور شد: در حال آماده سازی 

به منظور اخذ تاييديه از شرکت های معتبر نفتی هستيم.
کاظمی در پايان در خصوص وضعيت بازار اجاره کشتی های حمل نفت 
خــام، خاطرنشان کرد: بازار اجاره کشتی های حمل نفت خام با توجه بــه 
افزايش نسبی ميزان تقاضا )به ويژه باتوجه به افزايش واردات کشورهای چين 
و هند به دليل ساخت و افتتاح پااليشگاه های جديد يا مخازن استراتژيک يا 
تجاری( مناسب ارزيابی می شود، در خصوص بازار ساير فرآورده های نفتی 

نيز وضعيت بازار رو به بهبود است.

شرط جدید برای تیر و مرداد بدون خاموشی

در  برق  توليد  از  گرفتن مصرف  پيشی  به  اشاره  با  توانير  مديرعامل 
ساعات پيک گفت: تنها راه تير و مرداد بدون خاموشی صرفه جويی 

در مصرف برق از ساعت ١۲:٣۰ تا ١۶:٣۰ بعد از ظهر است.
اکثر  به  تابستانی  گرم  هوای  جبهه  ورود  به  اشاره  با  کردی  آرش 
پيک  دما،  افزايش  با  می شود  بينی  پيش  گفت:  کشور،  استان های 
مصرف برق هم در ادامه هفته جاری با افزايش قابل توجه ای همراه 
افزايش  دليل  به  گذشته  هفته  اينکه  اعالم  با  توانير  شود.مديرعامل 
شد،  همراه  درصدی   ۶ جهشی  با  کشور  برق  مصرف  پيک  گرمای 
تصريح کرد: با توجه به افزايش دمای هوا و تداوم مصرف، احتمال می 
رود که هفته جاری پيک مصرف برق به ۵۲ هزار ۵۰۰ تا ۵٣ هزار 

مگاوات افزايش يابد.
اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلی بيشترين ميزان 
مصرف برق از ساعت ١۲:٣۰ تا ١۶:٣۰ بعد از ظهر در کشور اتفاق 
اين  در  که  می شود  درخواست  مشترکان  از  داشت:  اظهار  می افتد، 
قرار  کار  دستور  در  را  برق  مصرف  در  صرفه جويی  حداکثر  ساعات 
ميزان  بيشترين  ساعت  چهار  اين  در  اينکه  يادآوری  با  بدهند.وی 
پيک  ساعات  در  کرد:  تاکيد  می افتد،  اتفاق  کشور  در  برق  مصرف 
و  توليد  کل  از  سرمايشی  دستگاه های  سهم  تابستانی  برق  مصرف 

مصرف برق کشور به بيش از ٣۰ درصدی رسيده است.
کردی تاکيد کرد: اگر مشترکان در چهار ساعت پيک مصرف حداکثر 
در  سرمايشی  دستگاه های  از  استفاده  برای  ويژه  به  را  صرفه جويی 
دستور کار قرار بدهند، قطعا در ادامه تير و مرداد ماه امسال خاموشی 

برنامه ريزی شده ای در سطح کشور اعمال نخواهد شد.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

با ٣8 سنت  قيمت هر بشکه نفت برنت ديروز 
کاهش به 48 دالر و ٣8 سنت رسيد.

مشاهده  رويترز،  از  نقل  به  تسنيم  گزارش  به 
عالئمی حاکی از اينکه شرکت های توليد کننده 
نفت شيل آمريکا خود را با قيمت هايی پايين 
وفق داده اند و اخباری مبنی بر تشديد ضعف 
نفت  قيمت  که  شد  موجب  آسيا  در  اقتصادی 

ديروز کاهش يابد.
نفت  بشکه  هر  قيمت  گزارش،  اين  اساس  بر 
دالر   48 به  کاهش  سنت   ٣8 با  ديروز  برنت 
تگزاس  وست  نفت  قيمت  رسيد.  سنت   ٣8 و 
به 44 دالر و  با 4۶ سنت کاهش  اينترمدييت 

۹۵ سنت رسيد.
بازارهای فيزيکی نيز تحت فشار بودند. افزايش 
لوله  خط  که  شده  موجب  کانادا  نفت  عرضه 
کافی برای انتقال اين نفت وجود نداشته باشد 
و اين بر قيمت نفت کانادا اثر بگذارد. در حال 
حاضر قيمت نفت خام کانادا ١۵ دالر پايين تر 

از نفت خام آمريکاست.
ايران قرار است قيمت رسمی نفت سبک خود 
باالتر  برای ماه اوت 4۵ سنت  بازار آسيا  را در 
از شاخص عمان/دوبی تعيين کند که 4۰ سنت 

پايين تر از ماه جاری ميالدی است.
شروع  نتيجه  ها  قيمت  کاهش  گفتند،  تجار 
آسيايی  های  پااليشگاه  سفارش  ثبت  کاهش 
اين  در  اقتصادی  رشد  شدن  کند  همچنين  و 
بخش  مسئول  لسزينسکی،  است.رالف  منطقه 
تحقيقات شرکت کشتيرانی بانچرو کوستا گفت: 
گذشته  ماه  چند  طی  در  آسيا  نفت  »واردات 
نفت  حجم  )اما(  است...  بوده  کاهش  حال  در 
واداتی در طی سال گذشته بسيار باال بود، زيرا 
خريداران آسيايی می خواستند حداکثر استفاده 
را از نفت ارزان ببرند. بنابراين طبيعی بود که ما 

دير يا زود شاهد کاهش ميزان تقاضا باشيم.«
قيمت  دارد  انتظار  کرد،  اعالم  ساکس  گلدمن 
در  آينده  ماه   ١۲ طی  در  آمريکا  خام  نفت 

محدود 4۵ تا ۵۰ دالر باقی بماند.
مبنی  دارد  وجود  هايی  نشانه  حال،  همين  در 
بر اينکه توليد کنندگان آمريکايی می توانند با 
نفت 4۵ دالری يا باالتر نيز به فعاليت خود ادامه 
دهند. تعداد سکوهای حفاری نفت در آمريکا در 
۵ هفته از ۶ هفته گذشته افزايش داشته است.

داعش 5 چاه  نفتی عراق را به 
آتش کشید

کردن  کند  برای  داعش  های   تروريست 
پيشروی های ارتش عراق، چند چاه نفتی را در 
جنوب موصل، مقر اصلی اين گروه تکفيری در 
گزارش،  اين  اساس  کشيدند.بر  آتش  به  عراق 
آگاه  منبع  يک  از  نقل  به  محلی  های  رسانه 
داعش  های  تروريست  دادند،  گزارش  امنيتی 
عراق،  ارتش  های  پيشروی  کردن  کند  برای 
چند چاه نفتی را در جنوب موصل، مقر اصلی 
کشيدند. آتش  به  عراق  در  تکفيری  گروه  اين 
را  نفتی  چاه   4 داعش  گزارش،  اين  اساس  بر 
در نزديکی پااليشگاه القياره در استان نينوا به 
مين  را  منطقه  اين  های  جاده  و  آتش کشيده 
گذاری کرده است.اين تحرکات يک روز پس از 
آن صورت می گيرد که نيروهای عراقی پايگاه 
از  را  القياره در حدود ۶۰ مايلی موصل  هوايی 

داعش پس گرفتند.
نيروهای عراقی در حال انجام عمليات هايی در 
استان نينوا برای آمادگی جهت حمله به موصل، 
دومين شهر بزرگ اين کشور هستند که از سال 

۲۰١4 تحت کنترل داعش قرار دارد.
داعش که يک گروه تکفيری تروريستی است، از 
سال ۲۰١4 بر بخش هايی از کشورهای عراق و 

سوريه مسلط شده است.

کوتاه از انرژی قمصری در مصاحبه با بلومبرگ:نفت در جهان

ایران ۸۰ درصد سهم خود از بازار نفت را پس گرفت
مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت ايران با بيان 
اين که ايران حدود 8۰ درصد از سهم خود از بازار 
را که قبل از تحريم ها در اختيار داشت باز پس 
گرفته است گفت: توليد نفت ايران در حال حاضر 

به ٣.8 ميليون بشکه در روز رسيده است.
 يک مقام ارشد شرکت ملی نفت ايران گفت با 
وجود اينکه تهران قصد دارد افزايش صادرات نفت 
خود را برای بازپس گيری سهم از دست رفته خود 
از بازار ادامه دهد، بازارهای نفت امسال همچنان با 

ثبات خواهند ماند.
شرکت  الملل  بين  امور  مدير  قمصری،  محسن 
 ملی نفت ايران که در مصاحبه با بلومبرگ سخن 
روزانه 8.٣  توليد  از  کشورش  افزود:  گفت  می   
ميليون بشکه ای خود حدود ۲ ميليون بشکه را 
صادر می کند.وی افزود، ايران حدود 8۰ درصد از 
سهم خود از بازار را که قبل از تحريم ها در اختيار 
داشت باز پس گرفته است. تحريم ها عليه صادرات 
نفت ايران که در سال ۲۰١۲ وضع شده بود، در ماه 

ژانويه برداشته شد.

»اوج  گفت:  بيشتر  توضيح  ارائه  بدون  قمصری 
صادرات روزانه ما باالی 4 ميليون بشکه در روز 
است و ما برنامه هايی برای آن داريم و منتظر 

مساعد شدن شرايط هستيم.«
وی افزود: »بازار همچنان توازن فعلی خود را حفظ 
خواهد کرد و بازگشت به قيمت های زير٣۰ دالر 

حداقل در سال جاری خيلی محتمل نيست.«
ايران به دنبال جذب بيش از ١۰۰ ميليارد دالر 
سرمايه گذاری خارجی برای ارتقاء صنعت نفت 
خود و بازيابی موقعيت خود به عنوان دومين توليد 
کننده عضو اوپک پس از عربستان است. ايران قصد 
دارد مجموع توليد نفت خام و ميعانات خود را تا 

سال ۲۰۲١ به ۵.8 ميليون بشکه در روز برساند.
قمصری در ادامه گفت: »سياست ما ذخيره نفت در 
مخزن های فراساحل شناور نيست... به بيان ديگر، 
ما به مقداری توليد می کنيم که فکر می کنيم بازار 

آن را جذب خواهد کرد.«
اين مقام ايرانی گفت، حدود ۲۵ درصد از صادرات 
نفت ايران به خريداران اروپايی می رود. شرکت 
ملی نفت ايران در حال فروش حجم نفت بيشتری 
به آسيا است، اما تعداد قراردادهای صادرات نفت به 

آسيا افزايش نيافته است.
وی افزود: »بيشتر معامالت نفتی و توافقات ما بلند 
مدت هستند و بخش کمی را فروش های تک 
محموله ای تشکيل می دهند... ما اکنون در حال 
مذاکره با بسياری از شرکت ها هم در اروپا و هم 
در آسيا هستيم.« وی نام هيچ کدام از اين شرکت 
ها را فاش نکرد.قمصری همچنين گفت، ايران پول 
برخی از محموله های نفتی خود را به يورو دريافت 

می کند.

پخش  شرکت  واردات  و  صادرات  مدير 
فرآورده های نفتی ايران، از عرضه ال پی جی 
بورس  بين الملل  رينگ  در  کشتی  طريق  از 

انرژی خبرداد.
امير وکيل زاده اظهار کرد: پيش از اين فروش 
انرژی  بورس  در  زمينی  طريق  از  پی جی  ال 
صورت می گرفت اما با تدابير انديشيده شده 
بزودی برای نخستين بار عرضه از طريق کشتی 

نيز در رينگ بين الملل آغاز خواهد شد.
تن  هزار   8۰ امسال،  دوماه  در  افزود:  وی 
صادر  جی  پی  ال  صنعتی  مايع  گاز  فرآورده 

شده است.
پخش  شرکت  واردات  و  صادرات  مدير 
اين که  بر  تاکيد  با  ايران،  نفتی  فرآورده های 
امسال هيچ گاز ال پی جی در داخل سوخته 
تدابير  با  گفت:  است،  نشده  فلر  به  تبديل  و 
انديشيده شده و بازار تقاضا، امسال هيچ گاز 
ال پی جی در داخل سوخته نشد و تمام اين 

فرآورده به خارج از کشور صادر شد.

سياست  درست  اجرای  روند  به  اشاره  با  وی، 
شرکت  در  نفتی  فرآورده های  صادرات 
افزود:  ايران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
بخش  اين  در  شرکت  موفقيت  بزرگترين 
نسوزاندن ال پی جی در داخل و صادرات 8۰ 
هزار تن از اين فرآورده بود که اميدواريم اين 
افزايش  آينده  ماههای  طی  صادرات  از  حجم 

يابد.
فرآورده  اين  صادرات  به  اشاره  با  وکيل زاده، 
جی  پی  ال  صادرات  اکنون  هم  کرد:  اعالم 
بصورت زمينی به کشورهای همسايه و دريايی 
بازار کشورهای آفريقايی  به  ايزوتانک  بصورت 

صورت می گيرد.
به سال ۹٣  پارسال نسبت  صادرات گاز مايع 
، 4۰۰  درصد رشد داشته است و از ٣۰ هزار 
سال  در  تن  هزار   ١۲۷ به   ۹٣ سال  در  تن 
برای  ايران  هدف  بازارهای  عمده  رسيد.   ۹4
صادرات گاز مايع افغانستان، پاکستان، عراق، 

کشورهای آفريقايی است.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ديزلی  ناوگان  سوخت  کارت  اينکه  به  اشاره  با 
غيرفعال  مرداد  اول  از  ثالث  بيمه شخص  بدون 
می شود، گفت: از ۶ خرداد هشدار الزم به اين 
ناوگان داده شده است.شهرام آدم نژاد درخصوص 
غيرفعال کردن کارت سوخت ناوگان ديزلی که 
بيمه شخص ثالث ندارند، گفت: در اجرای مواد 
خسارات  اجباری  »بيمه  قانون   48 و   4۶  ،44
ناشی  اثر حوادث  در  ثالث  به شخص  وارد شده 
از وسيله نقليه، مصوب ۵/٣/۹۵ مجلس شورای 
اسالمی« و با توجه به تصميمات گرفته شده در 
کارگروه تخصيص سوخت بر مبنای پيمايش از اول 
مرداد ماه سال جاری، کارت سوخت آن دسته از 
خودروهای ديزلی که فاقد بيمه اجباری شخص 
ثالث بوده و بيش از يک ماه عبارت »هشدار بيمه« 
را در جايگاه های عرضه سوخت دريافت کرده اند، 
به طور موقت غيرفعال خواهد شد.وی افزود: روال 
بيمه  اطالعاتی  بانک  براساس  اين است که  کار 
مرکزی خودروهای فاقد بيمه يک ماه در وضعيت 
هشدار قرار می گيرند و اين موضوع در جايگاه های 
سوخت به مالک يا راننده مربوطه اعالم می شود. در 

صورت بی توجهی مالک وسيله نقليه، پس از يک 
ماه کارت سوخت خودرو در ليست خاکستری قرار 
گرفته و غيرفعال می شود.معاون سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای با اعالم اينکه البته از ششم 
خرداد ماه سال جاری خودروهای فاقد بيمه هشدار 
الزم را از طريق صفحه نمايش نازل های سوخت 
دريافت داشته اند، اظهار داشت: در اين خصوص 
هماهنگی های الزم برای برقراری لينک ارتباطی 
بين پليس ١۰+ و شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ايران و بيمه مرکزی برقرار شده است.آدم 
بنابر اعالم شرکت پژوهش و  اينکه  بيان  با  نژاد 
توسعه ناجی، از ۲۶ تيرماه سال جاری نيز مالکان 
خودروهايی که دارای بيمه نامه معتبر هستند اما 
اخطارنامه بيمه را دريافت کرده اند، می توانند با در 
دست داشتن اصل بيمه نامه و مدارک خودرو به 
دفاتر پليس ١۰+ مراجعه کنند، گفت: بنابراين پس 
از تاييد بيمه نامه خودرو توسط اين دفاتر، کارت 

سوخت خودروی مربوطه دوباره فعال می شود.
وی از ديگر مصوبه های اين کارگروه را بازنگری و 
اصالح معيار مصرف سوخت خودروهای ديزلی يا 

همان مصرف در ١۰۰ کيلومتر عنوان کرد. 

کارت سوخت ناوگان دیزلی فاقد بیمه از مرداد 
غیرفعال می شود

برای نخستین بار

ال.پی.جی از طریق کشتی در بورس انرژی عرضه می شود

معظمی با بيان اينکه سياست های کنترلی مصرف 
ايجاد  گفت:  است،  خاص  شرايط  برای  سوخت 
محدوديت و اجبار در استفاده از کارت سوخت 
برای کشوری که سال ها از جنگ گذشته و در 
دوران پسابرجام بسر می برد چيزی جز به زحمت 
انداختن مردم نيست و تبعات سياسی و اجتماعی 

خوبی نيز ندارد.
رئيس کميسيون انرژی و محيط زيست اتاق تهران 
درباره حذف کارت سوخت و برخی انتقادات به 
اين مسئله اظهار داشت: هر چيزی فلسفه خاص 

اجرا  و  طراحی  آن  اساس  بر  و  دارد  را  خودش 
می شود، کارت سوخت هم جدا از اين مقوله نيست.
و  ساخت  و  طراحی  بحث  که  زمانی  افزود:  وی 
آن  دليل  بود  مطرح  سوخت  کارت  از  استفاده 
محدوديت هايی بود که به دليل تحريم ها در توليد 
فرآورده داشتيم و با مسائل مالی نيز دست و پنجه 
نرم می کرديم لذا در آن زمان تصميم درست، به جا 
و در اوايل تقريبا اثرگذار بود، يعنی دولت توانست از 

طريق کارت سوخت، مصرف را کنترل کند.
 کارت سوخت حذف نمی شود، فقط

 بی استفاده می شود
معاون سابق وزير نفت در ادامه توضيح داد: در هر 
صورت اکنون نيز کارت سوخت برداشته نمی شود، 
استفاده ای هم از آن نمی شود و فقط قرار است که 
فعال که نياز نيست کنار گذاشته شود و گرنه اين 

طور نيست که دور انداخته شود.
وی خاطرنشان کرد: کارت سوخت سيستم بسيار 

پيشرفته به لحاظ انفورماتيک است و برای توليد و 
بکارگيری آن کلی سرمايه گذاری، هزينه و آموزش 
داده شده و از طرفی مردم هم طرز بکارگيری آن را 
آموزش ديده اند اما اکنون که فلسفه گذشته وجود 
ندارد استفاده از آن نيز مفهوم گذشته را ندارد، 
بنابراين کنار گذاشته می شود و اينگونه نيست که 
کال غيرقابل استفاده باشد حتی ممکن است روزی 
دولت باز هم تصميم بگيرد که توزيع سوخت در 
قالب کارت سوخت باشد که دوباره قابل تعبيه و 
وزارت  کرد:  تاکيد  است.معظمی  کردن  استفاده 
نفت کارت ها را کنار نمی گذارد فقط استفاده از 
آن در حال حاضر ضرورت ندارد مگر اينکه شرايط 

خاص خودش را داشته باشد.
کارت سوخت کارنامه قابل قبولی برای 

کنترل مصرف نداشت
وی اظهار داشت: برخی عنوان می کنند که استفاده 
از کارت مکانيزم کنترلی دارد در حالی که کارت 

کنترل  برای  خوبی  روش  نمی توان  را  سوخت 
از طريق  را  کنترل  بايد  بلکه  کرد  تلقی  مصرف 
روشهای ديگر اعمال کرد وآن رفتن به سمت توليد 

اتومبيل هايی است که مصرف کمتری دارند.
رئيس کميسيون انرژی و محيط زيست اتاق تهران 
ادامه داد: در حال حاضر اتومبيل های ما در مقايسه 
با مدلهای جديد ۶۰ تا ۷۰ درصد بيشتر مصرف 
می کنند بنابراين بايد به سمت توليد اتومبيل های 
نقل  و  فراهم شدن حمل  برويم.وی  کم مصرف 
عمومی را ديگر راهکار برای کنترل مصرف عنوان 
کرد و گفت: وقتی حمل و نقل عمومی راحت در 
اختيار ما قرار نمی گيرد بنابراين ناچارا به سمت 
استفاده از خودروی شخصی می رويم بطوری که 
تک  تا ۷۰ درصد خودرو ها  متاسفانه ۶۰  اکنون 
سرنشين هستند و اين ناکارايی سيستم حمل و نقل 
عمومی را نشان می دهد. لذا افزايش و در دسترس 
بودن وسايل حمل و نقل عمومی است می تواند 
بسياری مسائل را به لحاظ مصرف سوخت حل کند.

رئیس کمیسیون انرژی 

کارت سوخت مردم را به 
زحمت می اندازد
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لطمات بورس از رونق بازار داللی
 

سیدمهدی فرشادان 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه  مجلس  

 
یکی از نکات بسیار با اهمیت در اقتصاد توجه به 
منابع کوچک و سپرده های مردم و حرکت آنها 
به سمت سرمایه گذاری بیشتر است. هر اقتصادی 
در جذب منابع مقتدرتر باشد، طبیعتا شرایط 

بهتری در دنیا داشته و توانایی باالتری نیز در تجهیز و تخصیص منابع 
خواهد داشت. در این راستا بازار سرمایه می تواند کمک شایانی به رشد 
اقتصادی کند.بازار بورس به عنوان یکی از بازارهای مهم اقتصادی؛در 
صورتی که عملکرد آن صحیح باشد به توسعه اقتصادی  کشور کمک می 
کند. از این رو باید پذیرفت بازار بورس در سه ماه نخست سال 95 رونق 
مطلوبی را تجربه نکرد و حتی شاخص بورس در مقاطعی روند کاهشی 
را نیز داشته اشت باید زمینه رونق بازار سرمایه فراهم شود تا از رونق 
بازار داللی کاذب در بازارهایی مانند ارز و مسکن جلوگیری شود.عوامل 
مهمی در رشد شاخص بورس موثر است که باید به آن توجه شود،البته 
در مقاطعی به دلیل نوسانات غیرمتعارف در اقتصاد کشور،شاخص بورس 
با رشد کاذب روبرو شده است .نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متغیرهای 
تأثیر گذار بر شاخص قیمت سهام در بورس های معتبر دنیا بوده اند. از 
آن جایی که تأثیرات این متغیرها می تواند پیامدهائی همچون تغییر 
توزیع درآمد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشند، 
بررسی و برآورد این تأثیرات حائز اهمیت است. سال های گذشته که ارز 
با رشد نجومی روبرو شد،ارزش دارایی شرکت ها باال رفت که این موضوع 
در رشد شاخص بورس در آن زمان تاثیرگذار بود،این درحالی است که 
زمانی رشد شاخص بورس،بطورمطلوب واقعی خواهد بود که ناشی از 
رونق تولید و افزایش سود شرکت های بورسی باشد.در هرصورت با رونق 
تولید و فرهنگ سازی در زمینه مشارکت مردم در بورس باید زمینه رونق 
بازار سرمایه فراهم شود تا از رونق بازار داللی کاذب در بازارهایی مانند ارز 
و مسکن جلوگیری شود.بورس از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور 
ما برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این 
نهاد در کشور است. کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری 
پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها 
به سمت فرآیند تولید کاال و خدمات در کشوریادآور شد سرمایه گذاران 
بورس طیف وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می دهند که همواره در پی 
کاهش خطر و افزایش بازدهی متناسب با قبول خطر هستند. در این 
راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تأثیر به سزایی در 
تحلیل عمیق تر و اتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد.

ـ برد با همسایگان شمالی ایران به دنبال رابطه اقتصادی  برد 
همایش تجاری ایران، ترکمنستان و آذربایجان با حضور سفرای ایران 
در باکو و عشق آباد و فعاالن تجاری و اقتصادی عالقه مند به حضور در 
بازار این دو کشور در هتل اسپیناس خلیج فارس تهران برگزار شد و 
ابعاد مختلف توسعه اقتصادی و بازرگانی ایران در همسایگان شمالی 

بررسی و بر رابطه برد ـ برد با همسایگان تاکید شد.
توسعه  سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تجارت، در این همایش که به منظور آشنایی عالقه مندان به حضور 
و همکاری در بازارهای ترکمنستان و آذربایجان برگزار شد، سفرای 
ایران در این دو کشور به ارائه تصویر کلی از فضای اقتصادی، قوانین 
و مقررات و وضعیت تجارت بخش خصوصی کشورمان با عشق آباد و 

باکو پرداختند.
این همایش پیش زمینه  برگزاری دو نمایشگاه اختصاصی ایران پروژه 
بود که قرار است هرکدام به مدت سه روز در مرداد و شهریور آینده 

در پایتخت های ترکمنستان و آذربایجان برگزار شود.
 

 فن آوری و ارتباطات
نگران امواج آنتن های تلفن همراه نباشید

تلفن  آنتن های  امواج  نگران  مردم  کرده اند  تاکید  مخابراتی  مدیران 
همراه نباشند، زیرا تمام تجهیزات این آنتن ها استاندارد است.درباره ی 
خطرآفرین بودن یا نبودن امواج آنتن های تلفن همراه بارها گزارش و 
مصاحبه و اظهار نظر  منتشر شده اما در جدیدترین اظهارات مدیر عامل 
شرکت مخابرات  ایران به مردم اطمینان داده که فناوری به کار رفته در 
اپراتورهای تلفن همراه در ایران از جمله فناوری مورد استفاده توسط 
شرکت ارتباطات سیار، فناوری روز دنیاست.بر اساس گفته های رسول 
سرائیان در ایران تمام استانداردهای بین المللی رعایت می شود و سازمان 
انرژی اتمی هم در راستای بررسی امواج و میزان خطر احتمالی آن با 

مخابرات همکاری دارد
 

 حمل ونقل
 کارت سوخت ناوگان دیزلی فاقد بیمه از مرداد غیرفعال می شود

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه کارت 
سوخت ناوگان دیزلی بدون بیمه شخص ثالث از اول مرداد غیرفعال می 
شود، گفت: از ۶ خرداد هشدار الزم به این ناوگان داده شده است.شهرام 
آدم نژاد درخصوص غیرفعال کردن کارت سوخت ناوگان دیزلی که بیمه 
شخص ثالث ندارند، گفت: در اجرای مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۸ قانون »بیمه 
اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله 
نقلیه، مصوب 5/۳/95 مجلس شورای اسالمی« و با توجه به تصمیمات 
گرفته شده در کارگروه تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش از اول مرداد 
ماه سال جاری، کارت سوخت آن دسته از خودروهای دیزلی که فاقد 
بیمه اجباری شخص ثالث بوده و بیش از یک ماه عبارت »هشدار بیمه« 
را در جایگاه های عرضه سوخت دریافت کرده اند، به طور موقت غیرفعال 

خواهد شد.

 قدردانی مجلس از
 رئیس  کانون بانک های خصوصی 

برای کاهش نرخ سود ها
کورش  از  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
پرویزیان، رئیس کانون بانک های خصوصی در 
بانکی و  نرخ سود سپرده های  خصوص کاهش 
کمک به بنگاه های اقتصادی و خروج از رکود 
همکاری  آماده  مجلس  کرد:  اعالم  و  قدردانی 
است.محمدرضا  هدف  این  تحقق  خصوص  در 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  ابراهیمی،  پور 
مجلس در نامه ای به کورش پرویزیان در مورد 
و  خصوص  بانک های  کانون  شورای  تصمیم 
سپرده های  سود  نرخ  کاهش  مورد  در  دولتی 
آماده  مجلس  گفت:  و  کرد  قدردانی  بانکی 
مهم  این  تحقق  در خصوص  همکاری  نوع  هر 
است و بدین منظور در هفته های آتی نشستی 
دارایی،  و  اقتصاد  وزیر  حضور  با  تخصصی 
بانک های  مدیران  مرکزی،  بانک  رئیس کل 
اجرای  از  حمایت  برای  خصوصی  و  دولتی 
کار  دستور  در  را  هدف  این  کامل  و  مستمر 
کرد:  تصریح  ابراهیمی  پور  است.  داده  قرار 
کانون  و  بانک ها  هماهنگی  شورای  اخیر  اقدام 
بانک های خصوصی در مورد کاهش مجدد نرخ 
مصوبه  اجرای  باهدف  بانکی  سپرده های  سود 
و  پول  شورای  گذشته  سال  ماه  اردیبهشت  
اعتبار قابل تقدیر است و امیدواریم این روند تا 
حداقل فاصله نرخ سود بانکی و تورم انتظاری 
مداوم  کاهش  کرد:  خاطرنشان  یابد.وی  تداوم 
نرخ سود سپرده های بانکی مستلزم مالحظاتی 
است زیرا در سال های گذشته موسسات مالی 
از  قابل توجهی  بخش  مجوز  بدون  اعتباری  و 
نقدینگی کشور را جذب و صدمات متعدد خرد 

و کالنی را به اقتصاد کشور وارد کرده اند   
 

 نشست مشترک بانک ملت و سازمان 
حج و زیارت

 مدیرعامل بانک ملت و رییس و معاونان سازمان 
حج و زیارت بر توسعه و تقویت همکاری های 
میان دو سازمان تاکید کردند.به گزارش روابط 
مدیرعامل  اخالقی  ملت،هادی  بانک  عمومی 
جدید این بانک در این نشست از سازمان حج 
بانک  استراتژیک  شریک  عنوان  به  زیارت  و 
ملت نام برد و گفت: نگاه ما به سازمان حج و 
زیارت، نگاه لحظه ای و کوتاه مدت نیست بلکه 
آمادگی  بانک  این  و  است  بلندمدت  شراکتی 
به سازمان حج  در جهت کمک  تا  دارد  کامل 
های  زیرساخت  زائران،  از  حمایت  و  زیارت  و 
های  ظرفیت  از  کامل  استفاده  برای  را  الزم 
زیارتی کشور فراهم کند.سعید اوحدی، رییس 
سازمان حج و زیارت هم با اظهار خرسندی از 
بانک  به مدیریت عاملی  انتصاب دکتر اخالقی 
همچون  سازمان  دو  این  که  کرد  اعالم  ملت، 
های  همکاری  تاکنون  استراتژیک،  شریک  دو 
که  نکته  این  بیان  با  اند.وی  داشته  مطلوبی 
زیرساخت های موردنیاز  توسعه  به  بانک ملت 
سازمان حج و زیارت، کمک شایانی کرده است، 
تاکید کرد: حوزه زیارت، حوزه بزرگی است که 
ظرفیت های زیادی برای سرمایه گذاری دارد 
و سازمان حج و زیارت به کمک بانک ملت می 
تواند نسبت به فعال کردن این ظرفیت ها اقدام 

کند. 

دعوت به مجمع عمومی سالیانه بانک 
پاسارگاد  

بانک پاسارگاد از سهامداران خود برای حضور 
به  دعوت  بانک  این  سالیانه  عادی  مجمع  در 
آمده  پاسارگاد  بانک  اطالعیه  آورد.در  عمل 
رساند؛  می  محترم  سهامداران  آگاهی  است،به 
مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی 
)سهامی  پاسارگاد  بانک   29/12/1۳9۴ به 
مورخ  پنجشنبه  روز   1۴ ساعت  راس  عام( 
فرهنگی  مجتمع  محل  در   ۳1/0۴/1۳95
تهران،  نشانی:  به  بهشتی  شهید  ورزشی 
شهید  خیابان  رومی،  پل  شریعتی،  خیابان 
ورزشی  فرهنگی  مجتمع  پالک2،  اکبری، 
این  گردد.بنابر  می  تشکیل  بهشتی  شهید 
اطالعیه از سهامداران گرامی،وکال یا نمایندگان 
به منظور  آید  به عمل می  آنان دعوت  قانونی 
سه  روزهای  در  جلسه  به  ورود  برگ  اخذ 
شنبه مورخ 29/0۴/1۳95 و چهارشنبه مورخ 
۳0/0۴/1۳95 از ساعت ۸ صبح الی 1۶ با در 
برگ  یا  وکالتنامه  ملی،  کارت  داشتن  دست 
در  واقع  بانک  امور سهام  به  معتبر،  نمایندگی 
آفریقا(،  )خیابان  ماندال  نلسون  خیابان  تهران، 
شرقی،  تابان  ابتدای  میرداماد،  تقاطع  از  باالتر 

شماره 2 مراجعه فرمایند.
 

 تأیید کارابودن برنامه راهبردی
 بانک سپه

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  عالی  مشاور 
بانک سپه  راهبردی  برنامه  بودن  بر کاربردی 
از  یکی  بانک سپه  اظهارداشت:  و  کرد  تأکید 
های  بانک  ترین  منضبط  و  ترین  برنامه  با 
کشور به شمار می رود که در راستای اهداف 
و  اقتصادی  امور  وزارت  توسط  شده  تبیین 
گام  دولت  کالن  اهداف  همچنین  و  دارایی 

بر می دارد.
دکتر مجتبی لشکر بلوکی مشاورعالی وزیرامور 
اقتصادی و دارایی در جلسه پایش سندراهبردی 
بانک سپه ضمن بیان مطلب فوق گفت: سبستم 
بانکی نقش حیاتی و اثرگذار در تحقق اهداف 
این  علمکرد  لذا  دارد  دولت  اقتصادی  کالن 
حساس  و  اهمیت  با  بسیار  اقتصادی  بخش 
بانک  مدیرعامل  چقازردی  است.محمدکاظم 
سپه نیز در این جلسه با بیان اینکه بانک سپه 
اقتصادی  اهداف کالن  برای تحقق  کنار دولت 
است، اظهار داشت: برنامه راهبردی بانک سپه 
در راستای تحقق اهداف تعریف شده از سوی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و 

دولت محترم تدبیر و امید است.

نیمنگاه بانک

از  ماه  چهار  حدود  فاصله  : در  اقتصاد  گروه 
تسهیالت  سقف  افزایش  مصوبه  شدن  اجرایی 
برای  ازدواج  تاریخ  زوجین، شرط  برای  مسکن 
ازدواج  اوراق و همچنین  از محل  این وام  ارائه 
اول برای تسهیالت صندوق پس انداز یکم حذف 
از  زوجین می توانند  تمامی  اساس  این  بر  شد. 
نیمه  کنند.در  استفاده  بخش  این  تسهیالت 
پول  شورای  مصوبه  با  گذشته  سال  اسفندماه 
و اعتبار سقف تسهیالت برای زوجین از محل 
صندوق پس انداز یکم )خانه اولی ها( و همچنین 
از محل اوراق گواهی حق تقدم افزایش یافت.
زوجینی که تاریخ عقد آنها از سال 1۳۸5 به بعد 
بود مشمول تسهیالت جدید می شدند)این شرط 
انداز وجود ندارد(، به طوری  برای صندوق پس 
از  مسکن  وام  دریافت  متقاضی  که  آنهایی  که 
بودند،  بورس  در  تقدم  حق  اوراق  خرید  محل 
خود  زندگی  محل  جغرافیایی  شرایط  براساس 
کنند.  دریافت  سقف  سه  در  وام  می توانستند 
 100 تا  تهران  ساکن  زوج های  که  به طوری 
باالی  و شهرهای  ها  استان  مراکز  در  میلیون، 
200 هزار نفر جمعیت تا ۸0 میلیون و همچنین 
در سایر مناطق تا ۶0 میلیون تومان تسهیالت 
اخیر  تصمیم  با  می شد.اما  ارائه  آنها  به  مسکن 
برای  تعیین شده  بانک مسکن محدوده زمانی 
محل  از  مسکن  تسهیالت  دریافت  از  زوجین 
که  گونه ای  به  است  شده  حذف  اوراق  خرید 
دیگر فقط زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها به سال 
1۳۸5 به بعد بر می گردد مشمول دریافت این 
تسهیالت نبوده و قبل از آن نیز توان دریافت 
وام ۶0، ۸0 و 100 میلیون تومانی را خواهند 
داشت.این در حالی است که زوجین و یا سایر 
افرادی که می خواهند برای دریافت وام از محل 
خرید اوراق اقدام کنند برای دریافت هر میزان 

وام باید تا دو برابر اوراق خریداری کنند به طوری 
که برای وام ۶0 میلیونی حدود 120 برگ، وام 
۸0 میلیونی 1۶0 برگ و وام 100 میلیونی 200 
برگ اوراق الزم است. بر اساس آخرین تغییرات 
قیمتی در فرابورس قیمت اوراق در حال حاضر 
شرط  .همچنین  است  تومان  هزار   90 حدود 
صندوق  محل  از  وام  دریافت  برای  اول  ازدواج 
شده  حذف  نیز  ها(  اولی  یکم)خانه  انداز  پس 
بار  که حتی چند  افرادی  اساس  این  بر  است. 
تسهیالت  دریافت  کرده اند هم مشمول  ازدواج 
وام  مصوبه  از  بود.جدای  خواهند  بخش  این  از 
محل  از  تسهیالت  زوجین،    برای   مسکن 
در سه سقف ۴0، ۶0  یکم  انداز  صندوق پس 
و ۸0 میلیون تومانی نیز قابل پرداخت است که 
برای زوج ها به ۸0، 120 و 1۶0 میلیون تومان 
افزایش یافت. همچنین برای تسهیالت از طریق 
خرید اوراق نیز سقف های ۴0، 50 و ۶0 میلیون 

تومان ارائه می شود.

هزار میلیارد تومان اوراق رهن مسکن 
در راه است

بانک  از  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
مرکزی و سازمان بورس درخواست شده برای 
هزار  مسکن  بانک  دهی  وام  قدرت  افزایش 
اوراق رهنی منتشر کنند. میلیارد تومان دیگر 
حامد مظاهریان اظهار کرد: بعد از انتشار ۳00 
اخیر،  روزهای  در  رهنی  اوراق  تومان  میلیارد 
وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی و سازمان 
بورس درخواست کرد تا مجددا نسبت به انتشار 
هزار میلیارد تومان اوراق رهنی اقدام کنند.وی 
 ۳00 از  که  خوبی  استقبال  به  توجه  با  افزود: 
میلیارد تومان قبلی در بورس انجام شد و این 
رسید،  فروش  به  دقیقه  یک  از  کمتر  در  رقم 
تومان  میلیارد  هزار  که  می کنیم  پیش بینی 
نیز با اقبال باالیی مواجه شود.معاون مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان این که 
انتشار اوراق بهادار به پشتوانه تسهیالت رهنی، 

بار  اولین  برای  الزم  مجوزهای  کسب  از  پس 
پس از انقالب اسالمی انجام شده است  به ایسنا 
برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  اهتمام  با  گفت: 
گسترش بازار رهن این ابزار مالی و با حمایت 
های سازمان بورس و بانک مرکزی رونمایی شد 
مثبت  واکنش  می کند.  طی  را  اولیه  مراحل  و 
سال  دو  که  اوراق  این  به  نسبت  بورس  بازار 
کارشناسی  نظر  درستی  شد،  کار  آن  روی  بر 
وزارت راه و شهرسازی درخصوص شناسایی و 
فعال کردن ظرفیت های مغفول مانده بازارهای 
مالی و سرمایه برای بخش مسکن را نشان داد.
اوراق رهنی  انتشار  مظاهریان خاطرنشان کرد: 
که تحت عنوان MBS در دنیا شناخته می شود 
روشی است که از طریق آن بانک، چندین هزار 
میلیارد تومان تسهیالتی را که تحت عنوان وام 
زمان  مدت  طی  و  کرده  واگذار  متقاضیان  به 
طوالنی و با اقساط ماهیانه توسط مردم به بانک 
بازمی گرداند را با این روش، به دارایی امروز خود 
اعطای  قدرت  طریق  این  از  و  می کند  تبدیل 
پیدا می کند.به گفته وی،  بیشتری  تسهیالت 
 MBS طریق  از  مسکن  بانک  روش  این  در 
اقساط  بازپرداخت  از  را  خود  آتی  درآمدهای 
ماهیانه توسط متقاضیان تنزیل می کند و اقساط 
که  هایی  ارگان  و  سازمان ها  اشخاص،  توسط 
اوراق را خریداری می کنند دریافت خواهد شد. 
بدین ترتیب بانک مسکن همواره خود را به روز 
خواهد کرد و دارایی هایش نیز در گردش مداوم 
خواهند بود.مظاهریان، رهن ثانویه را در چاالکی 
نظام بانکی و کمک برای خروج از رکود مسکن، 
موثر دانست و گفت: با فروش اوراق رهن ثانویه 
مبالغی که قرار بود به صورت اقساط ظرف چند 
سال به بانک بازپرداخت شود، با درصدی کمتر 

اما نقدا در اختیار بانک قرار می گیرد.

ورود هزار اوراق رهن به بازار مسکن

  شرایط وام مسکن برای زوجین آسان شد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ۸ نفر از 950 نفر مدیر دولتی باالی ۴0 میلیون 
تومان و ۸0 نفر باالی ۳0 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند.غالمرضا تاج گردون در مورد 
حقوق باالی مدیران گفت: من شهریور سال 9۴ به وزیر اقتصاد گفتم که در زیرمجموعه شما 
کسانی هستند که حقوق باالیی می گیرند. اگر دیوان محاسبات اکنون بگوید که ما از حقوق 
در شهریور 9۴ یک  نیست، چون من  این حرف درستی  نداشتیم،  مدیران خبر  نامتعارف 
گزارش خیلی محرمانه از دیوان محاسبات دریافت کردم که نشان می دهد دیوان محاسبات از 

شهریور 9۴ از دریافتی باالی مدیران مطلع بود.
وی در واکنش به این گفته پورمحمدی وزیر دادگستری که گفته بود من از دریافتی باالی 
مدیران خبر داشتم، گفت: آقای پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی بود و باید ورود می کرد، 
اآلن که می گوید من از دریافتی باالی مدیران اطالع داشتم اگر ایشان اطالع داشتند و ورود 

نکردند مقصر هستند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه حل و فصل معوقات بانکی یکی از محورهای 
اصالح نظام بانکی است، گفت: حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم.

ابالغیه ای را صادر کرد که ساماندهی بدهی های  افزود: پارسال رئیس جمهور  حسین قضاوی 
بود.معاون  آن  محورهای  از جمله  بانکی کشور  نظام  اصالح  و  بازار سرمایه  نقش  ارتقای  دولت، 
بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در طول سال گذشته در این 

چارچوب اقدامات اجرایی خوب و تالش های مطالعاتی و سیاستگذاری انجام شد.
قضاوی افزود: یکی از علت های معوقات بانکی این است که بخش غیر دولتی، پیمانکاری هایی را 
برای بخش دولتی داشتند و اکنون دولت وجوه آن ها را به علت تنگناهای بودجه ای  نمی تواند 
بپردازد و آن ها از دولت طلب کارند و در نتیجه نمی توانند  بدهی خود را به بانک ها بپردازند. 

نبود منابع خارجی از دیگر علت هاست.

معوقات بانکی به 1۰۰ هزار میلیارد تومان رسید۸۰ مدیر دولتی حقوق باالی ۳۰میلیون تومان می گیرند

تهران،  اصناف  اتاق  اول  رئیس  نایب 
در  همراه  تلفن  گوشی  ساالنه  مصرف 
کشور را 15 میلیون دستگاه عنوان کرد و 
گفت: بالغ بر 10 میلیون دستگاه گوشی 
قاچاق در بازار وجود دارد.ابراهیم درستی 
تلفن همراه  گفت: مصرف ساالنه گوشی 
در سال 15 میلیون دستگاه است که از 
این رقم ۶0 تا ۷0 درصد یعنی بالغ بر 10 
میلیون دستگاه گوشی قاچاق است، این 
در شرایطی است که ریسک واردات تلفن 
همراه به صورت قاچاق برای قاچاقچیان 
اصناف  اتاق  اول  رئیس  نیست.نایب  باال 
تلفن  تعرفه  در حال حاضر  افزود:  کشور 
 9 احتساب  با  که  است  درصد   ۶ همراه 
واردات  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  درصد 
باالی ۷00 هزار  تلفن های همراه  قاچاق 
تومان را برای قاچاقچیان مقرون به صرفه 
کرده است؛ در حالی که به نظر می رسد 
اگر تعرفه به ۴ درصد و مالیات بر ارزش 
واردات  یابد،  کاهش  درصد   5 به  افزوده 
بساط  و  یافته  توجیه  رسمی  صورت  به 

تصریح  می شود.وی  جمع  بازار  از  قاچاق  گوشی های 
کرد: ما به عنوان متولی تلفن همراه در کشور خواستار 
می کنیم  درخواست  دولت  از  و  بوده  بازار  ساماندهی 
مجموع تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده را به ۸ تا 9 
درصد کاهش دهد تا بتوان جذابیت قاچاق را از بین 
برد، این در شرایطی است که در حال حاضر مجموع 
دو فاکتور مذکور 1۶ درصد است.وی تاکید کرد: باید 
دید که قاچاق تلفن همراه به حداکثر افزایش یابد تا 
عالوه بر اینکه بتوان بازار را سازماندهی کرد، از واردات 

کاالهای قاچاق جلوگیری کرده و درآمد دولت را نیز 
درستی،  گفته  ببریم.به  باال  شفاف  واردات  طریق  از 
پیشنهادات ساماندهی بازار تلفن همراه به دولت ارائه 
شده و امیدواریم که بتوانیم هر چه سریعتر با اصالح 
بازار را  این  افزوده،  ارزش  بر  منطقی تعرفه و مالیات 
حجم  که  است  شرایطی  در  این  و  کنیم  ساماندهی 
بنابراین  و  است  کوچک  بسیار  همراه  تلفن  گوشی 
قاچاق کامال  از طریق  باال  تعداد  در  آن  نقل  و  حمل 

امکانپذیر است.

وجود 1۰ میلیون گوشی تلفن همراه قاچاق در بازار

واردات میوه های قاچاق که از سال گذشته خبرساز شد و دردسرهایی برای 
تولیدکنندگان و تولیدات ایرانی درست کرده بود، با پیگیری وزارت کشاورزی 
کشاورزی  وزیر  معاون  گفته  به  و  شد  پیگیری  متولی  دستگاه های  دیگر  و 
سال  در  میوه  قاچاقچیان  و  متخلفان  با  برخورد  برای  جدیت  و  سختگیری 

جاری بیشتر شده است.
محمد علی طهماسبی اظهار کرد: امسال از نظر شرایط اقلیمی وضعیت بهتری 
نسبت به سال گذشته وجود دارد و برآوردهای اولیه نشان از تولید مناسب 
انواع محصوالت باغی و میوه دارد و هیچ نیازی به واردات میوه نداریم.وی با 
بیان اینکه مانند سال گذشته تنها موز، آناناس، نارگیل و انبه مجوز واردات 
دارند، افزود: میوه های مجاز هم برای واردات باید ضمن اخذ مجوز از دستگاه 
های نظارتی مانند سازمان حفظ نباتات تاییدیه قرنطینه ای دریافت کنند و 
وجود دیگر میوه های خارجی در بازار می تواند نشان دهنده قاچاق آنها باشد 
جهاد  وزیر  باغبانی  کنند.معاون  برخورد  آن  با  باید  متولی  دستگاه های  که 
کشاورزی با اشاره به بسیج همگانی دستگاه های متولی برای برخورد جدی تر 
نام گذاری مقام  به  با توجه  امسال  ادامه داد:  با قاچاق میوه در سال جاری 
معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی و تاکیدات ایشان و رئیس جمهور مبنی 
بر برخورد جدی با پدیده قاچاق میوه و حمایت از تولید داخلی همه دستگاه 
های متولی جدی تر از سال گذشته به این مسئله ورود پیدا کرده اند؛ به گونه 
ای که ستادی زیر نظر معاونت مبازره با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
تشکیل شده و دستگاه های زیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت 
جهاد کشاورزی و غیره در آن حضور دارند.طهماسبی گفت: سازمان تعزیرات 
حکومتی به صورت جدی به پرونده میوه های قاچاق ورود پیدا کرده و تاکنون 
با متخلفان زیادی برخورد کرده است؛ به گونه ای که امروز نیز پرونده ای را 
در این زمینه  پیگیری  کرده و به نتیجه رساند.وی تاکید کرد: وزارت جهاد 
کشاورزی همچنان پیگیر جلوگیری از ورود غیر قانونی میوه های قاچاق و 
با متخلفان از طریق دستگاه های متولی است و از تولیدکنندگان و  برخورد 
اطالعاتی  اگر  زمینه  این  در  مشارکت  ضمن  خواهیم  می  آنان  های  تشکل 
درباره قاچاق میوه دارند آن را در اختیار نیروی انتظامی یا دیگر دستگاه های 

متولی قرار دهند.

ستاد مبارزه با قاچاق میوه
 تشکیل شد

دولت  گذشته  سالهای  :طی  زمان  پیام  گزارش  به 
یازدهم تالش کرده که ارز متقاضی را جایگزین ارز 
مبادله ای کند که تا حدود زیادی نیز در این زمینه 
این  داخلی  تولیدات  از  برای حمایت  و  بوده  موفق 
کار به صورت تدریجی هم اکنون نیز در حال انجام 
است.در صورتی که کاالهای وارداتی با ارز متقاضی 
و  می رود  باال  نیز  آنها  قیمت  نشود  وارد  کشور  به 
دست  از  داخلی  کاالهای  با  را  خود  رقابت  امکان 
می دهند. به همین منظور با هماهنگی بانک مرکزی 
توسعه تدریجی برای عرضه ارز مبادله ای وجود دارد.

با  برخورد  جامع  برنامه  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد 
قاچاق کاال را در بخش هایی مانند پوشاک، موبایل، 
دخانیات، قطعات خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی 
و... در دستور کار دارد که برخورد با قاچاق پوشاک، 
مقام  دارد.قائم  قرار  اولویت  در  دخانیات  و  موبایل 
وزیر صنعت با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیالت 
بانکی در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، گفت: با 
این اتفاق نرخ سود تسهیالت صادراتی باز هم کاهش 
می یابد.مجتبی خسروتاج با اشاره به اهداف صادرات 
غیرنفتی در سال جاری، گفت: هدف گذاری صادرات 
برای سال 95 با حضور دست اندرکاران، تشکل ها و 
بنگاه های اقتصادی تهیه و تدوین شده که در این 
میان، ۶00 میلیون دالر برای صنایع فلزی و لوازم 
خودرو،  صادرات  برای  دالر  میلیون   500 خانگی، 
۸00 میلیون دالر برای ماشین آالت صنعتی و ۴00 
این  شده،  گرفته  نظر  در  فرش  برای  دالر  میلیون 
دالر  میلیارد  مجموع ۳۸  در  که  است  در شرایطی 
میلیارد   5 پتروشیمی،  و  معدن  صنعت،  بخش  در 

دالر در بخش کشاورزی، ۷ میلیارد دالر در بخش 
میلیارد دالر در بخش صدور  و 1۸  میعانات گازی 
خدمات فنی و مهندسی هدفگذاری شده است.قائم 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مجموع 
برنامه ریزی برای صادرات ۶۸.۷ میلیارد دالر صورت 
گرفته است که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت 
گرفته محقق شود.وی تصریح کرد: صادرات در فصل 
بهار نسبت به سه ماهه گذشته پنج درصد کاهش 
داشته و به 10.5 میلیارد دالر رسیده است، ضمن 
واردات صورت  نیز  میلیارد دالر  مقابل 9  در  اینکه 
مثبت  را  کشور  تجاری  تراز  مجموع  در  که  گرفته 
میان، علل عمده کاهش  این  اما در  نشان می دهد 
صادرات  ارزش  آمدن  پایین  می توان  را  صادرات 
اوره  کود  و  متانول  از جمله  پتروشیمی  محصوالت 
میعانات  صادرات  تُناژ  نظر  از  اگرچه  که  دانست 
کاهش نیافته اما قیمت هر بشکه از ۶0 به ۴0 دالر 
در سال جاری پایین رفته است.به گفته خسروتاج، 
افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای اروپایی پس 
از جمله دستاوردهای کشور  برجام  نهایی شدن  از 
به  مدت  این  در  صادرات  اساس  این  بر  که  است 
اسپانیا  درصد،   ۳۶ با  ایتالیا  همچون  کشورهایی 
1۳2 درصد و آلمان سه درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ارائه  و  صادرات  از  حمایت  برای  کرد:  خاطرنشان 
بانک  در  تومان  میلیارد   ۳00 کم بهره،  تسهیالت 
توسعه صادرات و سه بانک دیگر سپرده شده است 
کمتری  سود  نرخ  با  تسهیالت  صادرکنندگان،  تا 
نرخ  سود،  نرخ  کاهش  با  اکنون  که  کنند  دریافت 
مقام  یافت.قائم  خواهد  کاهش  نیز  تسهیالت  این 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم توزیع مجدد 
دوم  مرحله  در  گفت:  ایرانی،   کاالی  خرید  کارت 
محدودیت های سقف حقوقی افراد در وزارتخانه های 
کرد:  اظهار  می شود.خسروتاج  اصالح  قرارداد  طرف 
کرده  تالش  یازدهم  دولت  گذشته  سال های  طی 
که  کند  مبادله ای  ارز  جایگزین  را  متقاضی  ارز  که 
برای  و  بوده  موفق  زمینه  این  در  زیادی  حدود  تا 
صورت  به  کار  این  داخلی  تولیدات  از  حمایت 
افزود: در صورتی  انجام است.وی  تدریجی در حال 
وارد  کشور  به  متقاضی  ارز  با  وارداتی  کاالهای  که 
نشود، قیمت آنها نیز باال می رود و امکان رقابت خود 
همین  به  می دهد؛  دست  از  داخلی  کاالهای  با  را 
تدریجی  توسعه  مرکزی  بانک  هماهنگی  با  منظور 
مقام  دارد.قائم  وجود  مبادله ای  ارز  عرضه  برای 
آخرین  خصوص  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
با قاچاق کاال گفت: ستاد مرکزی  وضعیت برخورد 
با  برخورد  جامع  برنامه  ارز  کاالو  قاچاق  با  مبارزه 

قاچاق کاال را در بخش هایی مانند پوشاک، موبایل، 
دخانیات، قطعات خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی 
و... در دستور کار دارد که برخورد با قاچاق پوشاک، 
اولویت قرار دارد.وی تصریح  موبایل و دخانیات در 
به  واردات  و  بخش ها  این  ساماندهی  برای  کرد: 
در  کشور  در  رسمی  نمایندگی های  قانونی  صورت 
حال شکل گیری است که این امر به خوبی خود را 
بخش های  در  و  است  داده  نشان  بخش خودرو  در 
حال  در  نیز  خودرو  قطعات  سایر  و  باتری  واردات 

ساماندهی امور هستیم.
فرصت ۶ ماهه به واردکنندگان 

لوازم خانگی
از  فقط  پس  این  از  خانگی  لوازم  گفت:  خسروتاج 
طریق نمایندگی های رسمی امکان واردات خواهند 
شرکت های  به  که  تحریم  زمان  برخالف  و  داشت 
ثالث  کشورهای  از  واردات  اجازه  نیز  واسطه ای 
این  برجام  اجرای  از  پس  شرایط  در  می دادیم،  را 
امکان وجود ندارد و این موضوع به صورت رسمی به 
واردکنندگان لوزام خانگی ارائه شده و به آنها فرصت 
از  رسمی  نمایندگی های  دریافت  برای  ماهه ای   ۶
است.قائم  شده  داده  )مقصد(  تولیدکننده  کشور 
رابطه  این  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام 
خارجی  تولیدکنندگان  نمایندگی های  کرد:  اضافه 

که در بازار ایران حضور خواهند داشت، باید حتما 
بخشی از کاالیی که در داخل کشور تولید می کنند، 
براساس سیاست های اعالم شده به آنها به خارج از 

کشور صادر کنند.

آغاز توزیع گسترده کارت های اعتباری 
خرید کاال

وی در ادامه صحبت های خود در خصوص اقداماتی 
تحریک  برای  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  که 
بازار داخلی صورت داده است، گفت: کارت اعتباری 
توزیع  کشور  در  مرحله  دو  در  ایرانی  کاالی  خرید 
شد که به دلیل استقبالی که در خرید خودرو وجود 
ابهام به وجود  این  از مسئوالن  داشت، برای برخی 
به  باشند،  داخلی  نیاز  پاسخگوی  نتوانند  که  آمد 
اعتباری  کارت های  عرضه  حجم  از  منظور  همین 
مشکل،  این  رفع  برای  افزود:  شد.خسروتاج  کاسته 
بخشنامه خرید کاالهای بادوام ایرانی در حال اصالح 
است تا بتوانیم سقف محدودیت های حقوقی افراد، 
افزایش  وزارتخانه ها و سازمان های طرف قرارداد را 
دهیم و حجم بیشتری از این کارت خرید را میان 
توزیع کنیم.قائم مقام وزیر صنعت،  افراد در کشور 
براساس  آینده  روزهای  در  گفت:  تجارت  و  معدن 
گسترده  توزیع  است،  شده  انجام  که  فعالیت هایی 
باالی  افزود:  می شود.وی  آغاز  اعتباری  کارت های 
100 هزار کارت اعتباری تا به امروز صادر شده و 1۶ 
میلیارد تومان حجم کاالیی بوده که تاکنون در قالب 

کارت اعتباری توسط مردم خرید انجام شده است.

نرخ سود تسهیالت صادراتی باز هم کاهش می یابد

توزیع  دوباره کارت های اعتباری خرید کاال



مقدمه: درباره ورزش و اهمیت و فوائد آن 
به عنوان عامل اساسي در تامین سالمتي 
بحثهای  جامعه  افراد  زندگي  کیفیت  و 
دنیای  آورد  ره  بطوریکه  شده  فراوانی 
رواج  و  کم  بسیار  بدني  تحرک  ماشینی، 
ناراحتي ها و بیماریهاي مختلف در اوج که 
ورزش تنها عاملي است که مي تواند این 
سالمتي  و  جبران  را  حرکتي  فقر  کمبود 

جامعه را تامین نماید. 
فعالیت هاي ورزشي نه تنها اوقات فراغت 
بلکه به جرات  افراد جامعه را پر مي کند 
مي توان گفت که در برخي کشورها حتي 
اجتماعي  در سرنوشت سیاسي،  تواند  مي 

واقتصادي از عوامل تعیین کننده باشد. 
ورزش منظم باعث طوالني شدن عمر مي 
که  دهد  مي  را  امکان  این  افراد  شود،به 
طراوت  احساس  و  ببرند  لذت  زندگي  از 
قلبي  هاي  سکته  آمار  کنند.  شادابي  و 
باالي  مردم،نرخ  مختلف  اقشار  میان  در 

ابتالي زنان ایراني به پوکي استخوان 
نسبت به نرخ جهاني آن، و مواردي از 
این موضوع  به  این قبیل، لزوم توجه 
و  جامعه  مختلف  اقشار  میان  ورزش 
رواني  جسمي-  سالمت  در  آن  نقش 
مي  نشان  این خصوص  در  را  جامعه 

دهد.
شورای  سوی  از  جدید  اقدامی  در 
شهر،  قائم  شهرداری  و  شهر  اسالمی 
ایستگاه صبحگاهی ورزش همگانی در 
محوطه عمارت شهرداری کلید خورد. 
ورزشی،  و  فرهنگی  حرکت  این  در 
روزهای  میتوانند  محترم  شهروندان 

 6 ساعت  از  جهارشنبه  و  دوشنبه  شنبه، 
لغایت 7 صبح در محوطه عمارت شهرداری 
گرد آمده تا با مربیگری و آموزش مربیان 
زبده،تقویت جسم و روح را تمرین نمایند.

قائم  شهرداری  پسندیده  اقدام  این 
در   ۹5 ماه  تیر   ٢١ دوشنبه  روز  از  شهر 
ارشد  مسئولین  حضور  با  نمادین  شکلی 
شهرستانی،اعضای محترم شورای اسالمی 
شهرستان،  بدنی  تربیت  ،ریاست  شهر 
ورزشکاران، پیشکسوتان ورزش همگانی و 
مدیران شهری  از سوی  کوتاه  با سخنانی 
و  بدنی  تربیت  ریاست  قدیمی  جمله  از 
دکتر اسماعیلی ریاست ورزشهای همگانی 
شهرستان آغاز شده و در ادامه شهروندان 
انجام حرکات کششی و ورزشی  به  حاضر 

پرداختند. 
مهندس رحیمی شهردار قائم شهر که خود 
از ورزشکاران و ورزشدوستان است توجه به 
این امر را بسیار ضروری دانست و افزود:از 

اهمیت و اولویت دادن به امر ورزش کسی 
غافل نیست و با توسعه ورزش بین اقشار 
،تحرک  شادابی  و  جامعه،جوانی  مختلف 
کسالت  و  تحرکی  بی  جایگزین  نشاط  و 
شده و هزینه های مربوط به دارو و درمان 

کاهش می یابد. 
رحیمی اعتقاد دارد: اهمیت این نوع ورزش 
در افکار مقام معظم رهبری نقش بسته و 
مسئله  از  بخش  دارند:یک  تاکید  ایشان 
تامین سالمت، مسئله ورزش همگاني است 
که بنده بارها توصیه کردم و باز هم توصیه 
الزم  همه  براي  همگاني  ورزش  کنم.  مي 
است.نشاط، سالمت، آمادگي و حوصله کار 
تامین  همگاني  و  عمومي  ورزش  سایه  در 

مي شود.
یکی  را  منظم  و  مرتب  ورزش  رحیمی 
بروز  از  پیشگیری  عوامل  ترین  اصلی  از 
هایی  فعالیت  افزود:  و  دانست  ها  بیماری 
نظیر : پیاده روی روزانه،دوی نرم و سبک، 

ورزش صبحگاهی، انجام حرکات کششی و 
نرمشی، دوچرخه سواری، شنا، کوهنوردی 
از  را  انسان  بدن  که  فعالیتی  هرگونه  و 
رفتن  باال  باعث  و  آورده  در  حالت سکون 
این  که  بدن  از  عرق  دفع  و  قلب  ضربان 
طریق  از  سموم  انواع   دفع  شامل  تعرق 

پوست بدن انسان می شود.
خاطر  پایان  در  شهر  قائم  شهردار 
ورزش  داده  نشان  کرد:تحقیقات  نشان 
فعالیت  و  بازدهی  میزان  مرتب  و  منظم 
افزایش  برابر  چندین  تا  را  مفیدکارمندان 
خواهد داد و ذکر این موضوع مارا به این 
نتیجه خواهد رساند که اگر خواهان تعالی 
سازمانی  های  ماموریت  مناسب  انجام  و 
خود هستیم باید ورزش را در دستور کار 
خود قرار داده و بصورت جدی و با برنامه 

ریزی به آن بپردازیم.
به  آگاهي  و  اطالع  با  نیز  ما  امیدواریم 
روزانه  سبد  در  ورزش  گنجاندن  ضرورت 
جامعه،  سالمت  در  زندگي 
خود و فرزندانمان کوشا باشیم 
ترویج  جهت  نیز  مسوولین  و 
فرهنگ ورزش همگاني تالش 

بسزایي انجام دهند. 
ایستگاه  که  است  ذکر  شایان 
عمارت  همگانی  ورزشهای 
روزهای  شهر  قائم  شهرداری 
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از 
میزبان  صبح   7 الی   6 ساعت 
و  دوستان  ورزش  ورزشکاران، 
خواهد  ورزش  به  عالقمندان 

بود.

با شعار زندگی سالم

شهرداری قائم شهر پیشتاز در توسعه ورزش همگانی

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
Web: zamandai ly. i r

Emai l :  Info@zamandai ly. i r
تلفن: 88101873  /   88481890-91 

نمابر: 88101874
نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  

خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم
چاپ: کارگر 
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 نارنجی پوش

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند از دیالوگ های به یاد 
ماندنی فلیم نارنجی پوش  به کارگردانی و تهیه کنندگی داریوش 
مهرجویی و نویسندگی داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر و 

ساخته سال ١٣۹0است.
خالصه فیلم:این فیلم داستان تحول یک عکاس حرفه ای مطبوعات 
است که تالش دارد با پاکیزگی محیط اطراف، به تطهیر روح و روان 
خود بپردازد و در نهایت به پاکیزگی روح دست یابد. حامد آبان 
عکاس حرفه ای مطبوعات، با خواندن کتابی در مورد فنگ شویی 
چنان تحت تأثیر پاالیش محیط زیست و مبارزه با آشغال زایی قرار 
به  تن کرده،  بر  را  رفتگران  نارنجی مخصوص  لباس  که  می گیرد 
شهرداری می پیوندد و با عنوان »نارنجی پوش لیسانسه« به شهرت 
می رسد. اما اعتبار و محبوبیت حامد، زندگی خصوصی و خانوادگی 
او را با سیلی از فراز و نشیب های عاطفی تند و ناگهانی به سمت 

و سویی دیگر می برد
نـهـال)لـیـلـا حـاتـمـی( : تـبـریـک مـیـگـم
 حـامــد)حــامـد بــهــداد( : واسـه چــی ؟

نـهــال : ایـنکـه دادگـاه ُر بـردی.
 حـامــد : کـاش تـو رو مــی بــردم !

موفقيت تنها يک چيز است اين که : زندگي 
را به دلخواه خود بگذرانيد.    

کريستوفرمورلي

دعای روز بيست و نهم ماه مبارك رمضان

يادها و خاطره ها در زمان .....

زلفت هزار دل به يکي تار مو ببست                          
  راه هزار چاره گر از چار سو ببست

تا عاشقان به بوي نسيمش دهند جان                         
بگشود نافه اي و در آرزو ببست

امروز با حافظ

»شهرزاد چاه« چاپ شد

ساجدین  مژده  نوشته  چاه«  »شهرزاد  رمان 
بازار  راهی  و  منتشر  هیال  انتشارات  توسط 

نشر شد.
رمان  مهر،  گزارش  به 
نوشته  چاه«  »شهرزاد 
به  ساجدین  مژده 
تازگی توسط انتشارات 
راهی  و  منتشر  هیال 

بازار نشر شده است.
رمان  این  داستان 
درباره زن جوانی است 

که در تهران زندگی می کند. در این داستان، 
راوی  پیر زن جوان، مادربزرگش و یک  دایه 
دانای کل، هر یک گوشه ای از زندگی گذشته 
و ماجراهایی را که در زمان حال می گذرد، 

روایت می کنند.
روستایی  و  تهران  رمان،  این  مکانی  بستر 
است. همچنین  آتش  نام»سیاه  به  در گیالن 
در  چاه«  »شهرزاد  داستان  از  بخش هایی 
گوشه هایی از کشور هند جریان دارد. اتفاقات 
این رمان به یکدیگر پیوسته بوده و روابط و 
حوادث، در کنار یکدیگر، مانند قطعات پازل، 

این داستان را می سازند.
که  است  گیالنی  نویسنده  ساجدین  مژده 
پیش از این، مجموعه داستان های »بی رفت، 
بی برگشت« و »خواهران چاه« را توسط نشر 
زاوش و انتشارات فرهنگ ایلیا به چاپ رسانده 

است.
در قسمتی از رمان »شهرزاد چاه« می خوانیم:
به  دمپایی  نوک  با  و  می ایستم  باغچه  کنار 
آجرهای ختایی می کوبم. گل های بی حوصله 
قهوه ای شده اند  قدیمی  کتاب های  ورق  مثل 
بسازند.  مدرن  خانه ای  می خواهند  این ها  و 
کنار  سفید  زنبق های  بدون  حتما  ولی  زیبا. 
وسط  سفید  پرنده  البد  آجری.  خرندهای 
آبنما دیگر مد نیست و به هر حال هیچ خانه 

جدیدی انجیر شصت ساله ندارد.
صدای شهریار مردد به گوش می آید: »یک 
ناراحت  اگر  هست،  غریب  خیلی  موضوع 

نمی شوید... یک طرف صورت خانم نیلو...«
غریب  چیزی  چه  بچگی.  در  بود.  »سوخته 

است؟«
وقتی  یعنی  فوتشان،  از  بعد  »عرض می کنم. 
شده  رو  و  رنگ  خوش  کردیم،  پیدایشان 
نظر  به  سالم  سوخته  طرف  آن  یعنی  بودند. 

می رسید. کامال سفید و یکدست«

در بازار کتاب

چارچوب  در  شو«  »دنگ  موسیقی  گروه 
برنامه  ترین  تازه  خود  اجرایی  فعالیت های 
کنسرت  سامانه  قالب  در  را  خود  زنده 

آنالین برگزار می کند.
گروه  های  برنامه  مدیر  بیگی  خسرو  حمید 
ترین  تازه  درباره  شو«   »دنگ  موسیقی 
کرد:  بیان  موسیقی  گروه  این  های  فعالیت 
گرفته  انجام  که  هایی  ریزی  برنامه  طبق 
کنسرت  ترین  تازه  تیرماه   ٢۴ پنجشنبه 
برگزار  آنالین«  »کنسرت  قالب  در  را  گروه 
کنسرت  ادامه  در  برنامه  این  که  کنیم  می 
زاده  اشرف  حجت  و  قربانی  علیرضا  های 
است که از طریق سامانه ای ویژه عالوه بر 
اجرا در تاالر اندیشه حوزه هنری برای عالقه 
مندان نیز به صورت آن الین ارایه می شود.

منتخب  های  قطعه  اجرای  داد:  ادامه  های وی  کنسرت  همچون  گروه  گذشته  آثار 
در  که  است  هایی  برنامه  جمله  از  گذشته 

در  این  اجرا می شود.  آنالین  این کنسرت 
برگزاری  برای  ما  تصمیم  که  است  حالی 

شدن  کنسل  دلیل  به  ویژه  کنسرت  این 
شهرستان  در  گروه  های  برنامه  از  برخی 
بنابراین  بود.  کرج  شهرستان  جمله  از  ها 
برگزاری  جدید  سبک  با  گرفتیم  تصمیم 
بیشتری  تعداد  خدمت  در  بتوانیم  کنسرت 

باشیم. از مخاطبان 
»دنگ  موسیقی  گروه  های  برنامه  مدیر 
شو« در پایان گفت: تمام برنامه ریزی های 
شهرستان  در  کنسرت  برگزاری  برای  الزم 
کرج برای روز ٢۴ تیر ماه انجام گرفته بود 
اما متاسفانه در بخش های نهایی و امضای 
منجر  که  کردیم  برخورد  مشکالتی  با  آخر 
حال  هر  به  شد.  برنامه  شدن  کنسل  به 
برای گروه  تجربه جدیدی که  در  امیدوارم 
پیش آمده بتوانیم برنامه رضایت بخشی را 

باشیم.   برای مخاطبان داشته 

بعد از علیرضا قربانی و حجت اشرف زاده

»دنگ شو« سومین کنسرت آنالین را برگزار می کند

همکاری دوباره معتمدآریا
 با بهرام توکلی 

برای  من«،  بدون  »اینجا  فیلم  از  بعد  آریا  معتمد  فاطمه 
توکلی  بهرام  با  فیلم »برف سرخ«  بازی در  با  بار  دومین 

همکاری می کند. 
فیلم  بازیگران  پروژه،فهرست  عمومی  روابط  از  نقل  به 
بهرام  و کارگردانی  نویسندگی  به  سینمایی »برف سرخ« 
تکمیل  بزودی  ردایی  مسعود  تهیه کنندگی  به  و  توکلی 

خواهد شد.
شده  تولید  پیش  اولیه  مرحله  وارد  تازگی  به  فیلم  این 
است و با گزینش عوامل،طی ماه های آینده جلوی دوربین 

خواهد رفت.
این فیلم اخیرا پروانه ساخت خود را دریافت کرده است 
محسوب  ردایی  و  توکلی  مشترک  همکاری  دومین  و 
به  را  استاندارد«  امسال سریال »بیمار  نوروز  می شود که 
آنتن شبکه  تهیه کننده روی  و  نویسنده  ترتیب در مقام 

یک داشتند.
این  در  او  از حضور  زنی ها  گمانه  که  آریا  معتمد  فاطمه 
فیلم حکایت داشت،به تازگی با پروژه قرارداد امضا کرده 
است. »برف سرخ« پنجاهمین فیلم کارنامه فاطمه معتمد 
به  دردمند  زنی  نقش  فیلم  این  در  او  بود.  خواهد  آریا 
همکاری  دومین  ین  کرد.ا  خواهد  ایفا  را  خورشید  نام 
معتمدآریا و توکلی پس از فیلم »اینجا بدون من« خواهد 

بود که سال ١٣۸۹ ساخته شد.
امسال  فیلم  این  نمایش  نخستین  شود  می  بینی  پیش 

درجشنواره سی وششم فیلم فجر باشد.

پرستو صالحی با »مسلخ«
 به سینما برمی گردد 

کنندگی  تهیه  و  کارگردانی  به  »مسلخ«  سینمایی  فیلم 
اصغر نصیری درامی اجتماعی و پر تعلیق است.

خصوص  در  خبرنگاران   باشگاه  بازیگر،   صالحی  پرستو 
آخرین فعالیت های خود گفت: فیلم سینمایی »مسلخ« به 
را  نام »جدایی«  با  فیلمی  تله  و  نصیری  اصغر  کارگردانی 
اطالعی  آن  پخش  دقیق  زمان  از  اما  دارم،  نمایش  آماده 

ندارم.
وی درباره نقش خود در سینمایی »مسلخ« اظهار داشت: 
خوب بود، نقش دوم کار است که می توان گفت شخصیتی 
خاکستری دارد. همچنین همکاری با اصغر نصیری خوب 

بود. ان شاءا... که مخاطبان از فیلم خوششان بیاید.
 گفتنی است که فیلم سینمایی »مسلخ« به کارگردانی و 
تعلیق  پر  و  اجتماعی  درامی  نصیری  اصغر  کنندگی  تهیه 
است. فیلم، داستان زوجی جوان به نام آوا و آرش را روایت 
را  ازدواج  برای  زناشویی شرطی  پیوند  از  قبل  می کند که 
آرش  کاری  شرایط  براساس  اما  گیرد  می  نظر  در  دختر 
امکان پایبندی به این شرط وجود ندارد و پای مردی به 

زندگی این زوج جوان باز می شود.
 بازیگران این فیلم عبارتند از: نیما شاهرخ شاهی، نرگس 
محمدی، پرستو صالحی، امیر حسین داوودی، لیال عزیزی.

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: اصغر نصیری، بازنویسی 
رحیم  و طراح صحنه:  گریم  بهرامی، طراح  مانا  فیلمنامه: 
مهدی خانی، فیلمبردار: کوروش مرشد سلوکی، صدابردار: 
جانشین  باجالن،  محمد  طرح:  مجری  کالنتری،  احمد 

تولید: مسعود عسگری، منشی صحنه: شیما باقری و...

شهاب حسینی
 در »البی« مقابل دوربین رفت

محمد  کارگردانی  و  نویسندگی  به  »البی«  فیلمبرداری   
پرویزی در یکی از هتل های تهران با بازی شهاب حسینی 
آغاز شد.»البی« عنوان دومین ساخته محمد پرویزی و به 

تهیه کنندگی امیرشهاب رضویان است. 
»البی« از مضمون اجتماعی برخوردار است و افزون بر شهاب 
حسینی، ساره بیات، سحر دولتشاهی، مصطفی زمانی، پگاه 
آهنگرانی، علیرضا آقاخانی، شهرام حقیقت دوست، هستی 
همتی،  مهسا  صمدی،  آزاده  درویش،  آرمان  فرد،  مهدوی 
ارسالن  و  جعفرنژاد  الهام  منجزی،  سارا  اعظمی،  سنبل 

امینیان در آن ایفای نقش می کنند.
»البی« پس از دریافت پروانه ساخت، پیش تولیدی فشرده 
آماده  فیلمبرداری  برای  به سرعت  تا  را پشت سر گذاشت 
شود و فیلمبرداری آن از روز جمعه ١۸ تیر ماه در نووهتل 
تهران آغاز شده است.در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
البی روایت آدمهایی ست که آمده اند چند صباحی بمانند 
و بروند، گاهی از کنار هم بی تفاوت می گذرند، و گاهی می 

مانند... هر مسافر قصه ای دارد.
صحت  مذکور  خبرهای  اینکه  بیان  با  »البی«  کارگردان   
اخبار  دریافت  جهت  توانند  می  عالقه مندان  افزود:   ندارد، 
از  رسمی خبری  منابع  به  »البی«  سینمایی  پروژه  رسمی 
سایت  و  ها  خبرگزاری  و  کثیراالنتشار  های  روزنامه  قبیل 
های رسمی مراجعه کنند. همچنین وبسایت فیلم سینمایی 
راه  درحال   www.lobbymovie.ir نشانی  به  »البی« 
اندازی است و به زودی از آن رونمایی صورت خواهد گرفت.

نگاهی به فیلم بارکد

بارکد؛ نمایش دیوانگی و افتادن در دور باطل
*رویا سلیمی

  بارکد داستان انتقام پسر یکی از خرده اختالس کنندگانی است 
مسببین  از  را  پدر  انتقام  پسر می خواهد  و حاال  اعدام شده  که 
توان  می  فیلمنامه،  داستان  خطی  یک  خالصه  در  بگیرد.  اصلی 
نگاه کارگردان را به مسائل روز سیاسی- اجتماعی دریافت کرد. 
از مصطفی کیایی، آسیبها  محوریت پنج فیلم به نمایش درآمده 
و معضالت اجتماعی است که در راس همه آنها  باندبازی و فساد 
آقازاده ها قرار دارد. البته این موضوع  می تواند دستمایه فیلمها و 
آثار بسیاری باشد اما به نظر در کارنامه کاری کیایی، به دور باطلی 
تبدیل شده است که نتیجه های جز تکرار و کلیشه سازی ندارد. 
دزدی،  مانند  اجتماعی  معضالت  فیلمهایش  در  کیایی  واقع،  در 
اختالس، اعتیاد، خیانت و... را با فساد آقازاده ها مرتبط می داند 
و در پایان می خواهد انتقام تمام بدبختی های افراد جامعه را از 

آقازاده ها بگیرد. 
با  کیایی  فیلمهای  های  شخصیت  که  است  کنشی  تنها  انتقام 
از زمانه بستانند. دادی که به گوش  آن می خواهند داد خود را 
ایفای  با  شوند.  کار  به  دست  باید  خود  آنها  و  رسد  نمی  کسی 
نقش جعلی پلیس و پلیس مخفی، شخصیتهای کیایی مصلحانی 
به قوانین و  اعتنا  توانند بدون کاغذبازی و بدون  هستند که می 
مقرارت  جامعه را از مفاسد متعددی که گریبانگیرش شده است 

پاک کنند.
اما بارکد به دلیل افراط در کلیشه ها و طنز رو به هزل، به مراتب 
به  است.  کیایی  آثار  دیگر  به  نسبت  مایه  کم  و  سطحی  فیلمی 
نظر می رسد  بارکد قصد دارد  زشت ترین و تلخ ترین آسیبهای 
اجتماعی را با نگاه طنز و شوخی نمایش دهد، اما باید گفت آنچه 
آسیبها   این  تمسخر   و  عادی سازی  مشاهده می شود؛  فیلم  در 
یا  فروکاهیدن آنها در حد موضوعی برای  ادامه روایت فیلم  و 
تعریف یک داستان فرعی باشد. با دیدن بارکد مخاطبی که با آثار 
کیایی آشنایی دارد، کامال می داند که تنها جای شخصیتها تغییر 
کرده و موضوع و نتیجه گیری و قضاوت کارگردان از این مسائل 
همان است که در خط ویژه، عصر یخبندان و حاال در بارکد است. 
غیرخطی  روایتی  یخبندان،  عصر  مانند  کیایی،  ساخته  آخرین 
دارد که مانند اثر قبلی او، این نوع روایت هیچ کمکی به منطق 
روایتی  دادن  کش  آن  کارکرد  تنها  و  کند  نمی  داستان  روایی 
است که فیلم برای فرار از قصه کم مایه و شخصیت پردازی های 
تا بتواند به مدد آن داستان خود را  ضعیف به  آن تن می دهد 
همچنان تعریف کند. داستانی که حرفی برای گفتن ندارد و در 
از شوخی ها و طنزهای کالمی و  این میان دستآوزیش استفاده 
بعضا سخیفی است که البته مخاطب عام را با خود همراه می کند 
و بارکد را به فیلم منتخب مردم به لحاظ کمیک تبدیل می کند. 
شوخی ها دو دوست قدیمی که مانند فیلمهای تارانتینو یکدیگر 
را در بزنگاهی مهم پیدا می کنند و داستانشان به شدت با یکدیگر 
گره می خورد و در نهایت سرنوشت شان به بودن با یکدیگر پیوند 
می خورد. محسن کیایی و بهرام رادان دو دوستی هستند که می 
به  دست  میان  این  در  و  بگیرند  زمانه  از  را  خود  انتقام  خواهند 
کارهایی می زنند که منطق داستانی ندارد و به گفته کارگردان، 
بارکد یک دیوانه بازی است که فقط قصد سرگرم کردن مخاطب 
را دارد. مخاطبی که برای سرگرم شدن باید داستانی را دنبال کند 
که جای کار ندارد و کیایی با افزودن و کاستن شخصیتهایی که 
در طول مسیر این دو دوست قرار می گیرند، سعی دارد روایت 

خود را پیش برد. 
اعتیاد، دوستی های بی ضابطه، عشق در یک نگاه، خیانت، دزدی، 
سرگرم  فیلم  این  موضوعات  و...  ها  آقازاده  فساد  قتل،  اختالس، 

کننده است.
است.  دفاعی  قابل  فیلم  بارکد  کارگرانی،  و  ساخت  لحاظ  به 
جذابیت  و  بصری  لحاظ  به  را   خود  مهارت  خوبی  به  کارگردان 
تکنیکی به رخ می کشد. این مهارت در روند بررسی فیلمسازی 
کیایی از نکاتی است که می تواند او را در آینده به کارگردانی قابل 
فیلمهای  از  الهام  با  خواهد  می  که  کارگردانی  کند.  تبدیل  دفاع 
هالیوودی و سرگرم کننده، مخاطب عام و البته جوان را با خود 
همراه کند و در این میان اما آنچه باید در این ظرف قرار بگیرد، 
چندان دم دستی و سطحی است که خود کارگردان به سطحی 
بودن آن اعتراف می کند و بعد از ساخت فیلمش اعالم می کند 

که ساخت این فیلم چیزی جز یک دیوانه بازی ساده نیست. 

يادداشت

پیکر بانوی شعر و ادب
 تشییع شد

الهی قمشه ای« شاعر،  پیکر مرحومه »مهدیه 
صبح  عرفانی  ادبیات  محقق  و  مولوی  شناس 
از  جمعی  حضور  با  وحدت  تاالر  از  دوشنبه 
و  ادب  و  فرهنگ  اهالی  فرهنگی،  مسئوالن 

شاگردان وی تشییع شد.
عضو شورای شهر تهران در آیین تشییع مرحومه 
الهی قمشه ای گفت: این خاندان تبار نیکویی و به 
گردن فرهنگ دینی و آیینی کشور حق زیادی 
دارند. در کمتر خانه ای است که قرآن کریم به 
ترجمه محی الدین الهی قمشه ای - پدر مرحومه 

مهدیه الهی قمشه ای - وجود نداشته باشد.
احمد مسجد جامعی افزود: مرحومه مهدیه الهی 
قمشه ای جزء شخصیت های دریا دلی بود که به 
هیچ چیز آغشته نمی شود اما در دل دریا همه 

چیز هست.
وی ادامه داد: منشاء تاثیرگذاری سخنان این بانوی 
بزرگوار این بود که به اخالق و اصول اخالقی که 
معتقد بود عمل می کرد و حتی در همه مصبیت 

های شاکر باریتعالی بود.
عضو شوای شهر تهران گفت: مهمترین ویژگی 
مرحومه مهدیه الهی قمشه ای این بودکه فهم 
خود را از کالم گذشتگان به زبان امروزی بیان 
می کرد و به همین دلیل نشست سخنرانی های 

ایشان معموال شلوغ و با استقبال همراه بود.
ساعد باقری شاعر و نویسنده معاصر نیز که اجرای 
مراسم را برعهده داشت، پس از قرائت غزلی از 
موالنا گفت: امروز همه ما غمی سنگینی از این 
جهت که کسی را از دست داده ایم که در نوع نگاه 
به جهان شناسی، رفتار و اخالق و مهرورزی مانند 

بزرگانی بود که در ادب می شناسیم.
وی گفت: مرحومه مهدیه الهی قمشه ای علیرغم 
دو مصبیت جانکاهی که دید شادمان زیست، از 
آن نوع شادمانی های که حاصل زیست حیات 

است و کسی نمی تواند آن را از آدم بگیرد.

خبر


