
تروریسم مساله ساده 
و تاکتیکی نیست

ظریف: حضور »ترکی الفیصل« در اجتماع منافقین نشانه بی درایتی او است
وزیر امور خارجه کشورمان، حضور ترکی الفیصل مقام امنیتی 
عربستان در اجتماع منافقین در پاریس را نشانه بی کفایتی 
به  را  خود  آینده  صدام  مانند  که  دانست  افراد  این گونه 

تروریست ها گره می زنند.
محمد جواد ظریف در فرودگاه آستانه قزاقستان درباره اجتماع 
منافقین در پاریس و میزبانی فرانسه گفت: متاسفانه این تحول 
جدیدی نیست حضور گروهک تروریستی منافقین در فرانسه 
سال هاست که آغاز شده است و این بازی سیاسی هم که ساالنه 

برگزار می کنند نخستین بار نیست .
وی افزود: این بازی که شکل گرفته همه ساله با تعدادی از افراد 

با شناسنامه معیوب از کشورهای مختلف حضور می یابند و سخنرانی می کنند.
ظریف تصریح کرد: افرادی مانند »بولتون «و» گینگریچ «سال هاست که در این اجالس حاضر می شوند و از تروریست ها 

حمایت می کنند که آن هم اتفاق جدیدی نیست و همیشه سیاست شان همین بوده است. 
رییس دستگاه دیپلماسی با ابراز تاسف از حضور ترکی الفیصل در اجتماع منافقین افزود: وی هم تولید کننده القاعده و طالبان 
بوده و هم نقش بسیار ننگینی در سابق رژیم سعودی داشته است که حضورش قدری خبرساز شد که ان هم نشان دهنده 

بی کفایتی و بی درایتی این افراد است که مانند صدام اینده خود را به تروریست ها گره می زنند.
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جلوگیری از خطر سقوط 
مستمری بگیران به تله فقر

احتمال قطع برق 
در هفته جاری

 بیش از ۱۰۰ مورد سرمایه گذاری خارجی پس از برجام انجام گرفت

چراغ سبز دولت برای فعال شدن واحدهای تولیدی کوچک
گشایش در سرمایه گذاری خارجی

10

11

مذاکره ایران برای خرید هواپیما  از میتسوبیشی ؛

80 فروند هواپیمای ژاپنی به 
ایران می رسد؟

ــن در  مقامــات شــرکت هواپیماســازی میتسوبیشــی ژاپ
حــال مذاکــره بــا ایرالیــن هــای ایرانــی جهــت فــروش 
ــن  ــه ای ــه ای ب ــره منطق ــای ۷۰ نف ــد هواپیم ۸۰ فرون

کشــور هســتند.

نوبخت: دولت به عذرخواهی بسنده نکرده است

 13 مدیر عالی استعفا داده اند
سـخنگوی دولـت بـا تاکید بـر این کـه دولت موضـوع فیش های 
حقوقـی نجومـی و پرداختی هـای نامتعـارف را بـه صـورت جدی 
پیگیـری خواهـد کـرد، گفـت: دولـت در موضـوع برخـورد بـا 
دریافتی هـای نامتعـارف به ابراز تاسـف بسـنده نکرده اسـت بلکه 
در اقدامـی عملـی حداقـل 13 نفر از مدیران عالی اسـتعفا دادند و 

در پـاره ای مـوارد برکنار شـدند.

خبراقتصاد

3

2

با رای نمایندگان مجلس؛

حضرتی و تابش عضو 
شورای پول و اعتبار شدند

مسئولیت بین المللی 
صیانت از برجام 

é مرضیه افخم

مسئولیت پذیري بانکها؛ 

نویدبخش افق تازه اي 
در عدالت اجتماعي

é دکترمحمود ترابیان

یادداشت

نگاه روز

خبر

3

»آرامش« و »حمایت« 
نیاز اصلی ورزش اول کشور 
در آستانه المپیک ریو 2016

2 115 2

بـه گفتـه وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت پس از برجـام بیش از 1۰۰ مـورد سـرمایه گذاری خارجی در 
کشـور صـورت گرفتـه اسـت.محمدرضا نعمـت زاده در سـالن کنفرانـس اتـاق بازرگانی یاسـوج بـا بیان 

اینکـه خودمـان هـم نتایـج پـس از برجام را بـاور نمی  کردیم، افزود: امسـال سـال آخـر دولت و خاص 
اسـت و بایـد جمع بنـدی کنیـم و بـه مـردم بگوییـم که آیـا حرف زده ایـم یا عمـل کردیم.
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کالم  نور

تاکید وزیر کار بر قاطعیت در برخورد با 
دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی گفت: علی ربیعی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در جلسه دیروز این کمیسیون بر 
جدیت و قاطعیت در برخورد با دریافت کنندگان 

حقوق های نامتعارف تاکید کرد.
روح ... بابایی صالح در گفت وگو با ایرنا با اشاره 
در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حضور  به 
جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: 
در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
مدیران زیر مجموعه این وزارتخانه حضور داشتند 

و گزارش خوبی به اعضای این کمیسیون دادند.
وی با اشاره به این که این نخستین جلسه اعضای 
این کمیسیون با ربیعی بود گفت: ما این جلسه را 
مثبت ارزیابی می کنیم و در این جلسه نمایندگان 
سواالت خود را مطرح کردند که وزیر و معاونان 

وی به خوبی به این سواالت پاسخ دادند.
نماینده مردم آوج و بویین زهرا با اشاره به ارائه 
گزارش وزیر تعاون در مورد موضوع حقوق های 
جلسه  این  در  ربیعی  داشت:  اظهار  نامتعارف 
بیان کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با قاطعیت و جدیت با این مورد برخورد می کند.

وی افزود: وزیر تعاون مطرح کرد که در زیرمجموعه 
این وزارتخانه هیچ موردی در مورد حقوق های 
نامتعارف به جز رییس بانک رفاه گزارش نشده 
است، که آن هم زیر مجموعه بانک ها بود و وزارت 

تعاون با قاطعیت و جدیت با وی برخورد کرد.
وی افزود: ربیعی در این جلسه بیان کرد که در زیر 
مجموعه این وزارتخانه هیچ موردی از حقوق های 
نامتعارف وجود ندارد و اگر کسی موردی در این 

زمینه مشاهده کرد به وزیر گزارش دهد. 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
تاکید کرد: در این جلسه ربیعی همچنین گزارشی 
از عملکرد این وزارتخانه و سازمان های آن بیان کرد.

معرفی متهمان سقوط جرثقیل در مکه

که  نوشت  دیروز  عربستان  الریاض  روزنامه 
تحقیق ضمن  هیات  و  عربستان  کل  دادستانی 
اعالم پایان تحقیقات در خصوص پرونده سقوط 
جرثقیل در مکه مکرمه در موسم حج تمتع که 
منجر به کشته شدن 107 حج گزار شد، متهمان 

آن را معرفی کرد.
به نوشته این روزنامه، دادستانی عربستان پرونده 
ادامه  برای  به دادگاه کیفری  را  سقوط جرثقیل 
داده  ارجاع  متهمان  مجازات  و  پرونده  این  روند 
عربستان  دادستانی  گزارش،  این  براساس  است. 
شماری از مهندسان این پروژه و دو نفر که در 
نهادهای دولتی در شهر مکه کار می کنند را در 
خصوص این حادثه خونبار مسئول شناخته است.

قضایی  دستگاه  گزارش  این  طبق  همچنین 
سپتامبر  در  حادثه  این  وقوع  زمان  از  عربستان 
این  متهمان  خصوص  در  تحقیقات  به   2015
حادثه به خصوص شرکت بن الدن سعودی که 
پیمانکار اصلی پروژه توسعه مسجد الحرام بوده 
در  مکه  در  جرثقیل  سقوط  بود.  کرده  آغاز  را 
خالل پروژه توسعه مسجدالحرام روز جمعه 20 

شهریورماه 1۳۹۴ )11 سپتامبر 2015( رخ داد.
این حادثه باعث مرگ 107 نفر و جراحت 2۳۸ 
نفر شد. بیشتر جان باختگان از اتباع کشورهای 

هند، پاکستان، اندونزی و ایران بوده اند. 

تعیین اعضای 3کمیته تخصصی 
کمیسیون فرهنگی مجلس

شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی 
اعضای سه کمیته  تعیین  و  از تشکیل  اسالمی 

تخصصی این کمیسیون خبر داد.
با تشریح  ایرنا  با  احد آزادی خواه در گفت وگو 
جلسه کمیسیون فرهنگی ادامه داد: در این جلسه، 
اعضای کمیته های تخصصی مشخص شدند و سه 
کمیته تخصصی »فرهنگ، هنر و رسانه«، »زنان، 
خانواده، تربیت بدنی و جوانان« و »ارشاد، تبلیغات 

اسالمی و گردشگری« تشکیل شد.
نماینده مردم مالیر در مجلس ادامه داد: احسان 
نژاد، مهدی  زاده، سید صادق طباطبایی  قاضی 
احمد  مطهری،  علی  خواه،  آزادی  احد  شیخ، 
مازنی و پروانه سلحشوری به عنوان اعضای کمیته 
تخصصی »فرهنگ، هنر و رسانه« و محمدعلی 
علیرضا  سعیدی،  محمداسماعیل  وکیلی، 
ابراهیمی، طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقدر نیز به 
عنوان اعضای کمیته »زنان، خانواده، تربیت بدنی 

و جوانان« انتخاب شدند.
وی تصریح کرد: نصرا... پژمانفر، احمد سالک، اصغر 
مسعودی، جمشید جعفرپور و غالمرضا کاتب نیز 
تبلیغات  تخصصی»ارشاد،  کمیته  عضویت  به 

اسالمی و گردشگری« انتخاب شدند.
اعضای  شد  مقرر  داشت:  اظهار  خواه  آزادی 
کمیته ها برای مشخص شدن هیأت رییسه جلسه 
تشکیل دهند، ادامه داد: با مشخص شدن هیأت 
رییسه ها ارتباط گیری با نهادهای مرتبط جهت 

ارزیابی برنامه های مختلف انجام خواهد شد.
نیز  قم  تحقیقات  مرکز  نماینده  داد:  ادامه  وی 
جهت ارائه گزارش در این جلسه حضور یافت و 
در این راستا مطالب خوبی با محوریت منویات 
رهبر انقالب و مطالباب فرهنگی ایشان مطرح شد.

خبر

مسئولیت بین المللی صیانت از برجام 
é مرضیه افخم

با شروع بکار دولت تدبیر و امید دوره جدیدی 
و  آغاز   5+1 گروه  با  ای  هسته  مذاکرات  از 
دور   ۴0 از  بعد  ای  هسته  جدید  دیپلماسی 
مذاکره فشرده و پیچیده تیم مجرب، متعهد و 
پرتالش کشورمان درنهایت در2۳ تیر ماه سال 

1۳۹۴ به سند برجام منتهی شد.
ایران  ای  هسته  برنامه  دهد  می  نشان  جهانیان  به  امروز  سند  این 
بصورت بومی و برپایه دانش وهمت جوانان این مرزو بوم توسعه یافته 
و پیشرفت کرده و دستاوردهای درخشانی را برای کشور به ارمغان 
المللی به عنوان واقعیتی گریز  آورده، به طوری که در صحنه بین 

ناپذیر به ثبت رسیده است.
طی 15 سال گذشته دشمنی ها، کارشکنی ها و شیطنت های رژیم 
صهیونیستی و محافل مختلف غربی برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را 
به عنوان تهدیدی علیه جامعه بین المللی مطرح می کردند و با اعمال 
فشار 12 قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی بین المللی انرژی 
اتمی علیه برنامه هسته ای ایران به تصویب رسید و با ارجاع ناعادالنه 
پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور 6 
قطعنامه، بحران ساختگی شکل گرفت و تحریم های ظالمانه بین المللی 

علیه ایران اعمال شد.
با به نتیجه رسیدن مذاکرات و اجرایی شدن برجام از 17 ژانویه امسال 
)27 دی ماه سال 1۳۹۴( همه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت 
علیه ایران بطور رسمی لغو شد و تحریم های مرتبط با موضوع هسته 
ای مرتفع و ساختارهای رژیم تحریم های هسته ای علیه ایران که با 
ایستادگی و مقاومت ملت ایران در مقابل زورگویی و تبعیض متزلزل 

شده بود، از میان رفت.
برجام، یک سند مهم تاریخی با یک مقدمه، ۳7 ماده و 5 ضمیمه است 
که براساس آن حق مسلم کشورمان در استفاده صلح آمیز از انرژی 
هسته ای و واقعیت های فنی و دستاوردهای هسته ای ایران تثبیت و 

به رسمیت شناخته شده است.
نمایش  با  آن،  اجرایی شدن  از  قبل  حتی  و  برجام  اجرایی شدن  با 
مقتدرانه تثبیت اراده ایران و احقاق حقوق خود براساس خودباوری، 
منطق و استدالل و توان دیپلماسی، هیات های متعدد عالیرتبه سیاسی 
و اقتصادی از چهارگوشه جهان برای همکاری و تنظیم ارتباطات جدید 
راهی ایران شده اند و امروز تعامل و همکاری با ایران به عنوان ظرفیتی 
نوظهور در اقتصاد و موثر در صحنه سیاست جهان گزینه ای اطمینان 

بخش برای همکاری های بلندمدت است.
موفقیت  سرگذاشتن  پشت  با  ایران  اسالمی  جمهوری  ترتیب  بدین 
آمیز تحریم های نامشروع و ظالمانه بین المللی، امکان تاثیرگذاری در 
روندهای کالن بین المللی را دارا بوده و متعهدانه و پویا در مسیر تحقق 
آرمان های ملت های آزادیخواه برای تقویت صلح و امنیت جهانی نقش 

آفرینی می کند.
بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان و صاحب نظران حوزه سیاست و 
روابط بین الملل، برجام را پدیده ای فراتر از ایران و برنامه هسته ای 

ایران می دانند و آن را تحولی در تاریخ دیپلماسی قلمداد می کنند .
در دورانی که بحران های متعدد و ابهامات پیش روی بازیگران مختلف 
منطقه ای و بین المللی چشم اندازی از امکان حل و فصل و فرونشاندن 
صلح آمیز بحران ها را به سختی نوید می دهد، برجام ظرفیت و توان 

دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران را به نمایش گذاشت. 
استقبال قریب به اتفاق کشورهای جهان، جز معدودی که تنش و بحران 

و ایران هراسی را دنبال می کنند، شاهدی بر این مدعاست.
مذاکرات برای دستیابی به توافق هسته ای و انعقاد سند برجام گزینه 
ای عزتمندانه و آفتخار آفرین و پایانی بر یک بحران تصنعی در صحنه 
بین المللی و آغازی بر امیدواری ملت ها نسبت به حفظ هویت مستقل 

و ایستادگی و مقابله با چالش های تحمیلی پیش روی آنهاست.
براساس متن برجام همه طرف ها متعهد هستند تا جهت اجراشدن 
برجام تالش خود را بکار گیرند که این امر تعهدی فراتر از کشورهای 
مذاکره کننده بوده و تالش همه اعضای جامعه بین المللی را می طلبد 
تا با حفظ و تضمین اجرای برجام و غلبه بر چالش های مالی و جو روانی 
ناشی از تحریم های فرو پاشیده، ظرفیت عظیم دیپلماسی و مذاکره در 
دوران گذار کنونی را تقویت کرده و از این طریق به مسئولیت بین المللی 

خود عمل کنند.
é سفیر جمهوری اسالمی ایران در مالزی

نامه ۷۲ چهره سرشناس آمریکا به اوباما 
درباره تحکیم روابط با ایران

رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سالگرد حصول »برجام« نامه ای 
دریافت کرد که در آن به نیاز واشنگتن برای تعامل هر چه بهتر با تهران 

و صبوری ورزیدن در تداوم دیپلماسی محتاطانه تاکید شده است.
به گزارش مهر به نقل از پولیتیکو؛ جمعی از سیاستمداران، دیپلمات ها، 
رهبران نظامی و چهره های علمی آمریکا در آستانه نخستین سالگرد 
امضای توافق هسته ای ایران )1۴ ژوئیه( در نامه ای به »باراک اوباما« 
رئیس جمهوری ایاالت متحده خواهان برقراری روابط قویتر میان دو 

کشور شدند.
در این نامه که به امضای بیش از 72 چهره سرشناس رسیده است، 
هوایی  نیروی  سابق  فرمانده  پیک«  مک  »مریل  ژنرال  چون  اسامی 
آمریکا، »نئون کوپر« و »برتون ریشتر« برندگان جایره نوبل و تعدادی از 

نمایندگان و سناتورهای سابق کنگره آمریکا به چشم می خورد.
به گفته این افراد، آمریکا باید در جهت تقویت سیاست هایی بکوشد 
که شانس همکاری با ایران را افزایش داده و در عین حال تقابل با این 
کشور را به حداقل می رساند. آنها همچنین خواهان اتخاذ سیاست هایی 

در جهت اعمال تاثیر بر فعالیت های ایران در سطح منطقه شده اند.
این گروه فراحزبی در نامه خود می افزاید: بر این نکته واقفیم که در 
سال های آینده فرصت به آزمون گذاشتن تمایل ایران برای همکاری 
مستقیم با آمریکا به واسطه عدم اطمینان سیاسی موجود بین دو کشور، 
محدود است. با این حال، تعامل با ایران باید هدف دراز مدت ایاالت 

متحده باشد.

دولت وحدت ملی لیبی آغاز به کار کرد

دولت وحدت ملی لیبی با استقرار در ستاد مرکزی دولت در طرابلس، 
رسما آغاز به کار کرد.

به گزارش ›لیبیا هرالد‹ »موسی الکنی« قائم مقام دولت وحدت ملی 
لیبی با تایید خبر انتقال و استقرار دولت در طرابلس گفت: این شروعی 

واقعی برای پبشبرد امور است.
لیبی  ملی  کابینه دولت وحدت  اولین جلسه  این گزارش،  اساس  بر 
به ریاست فایز السراج و شماری از وزرای دولتی و افسران پلیس در 

ساختمان مرکزی این دولت در طرابلس برگزار شد. 
دولت وحدت ملی بر اساس زمان بندی توافقنامه صخیرات در مغرب و 
با نظارت سازمان ملل بین طرف های درگیر در لیبی تشکیل شده است.

فایز السراج رئیس شورای ریاستی لیبی که موظف به تشکیل دولت 
وحدت ملی می باشد در ابتدا ۳2 وزیر به مجلس معرفی کرد که 
با مخالفت نمایندگان مواجه شد و بار دیگر با این که تعداد وزیران 
رای  دولت  این  به  لیبی  پارلمان  نمایندگان  هم  باز  داد  کاهش  را 

اعتماد ندادند.

نگاه روز

وضعیت  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
منطقه را از نظر حضور گروه های تروریستی 
بحرانی خواند و گفت: تروریسم یک مسئله 
ساده و تاکتیکی نیست و نمی توان آن را با 

چند بمباران هوایی حل کرد.
بوریسف  بویکو  با  دیروز  الریجانی  علی   
وگو  گفت  و  دیدار  بلغارستان  وزیر  نخست 

کرد.
رییس مجلس با بیان این که امروز منطقه 
و حتی اروپا درگیر تروریسم هستند، تاکید 
همکاری  نیازمند  تروریسم  با  مبارزه  کرد: 

های بین المللی است، 
سابقه  به  دیدار  این  ادامه  در  الریجانی 
طوالنی روابط میان ایران و بلغارستان اشاره 
کرد و یادآور شد: سفر هیأت بلغارستان به 
دو  روابط  در  عطفی  نقطه  تواند  می  ایران 
کشور باشد و امروز زمان خوبی برای تقویت 

مناسبات است.
سنتی  طور  به  ایران  در  کرد:  تصریح  وی 
تجار  و  بوده  اروپا عمیق  اتحادیه  با  تجارت 
کشورها  اکثر  با  تعامل  به  عالقمند  ایرانی 
می  توصیه  را  این مسئله  نیز  ما  و  هستند 
کنیم البته در شرایط کنونی مانع و مشکلی 
که  است  این  آن  و  دارد  وجود  راه  سر  بر 
به  اروپا هنوز شکل مستقر  با  بانکی  روابط 

خود نگرفته است.

رییس مجلس خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 
که موانع گسترش روابط با ایران باید در درون 
اتحادیه اروپا بررسی شود و اروپایی ها باید از 

این فرصت به نحو احسن استفاده کنند.
تواند  می  ایران  که  این  بیان  با  الریجانی 
امنیت پایدار برای حوزه انرژی اروپا تأمین 
کند، گفت: این مسئله لوازم و شرایطی دارد 
که باید از سوی اروپا مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در شرایط کنونی در بحث برجام 
طرف  عملکرد  از  خوبی  بازخورد  هنوز  نیز 
مقابل در اجرای توافق به دست ما نرسیده 

است.

رییس مجلس شورای اسالمی همچنین به 
نقش روابط تجاری و بانکی تهران و صوفیه 
تصریح  اروپا  با  ایران  مناسبات  در گسترش 
برای  تواند مدل خوبی  روابط می  این  کرد: 
همکاری های میان ایران با اتحادیه اروپا باشد.

بویکو بوریسف نخست وزیر بلغارستان نیز در 
این دیدار با اشاره به رویکرد کنونی اروپا برای 
روابط تجاری با ایران و موانع موجود در این 
حوزه گفت: اروپا وضعیت موجود و رویکرد 
خود را با اقدامات آمریکا توجیه می کند و 
نیز همین سیاست را دارد حال در  آمریکا 
این شرایط وجود کشوری مانند بلغارستان 

روابط  گسترش  در  موثری  نقش  تواند  می 
ایران و اروپا داشته باشد.

سریع  چه  هر  من  نظر  به  داد:  ادامه  وی 
به  ایران  از سوی  بانکی  باید یک هیأت  تر 
بلغارستان اعزام شود تا موانع موجود تجاری 
شناسایی و برای رفع آنها تالش شود البته 
رفع موانع تجاری در این حوزه نیازمند گذر 
زمان است از این رو با اراده و کار بیشتر می 

توان بر آن غلبه کرد. 
تروریسم  بحران  بلغارستان  وزیر  نخست 
را یک مسئله مهم جهانی دانست و افزود: 
میان  اروپایی  کشورهای  در  متأسفانه 
دارد  وجود  یکسانی  دید  اسالم  و  تروریسم 
در  زیادی  مسلمانان  بلغارستان  در  البته 

دولت و کشور کار و فعالیت می کنند.
هیچ  حتم  طور  به  شد:  یادآور  بوریسف 
تروریستی  های  گروه  اقدامات  از  مذهبی 
کشورهای  برخی  اما  کند  نمی  حمایت 
از تروریست ها حمایت و پشتیبانی  بزرگ 

می کنند.
وی به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا اشاره 
و تصریح کرد: این موضوع این کشور را به 
دو قسمت تقسیم کرد و فرو ریختن ارزش 
پوند ملت انگلیس را 10 درصد فقیرتر کرده 
است البته خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 2 

تا ۳ سال طول می کشد.

الریجانی: تروریسم مساله ساده و تاکتیکی نیست

اد      امه از صفحه1
وی با بیان این که » موارد اختالفی درباره 
رژیم حقوقی دریای خزر کم شده است.« 
قزاقستان  به  سفرش  کار  دستور  درباره 
افزود: چند اجالس سران و وزرای خارجه 
برگزار  گذشته  در  کشورهای ساحلی خزر 
رژیم  درباره  خوبی  های  بحث  و  شده 
حقوقی این دریا صورت گرفته است. هنوز 
نکاتی وجود دارد که نیاز است درباره انها 
گفتگوهای بیشتری میان وزرا صورت گیرد.

می  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
این  در  حقوقی  رژیم  تدوین  درباره  توان 
که  این  کرد:  تصریح  بود  امیدوار  اجالس 
ایا در این اجالس بتوانیم به نتیجه کاملی 
برسیم با توجه به نکات باقی مانده قدری 

خوشبینانه است. 

برای  فرصت  این  از  باید  کرد:  تاکید  وی 
تا  کنیم  استفاده  موضوعات  بیشتر  بررسی 
به  پیش  از  بیش  سران  اینده  اجالس  در 

نتیجه نزدیکتر شویم.
ظریف گفت: البته در این مدت همکاریهای 
خوبی میان همسایگان خزر  در زمینه های 
محیط زیست و نگهداری از منابع شیالت 
در  و  است  انجام شده  دریا  این  ابزیان   و 
بسیاری موارد به ویژه درباره این که خزر 
باید دریای صلح و دوستی باشد و بیگانگان 
در ان حضور نداشته باشند اتفاق نظر وجود 

دارد.
از  همچنین  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
دیدار  برای  خزر  اجالس  مناسب  فرصت 
رسمی یا گفتگوهای سرپایی با  همتایانش 

از کشورهای ساحلی این دریا خبر داد. 

و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
به  اشاره  با  مجلس  خارجی  سیاست 
غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس  حضور 
کشور گفت: در این جلسه تاکید شد که 
از قبیل مرحوم دادمان و طالب  مواردی 
زاده را نیز در دست بررسی داریم و کلیه 
حال  در  آنها  پزشکی  مدارک  و  اسناد 

رسیدگی است.
توضیح  در  حسینی  نقوی  حسین  سید 
و  ملی  امنیت  کمیسیون  دیروز   جلسه 
این  در  مجلس،گفت:  خارجی  سیاست 
جلسه بعد از بحث در مورد مسائل جاری 
بر محکومیت  مبنی  ای  بیانیه  قرار شد  
دادن  قرار  با  ارتباط  در  فرانسه  اقدام 
تروریستی  سازمان  به  فضا  و  امکانات 

منافقین از طرف کمیسیون صادر شود.
بررسی  با  جلسه  این  در  داد:   ادامه  وی 
شرایط شرق کشور و نقشی که پاکستان 
ایجاد  امنیت منطقه  تامین  تواند در  می 
ویژه  ای  جلسه  گردید  این  بنابر  کند، 
با  کمیسیون  در  موضوع  بررسی  جهت 

حضور مسئوالن ذی ربط تشکیل شود.
مطرح  موارد  توضیح  در  حسینی  نقوی 
پدافند  سازمان  رئیس  حضور  با  شده 
پدیده  بررسی  برای   کشور  غیرعامل 
این جلسه سردار  بیوتروریسم، گفت: در 
جاللی تأکید کرد که بیوتروریسم یکی از 
ابعاد تهدیدات زیستی محسوب می شود 
که با دستکاری انسان عملیاتی می شود 
سالح  شود.  می  تبدیل  سالح  یک  به  و 

بیولوژیک در اختیار گروه های تروریستی 
هدفمند  بیولوژیکی  می گیرد. سالح  قرار 
و  مسئوالن  و  شود  می  گرفته  کار  به 
شخصیت ها هدف قرار می گیرند، بدون 
اینکه کسی مسئولیت آن را بپذیرد و یا 
بهره  آن  از  وسیع  بُعد  در  است  ممکن 
گیری شود و به جنگ بیولوژیک تبدیل 

شود.
سردار  گفته  طبق  افزود:  حسینی  نقوی 
در  که  است  این  مهم  نکته  جاللی، 
تشخیص  قدرت  بیوتروریست،  تشخیص 
آزمایشگاهی کشور مهم است و  دشمن 
حفاظت  بنابراین  کند.  نمی  اعالم  را  آن 
بیوتروریسم ضرورت اجتناب ناپذیر است 
مسئوالن  و  ارشد  مدیران  برای  ویژه  به 
قرار  تهدید  معرض  در  همیشه  که  نظام 
باید  مسئوالن  و  مدیران  کلیه  دارند. 
مراقب باشند و نظارت ایمنی و حفاظت 

بیوتروریسم را رعایت کنند.
به گفته  وی، سردار جاللی در این جلسه  
از قبیل مرحوم دادمان و  گفت: مواردی 
طالب زاده را نیز در دست بررسی داریم و 
کلیه اسناد و مدارک پزشکی آنها را تحت 

بررسی داریم تا به نتایج قطعی برسیم.
نقوی حسینی  در پایان گفت که سردار 
به  داشتند  را  مهمی  توصیه های  جاللی 
ویژه ضرورت تبیین موضوع بیوتروریسم 
از  بیوتروریسم  حفاظت  نکات  رعایت  و 
طرف مسئوالن و مدیران ارشد که مورد 

هدف هستند.

نقوی حسینی خبر داد:

ارائه گزارش سردار جاللی در مورد بیوتروریسم

سخنگوی دولت با تاکید بر این که دولت موضوع 
فیش های حقوقی نجومی و پرداختی های نامتعارف 
کرد، گفت:  پیگیری خواهد  به صورت جدی  را 
دولت در موضوع برخورد با دریافتی های نامتعارف 
به ابراز تاسف بسنده نکرده است بلکه در اقدامی 
عملی حداقل 1۳ نفر از مدیران عالی استعفا دادند 

و در پاره ای موارد برکنار شدند.
محمد باقر نوبخت در نشست خبری سخنگوی 
دولت، با اشاره به اینکه دولت برای تامین حقوق 
درصدی  افزایش 12  به  توجه  با  خود،  کارکنان 
حقوق و تمرکز بر حقوق یک و نیم میلیون تومانی 
تا سه ماهه اول امسال ۴ هزار و 200 میلیارد تومان 
پرداخت های  در  مضاف  عدالت  ایجاد  منظور  به 
گذشته اختصاص داده است اظهار کرد:  متاسفانه 
طرح موضوع فیش های حقوقی به اصطالح نجومی 

تمام زحمات دولت را تحت الشعاع قرار داد.
وی در رابطه با اظهار نظر وزرای اقتصادی دولت 
در مورد انتشار فیش های حقوقی توضیح داد: افراد 
مختلف از داخل و بیرون دولت می توانند نظرات 
خود را در این مورد مطرح کنند اما نظر رسمی 
دولت توسط سخنگو بارها اعالم شده است. و دولت 
ضمن این که نسبت به این مساله حساس است و 
مسئوالنه وارد عمل شده، عالوه بر ابراز تاسف و 

عذرخواهی، اقدامات عملی را نیز آغاز کرده است.
نوبخت خاطر نشان کرد:  برای جلوگیری از تکرار 
اختیار  در  که  مستنداتی  تمام  اتفاقی  چنین 
دولت بود در خصوص اختیارات شورای حقوق و 
دستمزد راه های گریز برای تکرار دریافت های غیر 
متعارف بسته شد. همچنین تمام قوانینی که برای 
تسهیالت بانکی در نظر گرفته شد در بودجه ۹5 

اصالح شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه علت مقاومت دولت از 
مستثنی شدن دستگاها از قانون خدمات کشوری 
نیز جلوگیری از سوء استفاده ها بوده است گفت: 
استثنائاتی که برای برخی از دستگاه ها برای خارج 
از ضابطه و قوانین در نظر گرفته می شد  شدن 
باید اصالح شود که این موضوع در اصالح قانون 
مدیریت و خدمات کشوری مورد نظر قرار گرفته 
و به مجلس داده ایم و در این راستا دولت اجازه 

گرفته است که در خصوص بنگاه های اقتصادی نیز 
زیر نظر نهادهای مختلف فعال هستند نیز ورود پیدا 
کرده و در همه مواردی که بودجه عمومی استفاده 

می شود بررسی های الزم را انجام دهد.
نوبخت در جواب سوالی در مورد اقدامات دولت 
برای اصالح نظام بانکی گفت: انتقاد وارد به نظام 
بانکی این است که چرا به تولید کمک نمی کند که 
این موضوع دو دلیل دارد اول به خاطر برنگشتن 
سپرده هایی است که بانک ها داده اند و دولت نیز 
سهم قابل توجهی از آن دارد ودوم کافی نبودن 

سرمایه بانک ها برای تسهیالت دهیم.
بانک ها  به  کمک  راستای  در  دولت  افزود:  وی 
خود  بدهی  تسویه  برنامه  بانکی  نظام  اصالح  و 
به بانک ها را دارد و همچنین موضوع کمک به 
افزایش سرمایهٔ بانک ها جهت تسهیالت دهی، را 
در برنامه های خود قرار داده است. همچنین در 
اقدام اصالح نظام بانکی به دنبال شفاف سازی 

صورت مالی بانک ها نیز هستیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد نتایج برجام با توجه 
به نزدیک بودن سالگرد امضای آن خاطر نشان کرد: 
بعد از امضای برجام تندروهای آمریکا و رژیم جعلی 
صهیونیستی معتقدند که ایران پیروز میدان بودن 

است و از برجام استقبال نمی کنند.
نوبخت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی 
بر اینکه برجام واقعیتی بوده است که بیش از حد 
نباید بر نکات مثبت یا نکات منفی آن متمرکز شد 
خاطر نشان کرد:  مذاکراتی بین ایران و 6 قدرت 
بزرگ انجام شد و توانستیم از حقوق خود دفاع 
کنیم که در این راستا 1. 7 میلیارد دالر از ارقام 

بلوکه شده آزاد شد و مورد استفاده قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه عمده مسالهٔ طرح مذاکره 
تحریم های نفتی بود توضیح داد: قبل از مذاکرات 
ایران تنها اجازه صادرات یک میلیون بشکه نفت 
خام را داشت که امروز تولید ما به دو هزار و 56۸ 
یافته است. همچنین شاهد  افزایش  هزار بشکه 
سفرهای بسیار سران کشورهای دنیا و کشورهای 

اروپایی به ایران هستیم.
نوبخت با تاکید بر اینکه از مواضع اصول یمان هم 
دربارهٔ  برجام  کرد:  نشان  خاطر  نمی آییم  کوتاه 

موضوعات هسته ای بوده است . ما با قدرت بر مواضع 
موشکی مان ایستادگی خواهیم کرد، از حقوق خود 
برای تقویت بنیهٔ نظامی استفاده می کنیم و هیچ 

محدودیتی را در این رابطه نمی پذیریم.
نوبخت به حجم سرمایه گذاری ها از دی ماه سال 
گذشته تا به حال اشاره کرد و گفت: برای اینکه 
نتیجه سرمایه گذاری ها برای جامعه قابل لمس 

شود نیاز به زمان داریم.
اجرای  نحوه  مورد  تاکید کرد:  در  وی همچنین 
برجام خوشبختانه نهاد نظارتی شورای عالی امنیت 
ملی فرایند اجرا را به دقت زیر نظر دارد و در صورت 

لزوم برخوردهای الزم را انجام خواهیم داد.
واکنش  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  نوبخت 
دولت نسبت به حمایت دولت فرانسه از گروهک 
تروریستی منافقین گفت: وزارت امور خارجه نسبت 
به این رخداد سیاسی موضع گیری داشتند و به 
طور کلی روی آوردن به یک گروه تروریستی منفور 
و مضمحل مثل سازمان منافقین، نشان از پناه 
آوردن به مردم دارد چرا که این گروهک تروریستی 
جسد مرده بی جانی است که نفس مصنوعی دادن 

به آن نشان دهندهٔ ضعف و ناتوانی است.
وی تاکید کرد: هر دولتی که بخواهد نسبت به این 
گروهک تروریستی اقدامات کمک دهنده داشته 
باشد محکوم می کنیم و سرنوشت صدام را در روی 
آوردن به این گروهک تروریستی را درس عبرتی 
برای دیگران می دانیم. بنابراین هر کشور اروپایی 
و هر کشور منطقه بخواهد از این گروهک بی آبرو 
نخواهد  پی  در  را  مردم  حمایت کند جز خشم 
داشت و دولت نیز این حمایت ها را محکوم می کند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد صحبت های اخیر 
صالحی در مورد برجام مبنی بر اینکه توطئه ای در 
راه است گفت: این موضوع در حال بررسی است و 
هیات ویژه ای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل 
شده است، که همهٔ موارد را زیر نظر دارد، و هر 
جا اقدامی خالف برجام صورت گیرد متناسب با 

آن عمل خواهیم کرد.
وی در مورد واکنش دولت نسبت به هجمه هایی که 
در یک سال باقیمانده از عمر آن از سوی مخالفان 
انجام می شود از جمله موضوع فیش های حقوقی 
گفت: تیم اطالع رسانی دولت متناسب با موارد 
عمل خواهد کرد و شاید اطالع رسانی به وقت 
بتواند بخشی از این اقدامات را خنثی کند. البته 
ما نظر سنجی کافی از جامعهٔ ایران داریم و جای 
خوشبختی است که مردم به دقت مسائل را تحلیل 
می کنند و در موضوع فیش های حقوقی نیز دولت 
برای مقابله با هر نوع فساد کامال مهیاست و هیچ 

خط قرمزی را برای خود تعیین نمی کند.
در  ایران  عضویت  مورد  در  دولت  سخنگوی 
اسالمی  جمهوری  موضع  گفت:  اف  تی  اف ای 
احقاق  در  و  است  روشن  و  شفاف  بسیار  ایران 
به  منطقه ای  رخدادهای  به  نسبت  خود  حقوق 
هیچ وجه کوتاه نمی آید اما از هر فرصتی برای 
تبیین مسائل استفاده کرده و معتقدیم مذاکره 
و گفت وگو به جای درشت گویی و عدم مذاکره 
نتایج مطلوب تری خواهد داشت و بهتر می توانیم 
حقوق مان را استیفا کنیم. در موضوع اف ای تی 
اف نیز اگر قرار به تغییر باشد موضع غیر منطقی 

و غیر عقالنی طرف مقابلمان تغییر خواهد کرد.

نوبخت: دولت به عذرخواهی بسنده نکرده است

 13 مدیر عالی استعفا داده اند

ظریف: حضور »ترکی الفیصل« در اجتماع 
منافقین نشانه بی درایتی او است
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مسئوليت پذيري بانکها؛ 
نويدبخش افق تازه اي در عدالت اجتماعي

é دکترمحمود ترابیان

مقوله »مسؤوليت اجتماعي« سازمانها 
از  مردم،  عموم  و  شهروندان  قبال  در 
که  است  اهميتي  حائز  مسائل  جمله 
همواره از سوي نهادها و افکارعمومي 
مّدتها  است.تا  گرفته  قرار  توجه  مورد 
تنها  سازمانها  که  ميشد  تصور  چنين 
خود  کارکنان  و  سهامداران  قبال  در 

محصوالتي  و  خدمات  ارائه  يا  توليد  صرفاً  و  دارند  مسؤوليت 
با قيمتي مناسب و کيفيتي قابل قبول مدنظر قرار ميگرفت. 
اين در حالي است که نتايج و آثار اين خدمات و محصوالت 
در کنار موارد ديگري همچون: رقابت شديد، افزايش جمعيت، 
کمبود منابع و آلودگي محيط، باعث شد تا سازمانها به رويکرد 
جديد ديگري تحت عنوان »مسؤوليت اجتماعي« روي آورند.

اصوالً مؤسسات و سازمانها بر اساس نياز جامعه و آحاد مردم 
بنا نهاده شده اند. همانگونه که مردم براي رفع نيازهاي خود به 
سازمانها نياز دارند؛ متقاباًل سازمانها نيز براي بقا و ادامه فعاليت 
به  واقع سازمانها،  نيازمندند. در  افراد جامعه  و  به مردم  خود 
عنوان جزئي از جامعه، نه تنها بر اجتماع تأثير ميگذارند بلکه 
از آن نيز تأثير ميپذيرند. از همين رو، بايد اهداف خود را به 
و  نداشته  بر جامعه  تأثيرات سوئي  گونهاي طراحي کنند که 
تمامي مردم از نتايج مثبت آن بهره مند گردند. سازمانها نبايد 
از اين موضوع غافل شوند که نميتوانند بدون توجه به جامعه، 

به بقاي خود ادامه دهند.
در محيط امروزي، يکي از مهمترين وظايف مديران سازمانها، 
رسيدگي به مسائل اجتماعي و مسؤوليت پذيري است. پيش 
از اين، مديران را بر اساس موفقّيتشان در سودآوري ارزيابي 
ميکردند؛ اين در حالي است که هم اکنون آنها را با شاخص 
دليل،  همين  به  ميسنجند.  صرف  سودآوري  از  تري  جامع 
مديران براي اينکه از بوته اين ارزيابي سرافراز بيرون آيند. بايد 
جزءنگري را فراموش کرده و مسائل اجتماعي را مدنظر قرار 
دهند. در واقع مسؤوليت اجتماعي شرکتها، رويکردي متعالي 
به کسب وکار است که تأثير اجتماعي يک سازمان بر جامعه 
چه داخلي و چه خارجي را مدنظر قرار ميدهد. بايد به خاطر 
تعهد  و جامعه  مردم  به  براي خدمت  داشت که هر سازماني 
دارند. در همين راستا، شاهديم که اهمّيت مسؤوليت اجتماعي 
همواره رو به رشد است و تأثير آن روي عملکرد کاري، شهرت 
اثبات شده است که از مالحظات اخالقي و  و اعتبار شرکتها 

توجه به فرآيندهاي محيطي نشأت ميگيرد.
در  سازمانها  اجتماعي  مسؤوليتهاي  انواع  مهمترين  جمله  از 
در  با  بانکها  ميان  اين  در  و  مييابد  نمود  اقتصادي«  »حوزه 
از وجوه در گردش جامعه و  اختيار داشتن قسمت عمدهاي 
تخصيص آن به بخشهاي مختلف اقتصادي، نقش مهمي را در 

تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي ايفا ميکنند.
بانکداري که بيش از پيش در خدمت  از  درک اهمّيت نوعي 
جامعه باشد و آينده خود را همراه با مسؤوليت در قبال اجتماع 
بيافريند، يک ضرورت است. در واقع بانکداري توأم با مسؤوليت 
خدمات  و  محصوالت  فعاليتها،  از  دسته  آن  شامل  اجتماعي 
بانکي است که به توسعه اجتماعي و انساني امروز و فردا جامعه 
واقعي  نيازهاي  پاسخگوي  که  حال  عين  در  و  ميکند  کمک 
روز است، به پايداري و دوام اجتماعي، فرهنگي و زيست بوم 

جامعه نيز کمک ميکند.
و  ها  شيوه  اصول،  بايد  مهم  اين  تحقق  براي  است؛  بديهي 
اعمال  و  تعريف  بانکداري  وکار  کسب  در  تازهاي  معيارهاي 
شود که دستيابي به آنها مستلزم امکان سنجي، برنامه ريزي و 
هم انديشي متخصصان اين عرصه خواهد بود. به يقين حضور 
مؤثر بانکها و مؤسسات مالي در عرصه مسؤوليت اجتماعي و 
سازي  پياده  براي  را  اي  تازه  افق  مهم،  اين  به  آنها  پايبندي 
عدالت اجتماعي در کشور خواهد گشود و بانکهايي که از اين 
در  خود  مسؤوليت  به  ميپردازند،  بانکداري  فعاليت  به  روش 

قبال سودآوري آگاهانه مينگرند.

يورش صهيونيست ها به مرقد حضرت يوسف )ع(

شهرک نشينان رژيم صهيونيستی با حمايت نظاميان اين رژيم 
به مرقد حضرت يوسف )ع( در شهر نابلس يورش بردند.

رژيم  نشينان  شهرک  »المنار«،  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
)ع(  يوسف  مرقد حضرت  به  هتاکانه  اقدامی  در  صهيونيستی 

در شهر نابلس فلسطين يورش بردند.
اين حمله درگيری شديدی  دنبال  به  اين گزارش،  اساس  بر 
ميان صهيونيست ها و جوانان فلسطينی ساکن نابلس درگرفت.

رژيم  امنيتی  نيروهای  که  کردند  اعالم  عينی  شاهدان 
می  همراهی  حمله  اين  در  را  نشينان  شهرک  صهيونيستی، 

کردند.
نظاميان رژيم صهيونيستی در جريان درگيری بافلسطينيان از 
گازهای اشک آور و گلوله های پالستيکی برای متفرق ساختن 

آنها استفاده کردند.
در همين حال اخبار ديگر از سرزمين های اشغالی حاکی از 
آن است که در جريان يورش نيروهای صهيونيست به مناطق 

مختلف در کرانه باختری ۲۷ فلسطينی بازداشت شدند.

۴۲ کشته و زخمی در انفجار  بغداد

در شمال  گذاری شده  بمب  يک خودروی  انفجار  جريان  در 
بغداد دست کم ۱۲ تن کشته و ۳۰ تن ديگر زخمی شدند.

اين  نيوز،  اسکای  خبری  شبکه  از  نقل  به  ايسنا،  گزارش  به 
الراشديه  منطقه  در  بار  تره  بازار  يک  وسط  در  ديروز  انفجار 

بغداد و توسط يک خودروی بمب گذاری شده رخ داد.
براساس آمارهای اوليه در اين انفجار دستکم ۱۲ تن کشته و 

۳۰ تن ديگر زخمی شدند.
هنوز هيچ گروهی مسئوليت اين انفجار را برعهده نگرفته است.

از طريق يک  اعالم کرد که حمله  بغداد  فرماندهی علميات   
هدايت  انتحاری  عامل  که  شده ای  بمب گذاری  خودروی 

می کرد، رخ داد.
پيشتر نيز در پی حمالت تروريستی خونبار به محله الکراده در 
بغداد بيش از ۲۰۰ تن کشته و ۲۰۰ تن ديگر زخمی شدند. 

اين انفجار محکوميت های گسترده ای را به دنبال داشت.

با رای نمایندگان مجلس؛

حضرتی و تابش عضو شورای 
پول و اعتبار شدند

الياس  اسالمی،  شورای  مجلس  نمايندگان 
عنوان  به  را  تابش  محمدرضا  و  حضرتی 
اعضای ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار 

انتخاب کردند.
مجلس  علنی  جلسه  در  مهر،  گزارش  به 
شورای اسالمی، انتخاب دو نفر از نمايندگان 
از کميسيون های اقتصادی و برنامه و بودجه 
در  اعتبار  و  پول  شورای  در  عضويت  برای 
اساس  اين  بر  که  گرفت  قرار  کار  دستور 
کميسيون اقتصادی الياس حضرتی و محمد 
و  و کميسيون  بحرينی  زاده  حسين حسين 
هادی  و  تابش  رضا  محمد  بودجه  و  برنامه 

قوامی را به صحن علنی معرفی کرد.
انتخاب نمايندگان و از مجموع  با  در نهايت 
با ۱۳۶  تابش  ماخوذه، محمدرضا  رای   ۲۱۶
و  بودجه  و  برنامه  کميسيون  طرف  از  رای 
الياس حضرتی با ۱۲۶ رای از طرف کميسيون 
اقتصادی به عنوان دو عضو ناظر مجلس در 

شورای پول و اعتبار انتخاب شدند.

رسيدگی به اتهامات پرونده 
تعرض به سفارت عربستان

پرونده  رييس مجتمع کارکنان دولت گفت: 
قرار متعرضان به سفارت عربستان ۲۸ تيرماه 

در شعبه ۱۰۶۰ رسيدگی می شود. 
قاضی حسينی در جمع خبرنگاران در پاسخ 
وضعيت  آخرين  خصوص  در  مهر،  سوال  به 
افزود:  عربستان  سفارت  به  تعرض  پرونده 
پرونده  اين  به  رسيدگی  برای   ۱۰۶۰ شعبه 
اين  به  پاسخ  در  وی  است.   شده  مشخص 
متهمان  از  تعداد  چه  پرونده  به  که  سوال 
موضوع  کرد:  تاکيد  شد،  خواهد  رسيدگی 
پرونده مطرح است  اين  نفر در  اتهامات ۲۱ 
که قرار است به اتهامات آنها رسيدگی شود.

آمريکا به دنبال تقويت رژيم منع اشاعه

با  گفت وگو  در  آمريکا  دولت  مقام  يک 
اسپوتنيک اظهار کرد: ما به دنبال گزينه هايی 
هستيم تا بتوانيم رژيم منع اشاعه تسليحات 

هسته ای بين المللی را تقويت کنيم.
به گزارش ايسنا به نقل از اسپوتنيک، روزنامه 
واشنگتن پست به نقل از منابع دولتی آمريکا 
است  قرار  اوباما  باراک  که  بود  داده  گزارش 
 )New START( پيشنهاد تمديد معاهده
با روسيه را به مدت ۵ سال مطرح کند، بنا 
بر اين معاهده روسيه و آمريکا متعهد شده اند 
تا تعداد کالهک های هسته ای قابل استفاده 
اين  گزارش  بر  بنا  دهند.  کاهش  را  خود 
کاخ  ترک  از  پيش  اوباما می خواهد  روزنامه، 
سفيد اطمينان حاصل کند که رييس جمهور 
بعدی آمريکا روند کاهش تسليحات هسته ای 

ميان دو طرف را با مشکل مواجه نکند.
به  باره  اين  در  آمريکا،  دولت  مقام  يک 
بررسی  به  ما  گفت:  اسپوتنيک  خبرگزاری 
برنامه های به روزرسانی تسليحات خود ادامه 
برای  را  الزم  گام های  هم چنين  و  می دهيم 
کاهش نقش تسليحات هسته ای در استراتژی 
امنيتی بر می داريم و راه های پيگيری تقويت 
رژيم منع اشاعه بين المللی را ادامه می دهيم.

در  پيشرفت هايی  به  اوباما  دولت  گفت:  او 
کاهش کالهک های هسته ای آماده پرتاب دو 
 )New START( کشور از طريق معاهده

دست يافته است.
به عالوه  اظهار کرد:  آمريکا  مقام دولت  اين 
برای  جديد  روش های  دنبال  به  همواره  ما 
اوباما  باراک  مسير  در  پيشرفت  به  دستيابی 
در اين باره هستيم و در همين حال به دنبال 
برای  معتبر  هسته ای  بازدارندگی  يک  حفظ 

آمريکا و متحدان خود هستيم.
از  روسيه  که  کرد  اعالم  پسکوف  ديميتری 
گزارش هايی که در مورد پيشنهاد آمريکا به روسيه 
 )New START( برای تمديد ۵ ساله معاهده

منتشر شده است بی خبر است.

بررسی سه طرح ضد ايرانی 
در مجلس نمايندگان آمريکا

در  است  قرار  آمريکا  نمايندگان  مجلس 
روزهای آينده درباره ی سه طرح ضد ايرانی 

رای گيری کند.
روزنامه  نوشته  به  ايسنا  گزارش  به 
اکثريت  رهبر  کارنی،  مک  پست،  واشنگتن 
جمهوری خواه مجلس نمايندگان آمريکا قرار 
تيرماه(   ۲4 )پنج شنبه  ژوييه   ۱4 روز  است 
هسته ای  توافق  حصول  از  پس  سال  يک 
را  ايرانی  ضد  طرح  سه   ۵+۱ گروه  و  ايران 
برای رای گيری قانون گذاران ارائه کند که در 
صورت تصويب تحريم های جديد عليه ايران 

را در پی خواهد داشت.
تصويب  به  صورت  در  هم چنين  طرح ها  اين 
دولت  و  بانک ها  دستريس  از  مانع  رسيدن 
ايران به دالر آمريکا و به عالوه مانع از خريد آب 
سنگين از ايران توسط واشنگتن خواهند شد.

اين در حالی است که سخنگوی وزارت انرژی 
آمريکا روز سه شنبه تاييد کرد اين کشور ۳۲ تن 
آب سنگين از ايران خريده و هزينه ۸.۶ ميليارد 

دالری آن را نيز پرداخت کرده است.

یادداشت خبر

عضو هيات نظارت بر برجام گفت: به برخی شروط 
۹ گانه ابالغ شده از جانب رهبر معظم انقالب در 
خصوص اجرای تعهدات کشورمان در چارچوب 

برجام عمل نشد.
علی اکبر واليتی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و 
سيما تصريح کرد: آمريکايی ها  آن طور که توقع 
می رفت و قول داده بودند به تعهدات شان عمل 

نکردند.
از  پس  مهلتی  و  مدت  در  بود  قرار  گفت:   وی 
امضای برجام، ايران تعهداتش را در خصوص اعمال 
محدوديت ها در زمينه اقدامات صلح آميز هسته ای 
و  آمريکايی ها  هم  مدت  همين  در  و  کند  اجرا 

متحدانش تحريم های اعمال شده را بردارند.
او افزود:  جمهوری اسالمی ايران به تبعيت از قواعد 
اسالمی به تعهداتش عمل کرد و آژانس بين المللی 
انرژی اتمی که اغلب هم مواضع يک طرفه داشت، 
آن را تاييد کرد. اما در اين فاصله آمريکايی ها به 
تعهدات شان که رفع تحريم ها و آثار آن، آزادی 
تجارت و ارتباطات علمی، فن آوری، تجاری و مالی 
ايران و ديگر کشورها و غرب است، عمل  ميان 
نکردند و علت آن هم مشکالتی است که وجود 

دارد.
از  يکی  در  انقالب  معظم  رهبر  داد:   ادامه  وی 
بيانات شان تصريح کردند که اگر تحريم های مرتبط 
عناوين  به  اما  شود  برداشته  هسته ای  برنامه  با 
ديگری مانند حقوق بشر، تروريسم و مانند آن که 
همه اش اتهامات ظالمانه عليه ماست آن ها را برقرار 
کنند و مانع از برقراری تجارت آزاد و ارتباطات 

تجاری، فنی و علمی شوند مقبول ما نيست.
واليتی تصريح کرد: می بينيم از زمانی که برجام 
امضا شده است، هر روز به بهانه ای در سنا يا کنگره 
آمريکا مصوبه ای را عليه ما تصويب می کنند که 

بعضی هم به امضای اوباما می رسد.
اين عضو هيات نظارت بر برجام گفت: به عنوان 
نمونه در خصوص فروش هواپيماهای بويينگ به 
کشورمان که صحبت هايی شده است و معلوم هم 
نيست چقدر عملی شود، مصوبه ای گذرانده اند که 
بر اساس آن دولت آمريکا حق ندارد اين هواپيماها 
را به ما بفروشد. به فرض که بويينگ را هم به ما 
بفروشند و قرارداد هم اجرا شود، اگر همين سنا 
و کنگره با آمدن رييس جمهور بعدی مصوبه ای 
بگذرانند و مانع از ارائه خدمات و قطعات، اورهال و 

مانند آن به ما شوند آنوقت چه بايد بکنيم؟
افزود:  آمريکايی ها هر چه تصويب می کنند  وی 

گويی همه دنيا مجبورند از آنان تبعيت کنند و 
گويا مصوبه شورای امنيت سازمان ملل متحد است.
اين عضو هيات نظارت بر برجام با اشاره به دستبرد 
دارايی های  از  دالر  ميليارد  دو  به  آمريکايی ها 
کشورمان تصريح کرد: پول نقد بی زبان ما در يکی 
از بانک های آمريکا از طريق طرف واسطی گذاشته 
پول  حال  اين  با  است،  ايران  به  متعلق  و  شده 
مصادره و به بازماندگان کشته شدگان انفجاری در 
بيروت اختصاص يافت؛ اين به مثابه همان تمثيلی 
است که»گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند 
گردن مسگری«. چه ارتباطی دارد ميان انفجار در 
جای ديگری با غرامتی که ايران بايد پرداخت کند؟ 
چرا پول ما را در انظار بين المللی مصادره کردند؟ 
معنی اين اقدام آمريکا اين است که هر چه سنای 
اين کشور تصويب کند می تواند عليه هر ملت و 

کشور ديگری در جهان اعمال شود.
وی با طرح اين پرسش که چگونه می توان به چنين 
دولتی اعتماد کرد؟ گفت: به همين علل ما از آينده 
نگرانيم حتی به فرض اين که آنان به تعهدات شان 

عمل کنند.  
اين عضو هيات نظارت بر برجام افزود: به عنوان 
اعضای اين هيات موظفيم بر اجرای درست امور 
نظارت، پيگيری و مطالبه کنيم که به اين وظيفه 

خود عمل می کنيم.
وی تصريح کرد: به برخی شروط ۹ گانه ابالغ شده 
از جانب رهبر معظم انقالب در خصوص اجرای 

تعهدات کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد.
واليتی گفت: اين موضوعی است که مقام معظم 

رهبری در سخنرانی نوروزی هم آن را فرمودند اما 
آن مقدار که در توان مذاکره کنندگان هسته ای بود 
عمل کردند و لزوماً  همه شروط عملی نشد بلکه 

تا جايی که می توانستند شروط را رعايت کردند.
وی هم چنين با انتقاد از سکوت ديگر اعضای ۵+۱ 
در قبال عهدشکنی آمريکايی ها گفت: در مذاکرات، 
يک طرف کشورمان و طرف ديگر ۱+۵ تا پايان 
گفت گو کردند اما اکنون يکی از آنان که از ابتدا 
معرکه گردان بود هم چنان فعال مايشاء است و هر 
کاری دلش می خواهد می کند و آن ۵ عضو ديگر 

هيچ کاری نمی کنند.
که  است  حالی   در  آنان  سکوت  افزود:  واليتی 
حتی اقدامات آمريکايی ها به ضرر آنان است به 
عنوان نمونه بانکی فرانسوی را بيش از ۸ ميليارد 
دالر جريمه کردند صرفا به علت اين که با ايران 
معامالتی انجام داده بود. اکنون هم وقتی با آلمان 
يا فرانسه که از اعضای ۱+۵ هستند مذاکراتی انجام 
شود،  نگرانی خود را پنهان نمی کنند از اين که 
اگر با ما روابط اقتصادی داشته باشند آمريکايی ها 
دوباره بانک ها، بيمه ها يا شرکت های تجاری شان را 

جريمه می کنند.
اين عضو هيات نظارت بر برجام اضافه کرد: همان 
طور که اين ۶ کشور همگی با هم در مقابل ايران 
قرار گرفتند تا به برجام رسيديم هر يک از اعضا 
موظفند اگر آمريکا خالف تعهداتش عمل کرد با 

او برخورد کنند.
اعضای ۵+۱  ديگر  نکردن  عمل  از  انتقاد  با  وی 
به وظايف شان تاکيد کرد: ما بايد از آنان مطالبه 

کنيم که چرا در قبال عهدشکنی های آمريکايی ها 
ساکتند؟

مقامات  متناقض  اظهارات  به  اشاره  با  واليتی 
آمريکايی گفت: وزير خارجه شان که آدم زيرکی 
است طوری با لبخند سخن می گويد که گويی همه 
چيز حل و فصل شده است. آقای کری می گويد 
همه چيز درست است و تجار می توانند با ايران 
معامله کنند اما هنوز صحبتش در فضا انعکاس دارد 
که وزير خزانه داری يا معاونش اعالم می کنند که 
اگر کسی با ايران معامله کند جريمه اش می کنند.

مشاور امور بين الملل رهبر انقالب ادامه داد: اين 
نشان می دهد که هر کدام شان ماموريتی دارند، 
يکی مامور بشارت دادن به ماست که کارها انجام 
می شود و فقط وعده می دهد و ديگری وظيفه اش 
اين است که جلوی اعمال تعهدات را بگيرد. اگر اين 
مقامات هم ساکت شوند مصوبات ديگری در سنا 
يا کنگره عليه ما تصويب می کنند؛ ما که می دانيم 
اگر رييس جمهور اين کشور تصميم بگيرد می تواند 

مصوبات کنگره و سنا را وتو کند.  
اين عضو هيات نظارت بر برجام تصريح کرد: رهبر 
معظم انقالب فرمودند که آقای اوباما بايد  تعهدات 

آمريکايی ها را بنويسد اما او ننوشت.
از  به يکی  آقای کری  او گفت: در جلسه ای که 
از  شماری  جمع  در  رفت،  اروپايی  کشورهای 
فعاالن اقتصادی اطمينان خاطر داد که می توانند 
با ايران معامله کنند اما يکی از مسووالن اقتصادی 
پس از آن جلسه طی مصاحبه ای اعالم کرد که 
آمريکايی ها بايد اين مطلب را بنويسند زيرا به قول 
اين  از  اعتماد کرد  نمی توان  آقای کری  شفاهی 
موضوع می توان فهميد که نوشتن چقدر مهم است.

واليتی افزود: عرب ها تعبيری دارند که می گويند 
می خواهد  کسی  وقتی  است«  ترسو  »سرمايه، 
اين جا ميلياردی سرمايه گذاری کند و نگران است 
که مبادا آمريکايی ها تحريمش کنند معلوم است 

که سرمايه گذاری نمی کند.
اين عضو هيات نظارت بر برجام گفت: يک انگيزه 
مهم برای ادامه مذاکرات هسته ای، حل مشکالت 

حصر اقتصادی بود.
درخصوص  انقالب  رهبر  املل  ربين  امو  مشاور 
سکوت اعضای ۱+۵ در قبال اقدامات آمريکا در 
نقض برجام افزود: بايد حتما اين موضوع را از آن ها 
مطالبه و اعالم کنيم که با توجه به اين که در همه 
جا محور آمريکايی ها بوده اند، ۱+۵ نيز در اين راه 

آن ها را مساعدت کردند.

والیتی: برخی شروط ۹ گانه رهبر انقالب در برجام عمل نشد

سيد عباس عراقچی معاون وزير امور خارجه و 
رييس ستاد پيگيری اجرای برجام دستاوردهای 
که  و گفت:  کرد  تشريح  را  برجام  ساله  يک 
بزرگترين دستاورد اين توافق تثبيت حق انرژی 

هسته ای مابوده است.
عضو ارشد تيم مذاکرات هسته ای کشورمان 
برجام؛  امضای  سالگرد  يکمين  آستانه  در 
دستاوردهای اين سند مهم بين المللی را برای 

اقتصاد و فناوری هسته ای کشور تشريح کرد.
عراقچی اظهار کرد: با گذشت يکسال از توافق 
برجام و ۶ ماه از اجرای برجام گرد و غبارهای 
سياسی فروکش کرده و با آرامش می توان به 

گذشته نگريست.
وی ادامه داد: طرفين به تعهدات خود بر اساس 
متن برجام پايبند بوده اند. هم ما تعهدات خود 
را اجرا کرديم و هم آنها قوانين را تغيير دادند، 
مطالعات  پرونده  کردند،  لغو  را  ها  قطعنامه 

ادعايی را بستند.
اين  به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزير  معاون 
پرسش که آيا انجام تعهدات آنها اثر عملياتی 
داشته و رفع تحريم ها،اثر گذاشته؟ عنوان 
از  مندی  بهره  و  داده شدن  نشان  در  کرد: 
آثار برجام، طرف مقابل مالک نيست. برخی 
محدوديت های بيرون از برجام و برخی از 
است.  مهم  نيز  نشده  برداشته  های  تحريم 
بود،  نشده  اگر  و  شده  انجام  آنها  تعهدات 
پيگيری و برخورد می کرديم. اما آثار عملی 

رفع تحريم ها بحث ديگری است.
عراقچی تاکيد کرد: متاسفانه آثار برجام فقط 
به تحريم ها محدود شد. ۱۲ سال مردم ايران 
مقاومت کردند، چرا اين کار را کردند؟ اهداف 

چالش هسته ای به مراتب بزرگتر از اين بود.
برجام  آيا  اين پرسش که  به  پاسخ  وی در 
توانسته خواسته اصلی مردم ايران را تامين 
خواسته  و  اصلی  شعار  کرد:  عنوان  کند؟ 
تحريمها  و  تهديدها  تحمل  با  ايران  مردم 
مسلم  حق  ای  هسته  انرژی  که  بود  اين 
کرديم.  ايستادگی  حق  اين  برای  ماست. 

يعنی اين حق برای ما بايد ترسيم شود. 
اين عضو تيم مذاکره کننده هسته ای يادآور 
شد: مردم نمی گفتند غنی سازی می خواهيم. 
روی حق تاکيد داشتند. آيا برجام اين حق را 
تثبيت کرده؟ به نظرم در اينجا کامال موفق بوده 
است. قبل از برجام، انرژی هسته ای ما ممنوع 
بود. می گفتند غنی سازی را صفر کنيد و فردو 
را تعطيل کنيد. بر اثر برجام، انرژی هسته ای 
برای ما معقول و منطقی شد. شورای امنيت که 
می گفت هيچ کسی نبايد به ايران کمک کند 
و از ايران خواسته بود آب سنگين را تعطيل 
کرده و فردو را ببندد، می آيد قطعنامه را لغو و 
آب سنگين ما را می پذيرد و کمک به ساختن 
نيروگاه مدرن تر می کند. االن آنها همکاری 

های بين المللی می کنند.

عراقچی با بيان اينکه شعار حق مردم ايران برای 
انرژی هسته ای شناسايی و تاييد شده گفت : 
از اين نظر کفه ترازو کامال به نفع ماست. آنها 
قطعنامه های خود را باطل کردند ولی ما يک 
روز هم غنی سازی را تعطيل نکرديم. قرار بود 
تحريم ها برداشته شود. برجام قرار بود موانع 
تحريمی را از سر راه اقتصاد ايران بر دارد که 

اينها برداشته شد. 
وی تصريح کرد: البته برخی موانع همچنان بر 
سر راه اقتصاد ايران است؛ از جمله تحريم های 
اوليه آمريکا و قوانين پولشويی زمان بر بودند. 
فعاليت های اقتصادی يک شبه به جای خود 
برنمی گردد. کسی انتظار ندارد فروش نفت 
ما يک شبه از ۱ ميليون بشکه به ۲.۵ ميليون 
برگردد. مشتريان رفتند کسانی ديگر را پيدا 
کردند. در ۶ ماه اخير وزارت نفت فروش نفت 
را از ۱ ميليون به ۲ ميليون بشکه رسانده ولی 
هنوز ۵۰۰ هزار بشکه تا رسيدن به دو ميليون 
و ۵۰۰ هزار بشکه باقی مانده و تحقق اين مهم 

زمان می برد.
معاون وزير امور خارجه با بيان اينکه از ابتدا قرار 
نبود تحريم های غيرهسته ای برداشته شود 
عنوان کرد: در توافق ژنو نوشته شده تحريم 
برداشته می شود.  ای  با هسته  های مرتبط 
اقدامات ايران نيز هسته ای بود. برخی تحريم 
اوليه  های  تحريم  برخی  است.  موشکی  ها 
آمريکاست که پس از گروگانگيری وضع شده 
و مگر در روابط ايران و آمريکا تغييری داده ايم 
که اين تحريمها برداشته شود؟ در تحريمهای 
مرتبط با تروريسم، مگر ما از مواضع خود درباره 

جنبش های حق طلبانه عدول کرده ايم؟
عراقچی تاکيد کرد: تحريم های دالر مربوط 
به تحريم های اوليه است که قبال وضع کرده 
بودند. تصور می کنم سال ۹۵ بود که تحريم 
اوليه به خاطر بحث های غيرهسته ای را تعليق 
کردند و در سال ۲۰۰۸ تعليق را برداشتند. 
اصل تحريم دالر، تحريم اوليه است. در مقطعی 
تعليق شده بود و سال ۲۰۰۸ به جای اولش 
برگشت. ما که دنبال سياست فروش دالر با 
ارز غيردالر بوديم خودمان شاکی هستيم نمی 
توانيم از دالر استفاده کنيم و در طول مذاکرات 

به آمريکا گفتيم ولی زير بار نرفتند.
ای،  بحران هسته  اوج  در  اينکه  بيان  با  وی 
تعليق تحريم های دالر را برداشتند و تحريم 
برگشت گفت: در طول مذاکرات نيز دوستان 
اوليه  دالر،  تحريم  گفتند  می  مرکزی  بانک 
است. در مذاکرات اين تحريم را آمريکايی ها 
قبول نکردند بردارند و در صورت مذاکره ما بر 
سر اين موضوع، آنها می خواستند امتيازات 

ديگری بگيرند. 
معاون وزير خارجه ادامه داد: دليل ديگر هم 
موضوع رهاسازی اقتصاد از دالر بود که ما 
نبوديم. دليل سوم هم احکام دادگاه  مايل 
های آمريکاست که ۹۰ ميليارد دالر احکام 
قضايی صادر شده و متقابال نيز دادگاه های 
ما حدود ۵۰ ميليارد دالر عليه آمريکا حکم 
صادر کرده اند که با شکايت های جديد به 

باالی ۱۰۰ ميليارد دالر می رسد. 
جا  هر  ها  آمريکايی  شد:  يادآور  عراقچی 
کنند.  می  مصادره  بيابند،  ايران  از  پولی 
ميليارد دالر  بلوکه شدن ۲  اخيرش  نمونه 
چهارچوب  در  که  بود  دالری  قرضه  اوراق 
هر  و  شده  مصادره  آمريکا  قضايی  احکام 
پولی را در سيستم آمريکا داشته باشيم اين 

احکام درباره اش اجرا می شود.

از  يکی  يازدهم  دولت  گفت:  اطالعات  وزير 
فسادستيزترين دولت های بعد از انقالب اسالمی 
است و ما معتقديم اشکالی چه در اين دولت 
باشد و چه ريشه در دولت های قبل با هر گرايش 

سياسی داشته باشد، بايد برطرف شود.
حجت االسالم والمسلمين سيد محمود علوی  
ديروز در جمع هيات نمايندگان اتاق بازرگانی 
و صنايع و معادن تهران کار وزارت اطالعات 
را برقراری امنيت واحدهای توليدی و فعاالن 
اقتصادی دانست و گفت: ثروت بايد مانند خون 
در رگ جامعه بچرخد و توليد ايجاد کند؛ ضمن 
اينکه جامعه ای که دچار اين فرهنگ  شود که از 
ثروت به نفع مردم در آن استفاده نشود، به فنا 
خواهد رفت. اينکه عده ای بيايند که فقط شهوت 
ثروت را داشته باشند و آن را فعال نکنند، مضر به 
شمار می رود. وزير اطالعات تصريح کرد: دارايی 
بايد از مسير حالل و صحيح به دست آيد و در 
مسير فساد، ولنگاری و ضايع کردن حق ديگران 
نبايد به کار گرفته شود، بلکه حقوق ديگران بايد 
در آن در نظر گرفته شود و وزارت در اين مسير 
کمک حال کسانی است که بخواهد از ثروت و 
سرمايه خود برای رونق اقتصاد داخلی استفاده 
کنند. علوی، ادامه داد: اگر به دنبال شکوفايی 
اقتصادی هستيم بايد توجه داشته باشيم که 
دو بال رشد و شکوفايی کشور در تمام عرصه ها، 
سالمت اقتصادی و امنيت اقتصادی است. به اين 
معنا که اگر امنيت اقتصادی نباشد، سرمايه گذار 
اعتماد نمی کند که سرمايه خود را بياورد و به 
همين دليل به دنبال کار تجاری و فعاليت هايی 
می رود که اگر مشکلی ورود کرد، به سرعت بتواند 
سرمايه خود را از کشور خارج کند؛ پس به دنبال 

توليد نخواهد آمد.
وی اظهار داشت: امنيت بايد از لحاظ قوانين و 
مقررات به گونه ای باشد که سرمايه گذار احساس 
کند صاحب اول و آخر دارايی اش، خودش است 
و در اين ميان ما به عنوان بازوی امنيتی نظام 
تضمين می دهيم که نه تنها متعرض سرمايه 
نشويم بلکه اگر کسی بخواهد به سرمايه يک 

سرمايه گذار تعرض کند، جلوی آن گرفته شود.
وزير اطالعات ادامه داد: همانطور که در عرصه 
سياسی و نظامی، سردار داريم، در عرصه اقتصاد 
نيز سردارانی داريم که افراد صاحب کار و توليد 

هستند و بايد از آن ها حمايت شود.
به گفته علوی، در کنار امنيت اقتصادی، سالمت 
اقتصادی نيز مهم است و گاهی در بنگاه های 
سالمت  است  ممکن  بانک ها  همچون  مالی 
مخدوش شود و افرادی زيرميزی بخواهند تا 
تشکيالت  در  حتی  يا  دهند؛  انجام  را  کاری 
اداری اين چنين اتفاقاتی رخ دهد که بايد جلوی 
آن گرفته شود. وی اظهار داشت: در اين ميان 
اگر  که  اندکی هستند  ويروس های  و  انگل ها 
چيزی به آن ها ندهيد، کار را پيش نمی برند 
و امضا نمی کنند که اين يک فساد است، اما 
وزارت اطالعات اين انگل ها را شناسايی می کند 
و از فعاالن اقتصادی هم می خواهد که اگر با اين 
موضوع مواجه شدند، به اين وزارتخانه اطالع 
دهند و زمانی که اين موضوع مسجل شد، وزارت 

اطالعات با آن برخورد می کند.
وزير اطالعات معتقد است: مبارزه با فساد نيازی 
به جار و جنجال و رسانه ای کردن ندارد و حتی 

گاهی رسانه ای کردن فساد، خود اِشکال دارد.
اول  ازسال  رئيس جمهور  داشت:  اظهار  وی 
دولت، دستور داد که مراقبت داشته باشيد و اگر 
خالفی سر زد، به وی اطالع دهيم؛ بطور مثال 

در بررسی های صورت گرفته متوجه شديم در 
يکی از دستگاه ها يک مسئول برای دادن امتياز 
تخلفی کرده است که به اطالع آقای رييس 
جمهور رسانديم، به همين دليل، رئيس جمهور 

هم دستور دادند و آن مقام برکنار شد.
وزير اطالعات اظهار داشت: در عرصه اقتصاد 
تمام تالش اين است که امنيت سرمايه گذاری 
و سالمت سرمايه گذاری در بخش مالی و اداری 
و فعاليت های توليدی و تجاری فراهم شده و 

سالمت برقرار باشد.
علوی تصريح کرد: هدف ما اين است که فرار 
مالياتی و زمين خواری در جامعه نباشد. چرا که 
اين ها فساد هستند و جلوی آن نيز بايد گرفته 
شود ما هم کمک می کنيم و اطالعاتی به دست 
می آوريم که برمبنای آن بتوانيم قاچاق کاال را 
مزاحم  انگل ها،  ندهيم  اجازه  و  کرده  کنترل 
توليدات فعاالن اقتصادی باشند و در اين راه تمام 

تالش خود را به کار خواهيم گرفت.
وزير اطالعات ادامه داد: سالمت اقتصادی بسيار 
امنيت  نبايد  موضوع  اين  البته  و  است  مهم 
اقتصادی را مختل کند. بلکه فساد را می توان با 
راهکارهای ديگر پيشگيری کرد تا طرف را در 
مسير صحيح قرار دهد. وزير اطالعات گفت: به 
بهانه امنيت اقتصادی، نبايد چشم بر روی موارد 
خالف بپوشيم و به خاطر سالمت اقتصادی، نبايد 
امنيت اقتصادی را ناديده بگيريم چرا که هر دو 

بال برای شکوفايی اقتصادی مهم هستند.
علوی ادامه داد: هم امنيت اقتصادی بايد برقرار 
باشد و هم اجازه تعرض به فعاالن اقتصادی نبايد 
داده شود و ما در اين مسير تالش می کنيم. اما 
بايد توجه داشت پويايی و شکوفايی اقتصادی، 
نقشه راه می خواهد که افراد صاحب فکر بر روی 
آن متمرکز شده و کار کرده اند تا نسخه اقتصاد 
مقاومتی را به عنوان ريل حرکت اقتصاد تدوين 
از  اين چارچوب،  و در  اين مسير  و در  کنند 
سرمايه گذاران حمايت شود و البته حکومت و 
دولت اجازه نمی دهند ديگران متعرض به فعاالن 

اقتصادی شوند و خودشان متعرض شوند.
حجت االسالم و المسلمين سيد محمود علوی 
وزير اطالعات در جمع خبرنگاران گفت: بعد از 
اطالع رسانی اخير )دستگيری تروريست های 
تکفيری وهابی در تهران( ۵ تا ۶ نفر از افراد 
وابسته به گروه های تروريستی که بنا داشتند 
در شب های قدر و روز قدس دست به اقداماتی 
بزنند يکی پس از ديگری در شهرهای مختلف 
کشور شناسايی و دستگير شدند. وی افزود: در 
تخليه اطالعاتی که از اين افراد صورت گرفت 
يک سری از عوامل، سرپل ها و مرتبطان آن ها را 
شناسايی کرديم و سربازان گمنام امام زمان )عج( 
با اشراف اطالعاتی در موقعيت مناسب آن ها را 
دستگير خواهند کرد و اجازه کوچک ترين آسيب 

به امنيت کشور و مردم را به آن ها نخواهيم داد.

وزیر اطالعات:

سرمايه گذاری تقويت زيربنايی 
امنيت است

عراقچی: بزرگترين دستاورد برجام،تثبيت 
حق انرژی هسته ای بود
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احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹4۰۹۹۸۰۸4۰۹۰۱۵۶۷ شعبه )پنجم دادياری( متهم آگهی احضار 
بنام علی انجيری فرزند ابراهيم به اتهام حمل افشانه غير مجاز و ايراد صدمه بدنی عمدی 
تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المکان بودن متهم در اجرای مقررات 
ماده ۱۷4 قانون آئين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
مهلت يک ماه از انتشار اين آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در اين شعبه حاضر گردند. 

بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی بعمل خواهد آمد.
دفترشعبه پنجم دادسرای عمومی ئ انقالب ایالم

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کيفرخواست( 

شماره  خواست  کيفر  موجب  به  سيروان  شهرستان  عمومی  دادگاه 
برای   ۹4۰۹۹۸۰۸۷۲۹۰۰۶۶۷ کالسه  پرونده  در   ۹4۱۰4۳۰۰۵۸۵۰۰۳۶۸
يازده هزار متر  به مساحت  اراضی ملی  و تصرف  اتهام تخريب  به  نقدی  امامعلی 
وقت  و  ارجاع  شعبه  اين  به  موضوع  به  رسيدگی  که  نموده  کيفر  تقاضای  مربع 
رسيدگی برای مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ تعيين گرديده است. با عنايت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده ۳44 
قانون آئين کيفری مراتب يک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد.
دادرس مامور به خدمت دادگاه کیفری  دو شهرستان سیروان – یزدان درخشان

آگهی احضار متهم
بدينوسيله طی پرونده کالسه شماره ۹4۰۹۹۸4۱۱۶۵۰۱۱۰4 دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان مهران شعبه اول بازپرسی متهم امير آقا پور صباغ فعال مجهول 
المکان به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقيب شعبه بازپرسی می باشند و در 
اجرای ماده ۱۷۸ قانون آيين دادرسی کيفری با حق داشتن وکيل به نامبرده ابالغ که 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر اين آگهی در شعبه حاضر و در برابر بزه انتسابی از 

خود دفاع نماييد در غير اينصورت برابر مقررات تصميم گيری خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مهران

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

فاقد سند رسمی   قطعه یک ایالم 

۱.آقای صادق سنجابی ، فرزند علی محمد ، به کدملی 4۵۰۰۱۲44۸۹ به استناد 
رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۰4۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ششدانگ يک باب 
ساختمان ،به مساحت 4۲ متر مربع پالک  شماره ۱۵۰ فرعی از ۱۰۳۹/۳ اصلی 
واقع در ايالم – خ آيت اله حيدری –  خ تاسوعا ، کوچه ششم ، خريداری شده از 

علی محمد سنجابی و منتسب به مالکيت حسين خلقتی. 
 در صورتيکه اشخاص  ذينفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند 
ظرف مدت دو ماه در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشار 
اخذ  و رسيد  تسليم  وقوع ملک  ثبت محل  اداره  به  را  اعتراض خود  اگهی  اولين 
نمايند. معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحويل دهد دراينصورت اقدامات ثبت موکول به ارايه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتيکه اعتراض در مهلت واصل نگردد يا معترض گواهی دادخواست را 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکيت 

مانع از متضرر به دادگاه نيست .
تاريخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۰۱/۲۳
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۰۵/۰۷

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری

آگهی احضار متهم 
بايگانی  شماره  با  بهشهر  دادياری   ۲/۹4۰۹۹۸۱۹4۸۵۰۰۹۹۹ کالسه  پرونده  در 
۲/۹4۱۰۳۶ دادياری آقای علی کاسب پير بازاری فرزند کاظم متهم است به تحصيل 
مال از طريق نامشروع )انتقال وجه به صورت کارت به کارت ( می باشند بواسطه 
آيين دادرسی  قانون  ماده ۱۷4  اجرای  راستای  بودن مشاراليه در  المکان  مجهول 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يکماه پس 
از درج آگهی در يک از روزنامه های کثير النتشار يا محلی در اين مرجع حاضر و از 
اتهام انتسابی خود دفاع نمايد، در غير اينصورت اين مرجع مقتضی اتخاذ خواهد نمود

م الف 950285 مدیر دفتر شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بهشهر 

آگهی مزایده فروش مال مشاع
شهرستان  دادگاه  حقوقی  اول  شعبه  اجرای   ۹۵۰۰۸۸ کالسه  پرونده  بحکايت 
عليهم  ۹4۱۰4۲۱۲۲۷۱۰۰۳۷۷محکوم  شماره  اجرائيه  موجب  به  و  محمودآباد 
با  زمين  قطعه  يک  اعيانی  و  عرصه  فروش  به  محکوم هست  غيره  و  اياغ  رحمان 
بنای احداثی و تقسيم بهای حاصل از فروش بين ورثه خانم کلثوم رضوانی و غيره 
و و مبلغ  ۵۰۰/۰۰۰ ريال بابت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت با عنايت به 
نظريه کارشناسی ملک مورد نظر عبارتست از يک قطعه زمين با بنای احداثی واقع 
در محمودآباد- خ امام- نسيم ۶۵ – پ ۱۲، ملک فوق با بنای احداثی همکف که 
مساحت عرصه آن در حدود ۱۷۰ متر مربع و اعيانی آن ۸۵ متر مربع می باشد واحد 
بصورت  تراس سرپوشيده  و  اتاق  و يک  آشپزخانه،  پذيرايی،  مسکونی شامل هال، 
همکف می باشد سرويس بهداشتی و حمام در خارج از واحد مسکونی می باشد ديوار 
ضلع شرقی با واحد مسکونی مجاور مشترک می باشد قدمت بنا بالغ بر ۱۵ سال و 
دارای امتيازات  آب و برق و گاز می باشد ملک فاقد سند مالکيت و در قسمت جنوب 
آن عقب نشينی پيش بينی شده است نتيجتا با بررسی های بعمل آمده با توجه به 
موقعيت مکانی و نيز لحاظ نمودن کليه جوانب در امر ارزيابی ارزش کل عرصه و 
اعيان واحد تعرفه شده ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال )هفتصد و هشتاد ميليون ريال( ارزيابی 
تعيين و اعالم می گردد و لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نسبت به نظريه 
کارشناسی موارد توقيفی از طريق مزايده در تاريخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ساعت ۱۱:۰۰ صبح 
در شعبه اول دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل به فروش ميرسد .متقاضيان 
شرکت در مزايده ميتوانند حداقل ۵ روز قبل از مزايده جهت کسب اطالعات بيشتر 
به دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان محمودآباد مراجعه نمايند مزايده از 
قيمت پايه شروع و کسانی که باالترين قيمت را يشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند 
شد و همپنين ده درصد مبلغ اعالمی فی المجلس برابر ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام 
مدنی و مابقی ثمن ظرف مدت يکماه اخذ خواهد شد و يک هفته پس از برگزاری 
مزايده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداخت کامل پيشنهادی انتقال اموال 
صورت خواهد گرفت چنانچه برنده مزايده باقيمانده بهای اموال را ظرف مدت يکماه 
تعيين شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد 

شد ضمنا مزاديه با حضور نماينده محترم دادستان برگزار ميگردد.
اجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی دادگاه شهرستان محمودآباد-اسدی

آگهی وقت دادرسی 
در  و  بوده  المکان  مجهول  فعال  که  فرزند جواد  فاتحی  قاسم  اقای  به  بدينوسيله 
دسترس نمی باشد بنا به تجويز ماده ۳44 قانون آئين دادرسی کيفری و حسب 
اتهام  از  دفاع  جهت  ميشود  ابالغ  روزنامه  طريق  از  نوبت  يک  در  دادگاه  دستور 
انتسابی خود مبنی بر غيبت زندانی پس از مرخصی در کالسه ۹۵۰۱4۷ در تاريخ 
۹۵/۶/۱4 ساعت ۸:۳۰ در شعبه ۱۰۲ جزايی دادگاه عمومی دادگستری ورامين 
رای  و  اقدام  غيابا  دادگاه  نبوده  از رسيدگی قضايی  مانع  حاضر شود عدم حضور 

مقتضی را صادر خواهد نمود 
م الف 203 مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین 

اگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹4۱۷۵۱ شعبه دوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب ورامين اقای 
الياس طالبی متهم است به کالهبرداری از طريق ارائه چک جعلی به ميزان سه ميليون 
تومان موضوع شکايت علی محمدی آقاميرلو چون بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی 
ابالغ احضاريه ممکن نگرديده در اجرای ماده ۱۷4 آئين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲ 
مراتب برای يک نوبت در جرايد کثير االنتشار آگهی ميگردد تا متهم مذکور ظرف مهلت 
يک ماه از تاريخ انتشار آگهی به شعبه دوم اين دادسرا جهت پاسخگويی و اخذ دفاع 
آخرين از اتهام انتسابی مراجعه نمايد بديهی است عدم حضور مانع رسيدگی و اتخاذ 

م الف 206 دادیار شعبه دوم دادسرای ورامین تصميم قضايی نخواهد شد

اگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۵۰۱۵۸ شعبه دوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب ورامين 
اقايان ۱-محمدی حيدری )معروف به محمد قوچ علی( فرزند قوچعلی ۲-محمد 
علی اعالء فرزند صفر متهم است به استفاده از سالح غير مجاز و تخريب ورود غير 
قانونی به ملک شاکی و ايراد ضرب شاکی با چوب و قمه چون بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت وی ابالغ احضاريه ممکن نگرديده در اجرای ماده ۱۷4 آئين دادرسی 
کيفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب برای يک نوبت در جرايد کثير االنتشار آگهی ميگردد 
تا متهم مذکور ظرف مهلت يک ماه از تاريخ انتشار آگهی به شعبه دوم اين دادسرا 
جهت پاسخگويی و اخذ دفاع آخرين از اتهام انتسابی مراجعه نمايد بديهی است 

عدم حضور مانع رسيدگی و اتخاذ تصميم قضايی نخواهد شد
م الف 204 دادیار شعبه دوم دادسرای ورامین 

اگهی ابالغ

 مفاد دادنامه به خوانده مجهول المکان
دادنامه:  شماره    ۹4۱۲۲۵ پرونده:  کالسه   ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ تاريخ: 

 ۹۵۰۹۹۷۷۷۱4۳۰۰۳۸۵
خواهان: روح اله گنجهء فرزند احمد با وکالت غالمحسين پاپری مقدم به آدرس 

برازجان- خ ماحوزی- دفتر وکالت
خوانده: روح اله نورالهی فرزند خدايار به آدرس فعال مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
با  به خواسته فوق، دادگاه  به دعوی خواهان بطرفيت خوانده  رای دادگاه- راجع 
عنايت به شرح مفاد دادخواست تقديمی، کپی مصدق چک موضوع دعوی و گواهی 
عدم پرداخت صادره از بانک محال عليه و عدم حضور خوانده در جلسه با وجود 
دعوت از طريق درج و نشر آگهی در روزنامه، دادگاه ضمن پذيرش دعوی مستند 
به مواد ۱۹۸،۵۱۵،۵۱۹،۵۲۲ قانون آئين دادرسی مدنی و تبصره ذيل ماده ۲ قانون 
صدور چک بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ يکصد و چهل ميليون ريال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ چهار ميليون و يکصد و نود هزار بابت هزينه دادرسی و 
حق الوکاله وکيل برابر تعرفه همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ ۱۳۹4/۰۷/۱۰ 
لغايت اجرای کامل حکم در حق خواهان صادر و اعالم نموده که دايره اجرا مکلف 
است در هنگام اجرای حکم قطعی بر اساس آخرين شاخص کاال و خدمات محاسبه 
پس از کسر هزينه دادرسی که به صندوق درآمد دولت واريز می گردد در حق 
خواهان پرداخت نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همين دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظر 

خواهی در محاکم تجديدنظر استان بوشهر ميباشد.
م الف: 606 رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دشتستان

آگهی ابالغ اجرائیه
مشخصات محکوم له : ۱-بانک مهر اقتصاد نشانی کرج ميدان توحيد ابتدای بلوار 

بالل سرپرستی شعب استان البرز 
شهرستان  نشانی  حسينعلی  فرزند  قشلو  قره  ۱-يونس  عليه  محکوم  مشخصات 

ورامين خ ش رجايی ک طباطبايی پ ۲
۲-فرهاد قره قشلو فرزند يونس نشانی پيشوا روستای محمداباد عربها خ ش رجايی 

ک ش طباطبايی پ ۳۹۲
توحيد  ميدان  کرج  نشانی  احمد  فرزند  محمدی  فالح  زهرا   : نماينده  مشخصات 

ابتدای بلوار بالل سرپرستی شعب استان نماينده حقوقی بانک مهر اقتصاد 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 ۹4۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۲۷4 مربوطه  دادنامه  شماره  و    ۹۵۱۰۰۹۰۲۰۷۲۰۰۲۵۰
محکوم عليهم به نحو تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ شصت ميليون ريال از 
بابت اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
ناحيه واحد  از  اجرا   به که حين  اجرای حکم و وصول محکوم  لغايت   ۹۳/۸/۲۷
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  اعالمی  تور  نرخ  اساس  بر  دادگاه  احکام  اجرای 
ريال  هزار  ده  هشتصدو  و  ميليون  يک  مبلغ  پرداخت  نيز  و  گرديد  خواهد  ايران 
از بابت هزينه دادرسی در حق محکوم له همچنين محکوم عليه محکوم است به 
پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال بعنوان نيم عشر دولتی در حق دولت جمهوری 
اسالمی ايران .مدير دفتر دادگاهد شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری 

شهرستان ورامين –نوری زاده 
محل امضای رييس و مهر دادگاه :

محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه :۱-ظرف سی روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد )ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی ( ۲-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار 
و قيمت همه اموال منقول يا غير منقول بطور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضايی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت ميشود )مواد ۸و۳ قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی ۱۳۹4( 4-خود داری محکوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد )ماده ۳4 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
۱۳۹4(۵-انتقال مال ديگر به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده 
اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به يا هردو مجازات ميشود له يا توديع وثيقه يا معرفی توسط 
محکوم عليه خواهد بود)تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکوميت مالی ۱۳۹4( 
)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکوميت مالی ۱۳۹4(۶-چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا 
توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محکوم عليه خواهد بود )تبصره ۱ ماده ۳ قانون 

نحوه اجرای محکوميت مالی ۱۳۹4(
م 387 دادگستری شهرستان ورامین 

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه   ۹۳۰۹۹۸۲۹۲۲۵۰۰4۸۱ کالسه  پرونده 

شهرستان قرچک تصميم نهايی شماره 
خواهان: خانم مهناز جهان مهين فرزند يونس با وکالت اقای علی فرهادی فرزند 
شهباز به نشانی تهران –سه راه افسريه -۳۵ متری قصر فيروزه –نرسيده به تاالر 

چهل ستون –پ ۸۷-طبقه دوم –دفتر وکالت 
خوانده : اقای ملک رضا نظری فرزند غالمرضا به نشانی مجهول المکان 

خواسته : طالق به درخواست زوجه 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت 

به خداوند متعال به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد 
رای دادگاه /در خصوص دادخواست خانم مهناز جهان ميهن فرزند يونس با وکالت 
اقای علی فرهادی به طرفيت ملک رضا نظری فرزند غالمرضا به خواسته صدور 
حکم طالق به لحاظ عسر و حرج ناشی از صدور گواهی عدم امکان سازش تخلف 
از شرط ضمن عقد نکاحو عسرو حرج به لحاظ مفقود االثر بودن خوانده به اين 
شرح که خواهان اظهار داشته در سال ۱۳۸۸ به عقد نکاح  دائم خوانده درآمده 
و  است  نموده  ترک  را  زندگی مشترک  و  از سال ۱۳۸۹ خواهان  زوج  ولی  است 
تاکنون مراجعت ننموده است و خواهان را بالتکليف گذاشته است و خود مفقود 
االثر و مجهول المکان است لذا زوجه را در عسر و حرج شديد قرار داده است و از 
شروط ضمن عقد نکاح تخلف کرده است و بر اين اساس اجابت خواسته خويش را 
خواستار شده است دادگاه ضمن احراز علقه زوجيت دائم بين زوجين و با توجه به 
تصوير مصدق رونوشت سند نکاحيه به شماره ۳۶4۷۲ مورخ ۸۸/۱/۱۸ تنظيمی در 
دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۳۷ ايالم با عنايت به دادخواست تقديمی خواهان 
و مالحظه نظريه داوران زوجين و نيز با عنايت به استماع شهادت شاهدان خواهان 
که تاييد نموه اند که خوانده مدت ۶ سال است که زوجه را رها کرده و  رفته است 
و صرف نظر از تعارض اين مطلب با گزارش کالنتری محل اخرين اقامت خوانده 
و باعنايت به دادنامه شماره ۹۳۲۲-۹4 مورخ ۹4/۶/۲۱ شعبه ۲4 دادگاه محترم 
تجديد نظر استان تهران و با اينکه خوانده عليرغم ابالغ قانونی از طريق نشر آگهی 
در دادگاه حاضر نشده و دفاعی ننموده است از طرف مساعی دادگاه و تالش داوران 
منتخب در اصالح ذات البين و ترغيب خواهان به انصراف از دعوی طالق موثر واقع 
نگرديده لذا دادگاه با ياس از حصول سازش و با احراز عسر و حرج زوجه به نحوی 
که ادامه زندگی وی با خوانده را غير قابل تحمل نموده است خواسته خواهان را 
محمول بر صحت تشخيص و بر اساس قاعده فقهی )الضرر و الضرار فی االسالم (
و اينکه شارع حکيم تکليف به ما ال يطاق نمی فرمايد و با عنايت به ماده ۱۱۳۰ 
الزام زوج به طالق دادن  به  قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمايت خانواده حکم 
خواهان صادر و اعالم مينمايد طرفين ميتوانند به يکی از دفااتر رسمی ثبت طالق 
مراجعه و پس از وقوع طالق واقعه مزبور را رسما به ثبت برسانند تنوع طالق با 
توجه به اينکه زوجه ۵ سکه طالی بهار ازادی از مهريه اش را در قبال طالق بذل 
نموده خلع ميباشد و احراز وجود شرايط صحت اجرای صيغه طالق حسب مورد 
به عهده مجری صيغه خواهد بود وکيل زوجه اظهار داشته است خواهان هيچگونه 
نفقه ای از زوج مطالبه نمی نمايد و از درخواست آن صرف نظر مينمايد لذا دادگاه 
نيز تکليفی به اظهار نظر در اين خصوص ندارد و خواهان ميتواند بقيه مهريه خود 
را بعدا و يا هنگام حضور خوانده مطالبه نمايد زوجين دارای فرزند مشترک نمی 
انقضای مهلت فرجام  يا  ابالغ رای فرجامی  از  اين حکم ۶ ماه پس  اعتبار  باشند 
ثبت طالق  دفتر  به  اجرای حکم  برای  داوطلبانه  زوج  و چنانچه  ميباشد  خواهی 
مراجعه ننمايد به اين امر ملزم خواهد شد و اگر الزام او ممکن نگردد و يا در صورت 
امتناع زوج از اجرای حکم با اعطای نمايندگی به سر دفتر خانه مجری صيغه طالق 
به توسط ايشان و به نمايندگی از اين دادگاه صيغه طالق جاری خواهد شد رای 
صادره غيابی بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و 
سپس ظرف بيست روز پس از ان قابل تجديدنظر در محاکم تجديد نظر استان 

تهران می باشد 
رییس شعبه سوم دادگستری شهرستان قرچک 

حقوق صد هزار تومانی محرومان تحت 
پوشش کمیته امداد کافی نیست

عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس با اشاره 
به ميزان دريافتی مديران کميته امداد گفت: اين 
ميزان تقريبا دو برابر مديران سازمان های مشابه 

مثل بهزيستی است که بايد رسيدگی شود.
علی بختيار گلپايگانی در نشست علنی مجلس 
عملکرد  گزارش  ارائه  از  بعد  اسالمی  شورای 
فتاح  سوی  از  )ره(  خمينی  امام  امداد  کميته 
شهر  باالی  از  کميته  اين  ساختمان  انتقال  از 
به محدوده پايين شهر تشکر کرد و گفت: ارائه 
خصوص  به  محروم  مختلف  اقشار  به  خدمات 
امور  به  رسيدگی  و  شهدا  خانواده  وضعيت 

جانبازان مطلوب نيست.
مجلس  در  خوانسار  و  گلپايگان  مردم  نماينده 
عملکرد  وجود  با  کرد:  تصريح  اسالمی  شورای 
خوب کميته امداد اما حقوق محرومان تنها بين 
تا ۱۰۰ هزار تومان است که کافی نيست.   ۵۰
جاری  سال  بودجه  قانون  تبصره ۱4  همچنين 
است  محرومان  خانواده  اشتغال  به  مربوط  که 
مورد توجه قرار نگرفته و تخصيص مناسبی در 

خصوص اعتبارات آن تاکنون نداشته ايم.
وی افزود: با يک مطالعه گسترده می توان ميزان 
معلوالن و اقشار آسيب پذير را شناسايی کرد و 
تقاضا  از دولت  لذا  را تحت حمايت گرفت  آنها 

داريم اليحه ای در اين زمينه ارائه کند.

 خروج 12 هزار قالیباف از پوشش بیمه
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات در مجلس 
به  را  بيمه  حمايت  از  قاليباف  هزار   ۱۲ خروج 

معنای گسترش فقر دانست.
مجلس  علنی  نشست  در  ابطحی  سيدجواد 
شورای اسالمی در تذکری با استناد به ماده ۱۰4 
نامه داخلی مجلس درباره جلسات علنی  آيين 
علنی مجلس  کار هفتگی صحن  گفت: دستور 
بايد 4۸ ساعت قبل از آغاز صحن کامل و چاپ 
شود اما اين کار صورت نمی گيرد و اگر هم چاپ 
تابلوی صحن است  با مواردی که در  می شود 

تفاوت دارد.
نماينده مردم خمينی شهر در مجلس همچنين 
قانون  بند ۱۲  به اصل ۳،  اشاره  با  در اخطاری 
محروميت  رفع  ضرورت  خصوص  در  اساسی 
گفت: آقای فتاح گزارشی از عملکرد کميته امداد 
امام خمينی)ره( ارائه کرد در حالی که امروز ۱۲ 
هزار قاليباف از پوشش بيمه خارج شده اند و اين 

به معنای گسترش فقر است.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات در مجلس 
آقای عراقچی  شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
و آقای صالحی در خصوص معامالت هسته ای 
بايد مشخص کنند  اظهارات متفاوتی دارند که 

کدام صحيح است.

نرخ خرید شیر از دامداران جوابگویی 
هزینه های تولید نیست

عضو کميسيون اقتصادی مجلس با بيان اينکه خالی شدن سفره مردم از 
لبنيات و شير می تواند عاملی برای شيوع برخی بيماری در کشور تلقی 

شود،گفت:نرخ خريد شير از دامداران جوابگويی هزينه ها نيست.
در  های  دامداری  وضعيت  باره  در  الرگانی  موسوی  سيدناصر 
و  است  باال  کشور  های  دامداری  در  شير  توليد  کشور،گفت:هزينه 
اين در  حالی است که نرخی که برای خريد  شير درنظرگرفته شده 

است،جوابگويی هزينه های توليد در دامداری ها  نيست.
اينکه   بيان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  فالورجان  مردم  نماينده   
نرخ تعيين شده برای شير،نه تنها سودی عايد دامدار نمی کند،بلکه 
جوابگوی هزينه های توليد دامدار هم نيست،تصريح کرد:  ما شاهد 
گرانی فرآورده های  لبنيات نيز در مقطعی  بوده ايم  بنابراين  با اين  
افزايش هم کارخانه داران اعالم می کنند خريد شير،صرفه اقتصادی  
ندارد و ازسوی ديگر دامدار هم اعتقاد دارد برای اين قشر  زحمتکش 
فروش محصول به صرفه نيست؛زيرا هزينه توليد در اين صنعت بسيار  

مهم ،باال است.
تا  يارانه ها  را  اجرايی کرديم  اينکه ما طرح هدفمندی  بيان  با  وی 
سوبسيدها برداشته شود،تصريح کرد:بايد برای لبنيات و شير سوبسيد در 
نظر بگيريم  و حتی  از ارزش افزوده های که دراختيار وزارت بهداشت 
ودرمان قرار گرفته و همچنين  از ميزان کمکی که  از هدفمندی يارانه 
در اختيار  بهداشت ودرمان قرار گرفته؛به شير و فرآورده های لبنی ديگر 
تخصيص داده شود تا قيمت به نوعی تعيين شود که عالوه بر کارخانه دار 

لبنيات،دامدار نيز بتواند سود مناسبی بدست آورد.
تر  پايين  بسيار  درمان  از  پيشگری  الرگانی،افزود:هزينه  موسوی 
است؛بنابراين بايد وضعيت  دامداران و کارخانه داران  لبنيات درکشور 
به نوعی  ايده ال شود که ما شاهد افزايش مصرف شير در سرانه غذايی 
باشيم؛زيرا شير می تواند برای سالمت تغذيه ما امری بسيار مهم تلقی 
زمان  بايد در کوتاهترين  داد:شير محصولی است که  ادامه  شود. وی 
فرآوری و پاستوريزه شود تا محصول فاسد نشود؛زيرا در نتيجه خرابی 

محصول بديهی است که دامداران بسيار متضرر می شوند.

بررسی آتش سوزی پتروشیمی بوعلی در کمیسیون انرژی
آتش  بررسی  از  اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کميسيون  رئيس 
سوزی پتروشيمی بوعلی در کميسيون متبوع خود با حضور مديرعامل 
پتروشيمی ايران، مديرعامل هلدينگ خليج فارس و مديرعامل پتروشيمی 

بوعلی خبر داد.
فريدون حسنوند از بررسی حادثه آتش سوزی پتروشيمی بوعلی ماهشهر 
با حضور شاه دايی مديرعامل پتروشيمی ايران، نجات سليم مديرعامل 
هلدينگ خليج فارس و مديرعامل پتروشيمی بوعلی خبر داد و گفت:در 
اين جلسه ديدگاه های برخی اعضای کميسيون و مسئوالن پتروشيمی 
مطرح می شود و علل حادثه بررسی و راهکارهايی برای جلوگيری از تکرار 

اينگونه حوادث انديشيده می شود.
نماينده مردم انديمشک در مجلس شورای اسالمی، افزود:از آنجا که 
حادثه پتروشيمی بوعلی در سطح ملی بوده است،لذا کميسيون انرژی 
مجلس به اين موضوع ورود کرده و بررسی ها برای ريشه يابی آن تا 
حصول نتيجه ادامه پيدا می کند.  رئيس کميسيون انرژی مجلس 
شورای اسالمی، تصريح کرد:گزارش جامعی از اتفاق مذکور، داليل و 
ريشه های وقوع حادثه و راهکارهايی در زمينه مديريتی، فنی و ايمنی 
ارائه می شود  تا از تکرار حوادث اين چنينی که خسارت فراوانی برای 

کشور به همراه دارد، جلوگيری شود.

خبرخبر

نماينده مردم قائمشهر، جويبار، سيمرغ و سوادکوه 
در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از بروز رفتارهای 
مجلس  گفت:  کشور،  مسئوالن  در  اشرافی گری 
چشم بيدار برای نظارت بر امور ملت است و از 
موجب  که  نامتعارف  حقوقی  فيش های  ترويج 
دل نگرانی مردم ايران می شود، جلوگيری خواهد 

کرد.
عبدا... رضيان در نطق ميان دستور ضمن بيان اينکه 
رفتار و کردار مسئوالن بايد برگرفته از الگوهای 
رفتار  گفت:  باشد،  انقالبی  رفتارهای  و  دينی 
الگوهای اشرافی گری  از  نبايد برگرفته  مسئوالن 
باشد، متاسفانه باتوجه به شرايط سخت اقتصادی 
و مشکالت معيشتی مردم و بيکاری جوانان برخی 
عوامل موجب دل نگرانی مردم ايران می شود که 
عوامل  اين  از  يکی  نامتعارف  فيش های حقوقی 

است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح 
کرد: از دولت و رياست جمهوری به جهت برخورد 
مناسب با زشتی برخی مسئوالن تشکر می کنم 
اما چرايی ايجاد چنين جريانی نياز به بررسی و 
خشکاندن چنين فسادهای دارد تا ادعای قانونی 

بودن سوءاستفاده از بيت المال پيش نيايد.
وی با يادآوری به دولت برای توجه خاص به برخی 
شرکت های دولتی افزود: بايد نسبت به شرکت هايی 
که سرمايه آنها متعلق به دولت و منافع آن مربوط 
کارگران،  چون  اجتماعی  اقشار  و  ملت  آحاد  به 
بود چراکه  بازنشستگان و غيره است حساس تر 
ميدانی برای برخی مديران و هيات های مديره است 
تا مبادا فيش ها يا اسنادی از آنها درز نمايد که بعد 

از مرگ سهراب فکر نوشدارو باشيم.
رضيان معتقد است: مجلس می تواند چشم بيدار 

قوانين  وضع  باشد،  مذکور  امور  بر  نظارت  برای 
مناسب و حضور نمايندگان به عنوان نظار می تواند 

يکی از ابزارهای مهم نظارتی باشد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با يادآوری نشانه 
رفتن امنيت کشور، شهروندان و مراکز اقتصادی و 
صنعتی توسط گروه های تروريستی داخل و خارج 
با حمايت امريکا، اسرائيل و عربستان و دشمنان 
امنيتی  از دستگاه هوشيار  و درشت، گفت:  ريز 
و اطالعتی کشور برای کنترل به موقع و حفظ 
آرامش و امنيت مردم تشکر می شود اما نياز به 
هوشياری بيشتر مردم و دقت دستگاه ها برای مقابله 
بااين امر است تا حوادثی چون حادثه کرمانشاه و 

ترور مسئوالن پيش  نيايد.
وی با اشاره به مشکالت حوزه انتخابيه خود ادامه 
داد: مردم اين منطقه که اولين پايه گذاران حکومت 
علوی هستند فقط تماشاگر ويالهای زيبا و مجلل 
سر  از  و  هستند  کشور  بالد  صاحب  متمکنان 
عسرت و تنگنايی معيشتی مجبور به فروش زمين 
های کشاورزی خود شده اند، فرزندان بيکار خود 
را در گوشه خانه نگاره کنند اما مسئوالن در اين 
انديشه اند که مازندران استانی برخوردار و پرنعمت 

و مردمان غنی است.
رضيان ضمن انتقاد از اينکه کشاورزی که قطب 
اما  است  پربرکت  اگرچه  است  مازندران  اقتصاد 
تراکم جمعيتی و مقدار زمين تحت مالکيت هر 
کشاورز به اندازه ای کفاف اقتصاد کشاورزان نيست، 
در حقيقت کشاورزی اقتصاد معيشتی نيست در 
کود،  توليد شامل  هزينه  آب،  حاليکه مشکالت 
سم، کارگر، ابزار آالت کشاورزی، عرضه محصول 
جز  دالالن  دخالت  و  قيمت  بی ثباتی  بازار،  به 
دغدغه  و بی صرفه بودن، حاصلی برای کشاورزان 

نداشته است. نماينده مردم 
قائمشهر، جويبار، سيمرغ و 
سوادکوه در مجلس شورای 
در  کرد:   اضافه  اسالمی 
منطقه  اين  شهری  محيط 
نيز بازنشستگان اعم از کارگر 
و کارمند تا دست مزدبگيران 
با حقوق حداقلی نمی توانند 
دوش  به  را  خانواده  معاش 
به  وابسته  صنايع  کشند، 
بخش کشاورزی شامل دام، 
طيور، آبزيان، لبنيات و غيره 
ظرفيت  با  و  شده  نابود  نيز 
۱۵ درصدی نياز به حمايت 

جدی دارد.
وی با بيان اينکه سال اقتصاد 
مقاومتی؛ اقدام و عمل است، 
رفع  برای  تاکنون  گفت: 
رکود اقدامی صورت نگرفته 
بنابراين مديريت ارشد استان 

مازندران از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت 
جهاد و کشاورزی انتظار انجام اقداماتی جهت رفع 
رکود برای حل مشکل بيکاری و معيشتی مردم 

دارند.
رضيان با بيان اينکه مازندران بارندگی فراوان دارد، 
يادآور شد: عدم ايجاد ذخيره گاه، سد مناسب و 
عدم ساماندهی شبکه آبرسانی از سد البرز موجب 
و  شرب  برای  سال  گرم  فصل  در  آب  نداشتن 
کشاورزی و استفاده بی رويه از آب های زيرزمينی 
و  سيمرغ  جويبار،  قائمشهر،  شهرستان های  در 

سوادکوه شده است.

کرد:  تاکيد  دهم  مجلس  در  مردم  نماينده  اين 
وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزی بايد در 
تخصيص اعتبار عنايت ويژه ای نسبت به اين استان 
برای  نيز  برنامه ششم  از ظرفيت  باشند،  داشته 
رفع بحران آبی اين استان می توان استفاده کرد، 
پسامند و زباله نيز از ديگر بحران های ديرينه استان 
مازندران است که سازمان حفاظت محيط زيست و 
وزرات کشور اگر آن را درنيابند در آينده نزديک 
آسيب های جدی بروز پيدا می کند اين در حالی 
است که وعده ارائه دستگاه زباله سوز به اين استان 
در دولت های مختلف مطرح اما تحقق نيافته است.

ضرورتپرهیزمسئوالنازرفتارهایاشرافیگری

نماينده مردم آستارا در مجلس با بيان اينکه 
محيط  سازمان  اختيار  در  زمين  هکتار  هزار 
زيست قرار گرفته که 4۰۰ هکتار آن در حال 
گفت:  نيست،  سازمان  اين  اختيار  در  حاضر 
کدام سازمان يا افراد حقيقی و حقوقی در اين 

4۰۰ هکتار دخل و تصرف کردند.
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  داداشی  ولی 
نمايندگان  برخی  گفت:  خود  شفاهی  تذکر 
در طول روز ۵ مرتبه تذکر می دهند و برخی 
منتظر قرائت يک تذکر هستند، بايد مساوات 

و عدالت در اين خصوص رعايت شود.
شورای  مجلس  در  آستارا  مردم  نماينده 
اسالمی با بيان اينکه اصل ۷۶ قانون اساسی 
بر حق تحقيق و تفحص برای مجلس در تمام 
در  افزود:  دارد،  تأکيد  و  امور کشور صراحت 
سال ۱۳۵۶ هزار هکتار از زمين های آستارا 

در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار 
داده شد و در حال حاضر ۶۰۰ هکتار از اين 

زمين ها باقی مانده است.
به  زباله  تبديل  برای  اينکه  به  اشاره  با  وی 
نگاری  نامه  زيست  محيط  سازمان  به  انرژی 
شده است، ادامه داد: در اين نامه از سازمان 
اين  به  که  کرديم  درخواست  زيست  محيط 
اما  دهند  قرار  ما  اختيار  در  زمين  منظور 
متأسفانه اين زمين در اختيار ما  قرار نگرفته 

است.
شورای  مجلس  در  آستارا  مردم  نماينده 
با بيان اينکه اين 4۰۰ هکتار زمين  اسالمی 
نيست،  زيست  محيط  سازمان  اختيار  در 
کجاست؟  زمين  هکتار   4۰۰ کرد:  تصريح 
کدام سازمان و افراد حقيقی و حقوقی در اين 

4۰۰ هکتار زمين دخل و تصرف کرده اند؟

تکرار دخل وتصرف؛

 این بار در 4۰۰ هکتار از زمین های محیط زیست آستارا
تاکيد  با  مجلس  اجتماعی  کميسيون  رييس 
حقوق  سازی  همسان  تکليف  برتعيين 
دربرنامه ششم، گفت: کميسيون  بازنشستگان 
اجتماعی به دنبال آن است تا با اتخاذ راهکارهايی 
همسان سازی حقوق بازنشستگان و يکسان سازی 
خدادادی  سلمان  کند.  اجرايی  را  پرداخت ها 
درخصوص ضرورت توجه به همسان سازی حقوق 
بازنشستگان، گفت: اگرچه همسان سازی حقوق 
در خصوص بازنشستگان و کارمندان در همه ادوار 
مجلس مورد تاکيد نمايندگان بوده اما تاکنون به 
طور جدی به اين موضوع پرداخته نشده است 
که در اين زمينه کميسيون اجتماعی با برگزاری 
نشست هايی با مسئوالن مربوطه پيگيری آن را 

در دستور کار قرار می دهد.
نماينده مردم ملکان درمجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اينکه همسان سازی حقوق عالوه بر 
بازنشستگان بايد درخصوص شاغالن نيز اجرايی 

شود، افزود: به طورحتم بايد با اتخاذ راهکارهايی 
همسان سازی حقوق بازنشستگان و يکسان سازی 
پرداخت ها انجام شود، هرچند که در حال حاضر 
نهادها و سازمان ها با جزيره ای عمل کردن ميزانی 
از پرداخت ها را برای کارمندان و بازنشستگان 

خود دارند.
وی با يادآوری اينکه از مجلس ششم تا کنون 
همخوانی  و  حقوق  سازی  همسان  موضوع 
کرد:  تصريح  است،  بوده  مطرح  پرداخت ها  در 
متاسفانه به داليل گوناگون و مخالفت هايی که 
از سوی برخی نمايندگان مطرح شد، همچنين 
نبود منابع الزم در دولت اجرای اين موضوع به 
هيچ نتيجه ای نرسيده است اما با توجه به فضای 
به وجودآمده عليه حقوق های نجومی بايد به 
موضوعاتی نظير همخوانی دريافت ها و همسان  
سازی حقوق بازنشستگان بيشتر از گذشته توجه 

شود.

ضرورت تعیین تکلیف همسان سازی حقوق بازنشستگان
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تربیت مدرس سیاسی و 
اجتماعی در آموزش و پرورش 

مديرکل فرهنگی اجتماعی وزارت آموزش و پرورش 
به اعالم فعاليت های تابستانه و اردوهای دانش آموزی 
اين وزارتخانه پرداخت و گفت: دوره تربيت مدرس 
سياسی و اجتماعی در شهريورماه در تهران برگزار 

خواهد شد.
مهدی علی اکبرزاده به اعالم برنامه های تابستانی 
کرد:  اظهار  و  پرداخت  پرورش  و  آموزش  وزارت 
»هر دانش آموز يک مهارت«، با هدف کارآفرينی و 
اشتغال، شعار برنامه های تابستانی ما در سال جاری 

است.
با ظرفيت ۷  افزود: ۲۵ هزار پايگاه تابستانی  وی 
اميدواريم  که  گرفتيم  نظر  در  رشته  نفر  ميليون 
دانش آموزان جذب اين پايگاه ها شوند. رشته های 
متعدد فرهنگی، اردويی، قرآنی، پژوهشی، ورزشی 

و اجتماعی در اين پايگاه ها ارائه می شوند.
مديرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينکه فعاليت های ما از ابتدای تيرماه آغاز 
شده است و اميدواريم تا نيمه دوم شهريورماه ادامه 
يابد، اظهار کرد: روز گذشته اردوی دانش آموزان پسر 
مناطق مرزی در اصفهان افتتاح شد و دانش آموزان 
۱۷ استان در آن حضور داشتند. دوره های مختلف 
اعم از کارگاه های آسيب های اجتماعی، کرسی های 
برای  دينی  اعتقادات  دوره های  انديشی،  آزاد 
داده  ترتيب  روزه  اردوی سه  اين  دانش آموزان در 

شده است.
دانش آموزان دختر  اردوی  داد:  ادامه  علی اکبرزاده 
مناطق مرزی نيز دوم مردادماه در تهران آغاز خواهد 

شد و به مدت سه روز به طول می انجامد.
وی به برگزاری اردوهای جهادی در تابستان اشاره 
کرد و گفت: برای ۱۰ هزار نفر ظرفيت پيش بينی 
شده است و دانش آموزان در اين اردوها به همراه 
مربيان خود به مناطق کم برخوردار سفر می کنند 
و مدارس فرسوده را مرمت خواهند کرد. افتتاحيه 
اين برنامه ۲۵ تيرماه است و تا ۱۰ شهريورماه ادامه 

خواهد داشت.

افزایش بیماریهای مزمن
 با مصرف مخدرهای صنعتی 

پيامدهای  اعتياد می گويد:  پژوهشگر حوزه  يک 
داروهای  و  صنعتی  مخدر  مواد  به  اعتياد  منفی 
روانگردان، ضرورت مقابله با اين معضل اجتماعی 
را بيش از گذشته کرده و آن را به همگان تاکيد 

می کند.
سيروس ماليی با بيان اينکه امروزه مصرف مواد 
مخدر بصورت علنی در سطح جامعه مشاهده می 
شود، افزود: مسووالن و کارشناسان مسايل اجتماعی 
و فرهنگی بايد با ارايه راهکارهای مختلف از گسترش 
شيوع اعتياد به مواد مخدر صنعتی و شيميايی در 

ميان نوجوانان و جوانان جلوگيری کنند.
وی اظهار کرد: پيامدهای منفی و زيان های جبران 
ناپذيری که مصرف مواد مخدر برای سالمت فرد به 
همراه دارد، ضرورت مقابله با اين معضل اجتماعی را 

صدچندان می کند.
اين پژوهشگر تصريح کرد: بهره گيری از قوانين 
قاطع در برخورد با فروش مواد مخدر و بهره گيری 
از ظرفيت رهبران مذهبی در راهنمايی و توصيه به 
مردم می تواند در اجتماعی شدن مبارزه با مواد 
مخدر موثر باشد.ماليی با هشدار به اينکه مصرف 
مواد مخدر صنعتی در اشکال و نام های مختلف که 
حاوی ترکيبات شيميايی و ناخالص مواد هستند، 
در سال های اخير، موجب رشد اعتياد و ناهنجاری 
است،  در جامعه شده  آنها  از مصرف  ناشی  های 
گفت: در يک دهه گذشته موادی با نام های تجاری 
شيشه، کراک، قرص های روانگردان و غيره در بازار 
قاچاق يافت شده است که عالوه بر آثار سوء روانی و 
اجتماعی، بروز بيماريهای مزمن را نيز افزايش داده 
اثرگذاری روی  با  اين مواد  .وی اضافه کرد:  است 
قسمت های مهم مغز و سلول های بدن، موجب 
رشد يا ناکارآمدی آنها شده و با اختالل در کارکرد 
بخش های مختلف، موجب شکل گيری توده های 

سرطانی می شوند.

معضل جدی مصرف خودسرانه 
آنتی بیوتیک ها در آمریکا

کارشناسان سالمت در آمريکا می گويند که بسياری 
از مردم با نگهداری داروهای آنتی بيوتيک در خانه 
از  پزشک  به  مراجعه  بدون  و  بيماری  مواقع  در 
آنها مصرف می کنند.بر اساس بررسی کارشناسان 
آمريکايی بسياری از مردم اين کشور اين داروها را 
در خانه نگهداری می کنند تا بتوانند در صورت بيمار 
شدن بدون مشورت پزشک، خودسرانه آنتی بيوتيک  
يافته  اين  کارشناسان،  گفته  کنند.به  مصرف 
نگران کننده است زيرا خود تشخيصی و خود درمانی 
موجب می شود افراد در مواقعی که به آنتی بيوتيک 
نياز ندارند از آن مصرف کنند و در نتيجه اين روند 
به تشديد بحران »مقاومت آنتی بيوتيکی« منجر 
می شود.دکتر »الريسا گريگوريان« نويسنده ارشد 
اين مطالعه از دانشکده پزشکی بايلور در تگزاس 
گفت: بيشتر مواقعی که افراد به خود درمانی روی 
می آورند به نظر غيرضروری است زيرا در اغلب موارد 
مشکل آنها عفونت های دستگاه تنفسی است که از 
ويروس ناشی می شود. همچنين در صورتی که فرد 
دچار عفونت های باکتريايی شود ممکن است داروی 
مناسب برای آن عفونت خاص را تشخيص ندهد يا 
ممکن است برای مدت زمان مناسب از دارو مصرف 
نکنند که در نتيجه برخی از باکتری ها زنده می مانند 

و به آنتی بيوتيک مقاوم می شوند.
اطالعات  مطالعه  اين  در  اليوساينس،  گزارش  به 
بيمار مورد بررسی قرار گرفت و  مربوط به 4۰۰ 
مشخص شد حدود ۲۵ درصد آنان بدون مراجعه 
به پزشک به مصرف آنتی بيوتيک روی می آورند. 
همچنين ۱4 درصد اين بيماران اقدام به ذخيره 
آنتی بيوتيک در خانه کرده و پنج درصد آنان در 
داروها  اين  از  پزشک  تجويز  بدون  گذشته  سال 

مصرف کرده اند.

افزایش و پررنگ سازی نقش زنان در احزاب 

اعضای  با  ديدار  در  خانواده  و  زنان  امور  در  رئيس جمهوری  معاون 
هيات رئيسه اتحاديه احزاب آسيايی )آی کپ( گفت: ما تالش داريم 
نقش زنان در احزاب افزايش يابد تا مسائل زنان مطالبه احزاب نيز 

بشود.
 شهيندخت موالوردی در ديدار با اعضای هيات رئيسه آی کپ در 
به عنوان  افزود: من  محل معاونت زنان و خانواده رياست جمهوری 
نماينده زنان اعالم می کنم که در همه مباحثی که در دستور کار آی 

کپ وجود دارد، آمادگی همکاری جدی داريم.
وی تصريح کرد: همچنين در اجالس آی کپ که قرار است ارديبهشت 
۲۰۱۷ در تهران برگزار شود، آمادگی داريم که نقش آفرينی کنيم تا 

نقش و جايگاه زنان ايران را به نمايش بگذاريم.
وی ادامه داد: با توجه به زمان حدود ۱۵ سال که از تاسيس آی کپ 
برداشته  اين سازمان  اهداف  برای تحقق  قدمهای مهمی  می گذرد، 
شده است و اهدافی که اين سازمان برای تبادل تجارب ميان اعضا و 
تالش برای ايجاد محيطی که صلح پايدار در آن استقرار داشته باشد، 

بسيار مهم است.
موالوردی افزود: همچنين با توجه به اينکه همه ما متعلق به منطقه 
نظر می  به  داريم،  فراوانی  و چالش های  و مشترکات  آسيا هستيم 
رسد می توانيم در مقالبه با اين چالش ها برنامه های مشترکی داشته 
بهبود  تا  کنيم  زمينه سازی  را  احزاب  تاثيرگذاری  و  نقش  و  باشيم 

وضعيت و تحقق اهداف تاثيرگذار را شاهد باشيم.
برجسته  احزاب  در  زنان  نقش  کنيم  می  تالش  ما  کرد:  اضافه  وی 
شود چه احزابی که زنان تشکيل داده و چه احزابی که زنان عضو آن 
هستند، تا از اين طريق جريان سازی مباحث مورد پيگيری احزاب را 

در برنامه کاری خودشان قرار دهند.
وی به مشارکت سياسی زنان در ايران اشاره کرد و افزود: از ابتدا و 
خودشان  مشارکت  زنان  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پيروزی  از  قبل 
اند  ای داشته  تعيين کننده  و  موثر  آنان حضور  و  اند  داده  نشان  را 
ابتدا  از  نيز  يازدهم  دولت  کار  دستور  در  زنان  سياسی  مشارکت  و 

بوده است.
با دوره قبل  انتخابات که در مقايسه  به گفته موالوردی، در مرحله 
شاهد افزايش دوبرابری نرخ حضور زنان در مجلس از سه به ۶ درصد 
بوديم، اين نيز نشان از اعتماد و باور عموم جامعه به صالحيت زنان 

دارد.

راه اندازی دومین »خانه جوان« 

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس 
آسيب های  کاهش  محوريت  با  جوان  خانه  دومين  است  قرار  گفت: 

اجتماعی در ماه جاری در شيراز راه اندازی شود.
شبکه  يک  بار  نخستين  برای  کرد:  اظهار  رضايی   عبدالعلی 
سازمان های مردم نهاد حوزه آسيب های اجتماعی اعم از سازمان های 
مردم نهاد متعلق به وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزيستی و وزارت 
کشورتشکيل داده ايم. با توجه به آنکه متاسفانه آمار اعتياد و طالق 
در استان فارس باالست، با محوريت اداره کل ورزش و جوانان استان 

فارس  در ساختمان خانه جوان شيراز شبکه سازی کرديم.
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  با  تفاهمنامه ای  افزود:  وی 
کاهش  منظور  به  محور  محله  طرح  دو  و  منعقد  فارس  استان 
آسيب های اجتماعی در دو منطقه پرخطر جنوب شيراز اجرا کرديم. 
موفقيت اين طرح به قدری بود که استاندار فارس يک خانه خريداری 
و به ما اهدا کرد تا اقدامات خود در اين زمينه را با جديت بيشتری 
پيگيری کنيم. قرار است اين ساختمان به عنوان دومين خانه جوان 

شيراز فعاليت کند.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس 
افزود: در استان فارس دو خانه جوان ديگر راه اندازی شده و مقدمات 
ساخت يک خانه جوان در استهبان در دست تهيه است. قصد داريم 

تا پايان سال جاری تعداد خانه های جوان را به ۱۰خانه برسانيم.

جذب 41 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل

معاون آموزش ابتدايی وزير آموزش و پرورش گفت: حدود 4۱ هزار 
دانش آموز بازمانده از تحصيل جذب مدارس شدند.

در  پرورش  و  آموزش  وزير  ابتدايی  آموزش  معاون  ديمه ور  محمد 
خصوص آمار دانش آموزان بازمانده از تحصيل، اظهار داشت: در سال 
گذشته حدود 4۱ هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل جذب مدارس 

شدند.
درصد   ۹۸.۶ به  ابتدايی  دوره  در  تحصيلی  پوشش  نرخ  افزود:  وی 
رسيده است و در مجموع مقطع ابتدايی که اين رقم خوب و رو به 

رشد است.
گفت:  تحصيل  از  بازمانده  دانش آموزان  جذب  خصوص  در  ديمه ور 
وقتی درصد پوشش تحصيلی دانش آموزان باال می آيد، جذب سخت 
می شود و مجبور هستيم خانه به خانه در موضوع انسداد بيسوادی 

جستجو و اين بچه ها را پيدا کنيم.
وی ادامه داد: اگر همين تالش در راستای انسداد مبادی بيسوادی 
در استانها انجام نمی شد بدان معنا بود که همين 4۱ هزار نفر که به 

تحصيل بازگشته اند هنوز در خارج از مدرسه به سر می بردند.
معاون آموزش ابتدايی وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه جمعيت 
افزايش است، عنوان کرد: فقط در سال گذشته  به  رو  جوان کشور 

حدود 4۵۰ هزار دانش آموز به تمام دوره ابتدايی اضافه شد.

MS کاهش مصرف سیگار و قلیان راه  مقابله با

يک   MS گفت:  ايران   MS بين المللی  کنگره  سيزدهمين  دبير 
موجود می توان موجب  درمان های  با  که  است  کنترل  قابل  بيماری 

بهبود کيفيت زندگی اين بيماران شد.
کنگره  سيزدهمين  برگزاری  آستانه  در  مقدسی  ناصر  عبدالرضا 
بر  مبنی  شده  منتشر  اخبار  به  واکنش  در  ايران   MS بين المللی 
متاسفانه  گفت:  کانادايی«،  محققان  توسط   MS بيماری  »درمان 
اين مساله  تائيد  اينکه  بدون  به خصوص رسانه ملی کشور  رسانه ها 
را از متخصصان دريافت کنند، منتشر و موجب ايجاد اميد واهی در 

بيماران شده اند.
وی افزود: محققان کانادايی هيچ گونه ادعايی درباره درمان بيماری 
MS نکردند بلکه آنها تحقيقاتی انجام دادند که مبنی بر آن می توان 

از بروز عالئم اين بيماری پيشگيری کرد.
دبير سيزدهمين کنگره بين المللی MS ايران تصريح کرد: متأسفانه 
نشر اين خبر کذب موجب اميدواری بيماران و افزايش تماس آنها با 

مراکز درمان و در نهايت نااميدی شد.
درباره  سخنانش  از  ديگری  بخش  در  اعصاب  و  مغز  متخصص  اين 
 MS به  مبتال  بيماران  تمام  براينکه  افراد مبنی  برخی  باور عمومی 
در نهايت ناتوان و ويلچر نشين می شوند، اظهار کرد: اين باور کامال 
غلط است زيرا با روش های درمانی جديد اين بيماران می توانند به 

زندگی خود ادامه دهند.
مواد  مصرف  کاهش  جهت  در  اقدام  کرد:  خاطرنشان  مقدسی  ناصر 
با  مقابله  راه های  از  می تواند  نيز  زنان  و  جوانان  در  قليان  و  دخانی 

MS باشد.
سايت  از طريق وب  تير  تا ۳۱  مقاالت  ارسال  کرد:  وی خاطرنشان 
و  دارد  ادامه   www.mscongerss.comنشانی به  کنگره 
تلفن  شماره  با  توانند  می  بيشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقمندان 

۶۶۳4۸۵۶۳ تماس بگيرند.

خبرخبر

برای   ، گفت:  کشور  بهزيستی  سازمان  رئيس 
ثبت ازدواج بايد از سازمان بهزيستی ، استعالم 
ژنتيک  آزمايش  به  نياز  ها  زوج  اگر  تا  شود 
ازدواج جلوگيری  ثبت  گواهی  ارائه  از  داشتند 
توان  اگر  و  انجام دهند  را  ها  آزمايش  تا  شود 
نداشتند،  نيز  را  ها  آزمايش  هزينه  پرداخت 
تحت  افراد  به  حمايتی  های  سازمان  توسط 

پوشش ، اين هزينه ها پرداخت خواهد شد.
انوشيروان  زمان   پيام  خبرنگار  گزارش  به 
محسنی بندپی،  در نشستی خبری به مناسبت 
در  افزود:  تير(   ۲۸ تا   ۲۲( بهزيستی  هفته 
می  دنيا  به  معلول  های  جنين  که  صورتی 
تومان  ميليارد   ۱۵۰  ، سال   ۱۵ طی   ، آمدند 

برای بهزيستی بار مالی ايجاد می شد.
محسنی بند پی در عين حال به اين نکته هم 
اشاره کرد که از تولد کودک دارای نابينايی يا 
ناشنوايی جلوگيری نشده بلکه از تولد کودک 
فاقد حرکت های جسمی جلوگيری شده است 
و  اقدامات تخصصی  انجام همه  که در صورت 
نگهداری برای او به طور ميانگين فقط ۱۶ سال 

می توانست، زنده بماند.
وی درباره علت سقط جنين ها نيز گفت: همه 
به  ژنتيکی  اختالالت  و  ها  جنين  موارد سقط 
بلکه مسائل  بازنمی گردد  فاميلی  ازدواج های 
در  هوا  آلودگی  و  رادون  گاز  مانند  ديگری 

جهش های ژنتيکی نقش دارند.
وی خاطرنشان کرد: برای خانواده آن 4۵۰ هزار 
مورد سقط جنين نيز جهت بارداری های دوم 
مشاوره و آزمايشات ژنتيکی به صورت رايگان از 

سوی سازمان بهزيستی ارائه می شود.
رئيس سازمان بهزيستی با يادآوری اين مطلب 
که هر سال ۲۵ هزار کودک معلول در کشور 
متولد می شوند به اقدام بهزيستی در ۲ سال 
در  سازمان  اين  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته 
مجموع طی ۲ سال از تولد ۹۰۰ هزار کودک 
حل  راه  که  است  کرده  جلوگيری  معلول 
قطعی جلوگيری از اين تولدها، اجباری کردن 

آزمايشات ژنتيکی است.
در  معلول  نوزاد  تولد  گاهی  کرد:  اظهار  وی 
خانواده های با سطح سواد و دانش پايين منجر 
تالش  بنابراين  شود؛  می  خانواده  فروپاشی  به 
می کنيم که اقدامات جلوگيری از تولد فرزند 

معلول فراگيرتر شود.
محسنی بندپی به برنامه ششم اشاره کرد که 
و  ژنتيکی  های  آزمايش  انجام  برنامه  اين  در 
شده  اجباری  معلول  نوزاد  تولد  از  جلوگيری 
نيز  اقدامات  اين  به محض اجرای آن،  است و 

اجباری می شوند.
 ۲۶۰ حاضر  زمان  در  افزود:  بندپی  محسنی 
آن  مرکز   ۲۳ که   - ژنتيکی  آزمايشات  مرکز 
با  است-  بهزيستی  سازمان  پوشش  تحت 

سازمان بهزيستی همکاری دارند.
رئيس سازمان بهزيستی کشور همچنين گفت: 
ثبت  برای   ، توسعه  ششم  برنامه  اجرای  با 
ازدواج بايد از سازمان بهزيستی ، استعالم شود 
نياز به آزمايش ژنتيک داشتند  تا اگر زوج ها 
تا شود  جلوگيری  ازدواج  ثبت  گواهی  ارائه   از 
 آزمايش ها را انجام دهند و اگر توان پرداخت 

توسط  نداشتند،  نيز  را  ها  آزمايش  هزينه 
افراد تحت پوشش ،  سازمان های حمايتی به 

اين هزينه ها پرداخت خواهد شد.
به  اشاره  با  کشور  بهزيستی  سازمان  رئيس 
و  بهزيستی  شاغل  نيروی  هزار   ۲۲ فعاليت 
همکاری اين سازمان با سازمان های مردم نهاد 
کرد:  اضافه  اجتماعی  های  آسيب  کنترل  در 
اميد سه هدف  اين سازمان در دولت تدبير و 
علمی  های  برنامه  ارائه  در  تالش  شامل  کلی 
اجتماعی  های  آسيب  کنترل شيوع  در جهت 
مداخالت  اجرای  و  توانبخشی  ها،  معلوليت  و 

اجتماعی را مدنظر قرار داده است.
ترين  مهم   ، اعتياد  داد:  ادامه  بندپی  محسنی 
می  شمار  به  اجتماعی  های  آسيب  معضل 
های  آسيب  ساير  بخشيدن  در شدت  که  رود 
اجتماعی نيز نقش دارد بنابراين پنج هزار تيم 
اجتماع محور در پنج هزار منطقه کشور مستقر 
شده اند تا دانش جامعه در اين زمينه ارتقا يابد.
ارتقای   ، امسال  کرد:  خاطرنشان   وی 
های  آسيب  زمينه  در  جامعه  های  آگاهی 

مراجعه  به صورت  را  اعتياد  ويژه  به  اجتماعی 
خانه به خانه در دستور کار داريم.

پروتکل  گفت:  بهزيستی  سازمان  رئيس 
طی  که  است  شده  آماده  و  تدوين  خودکشی 

هفته آينده منتشر خواهد شد.
صورت  به  پروتکل  اين  افزود:  بندپی  محسنی 
موارد  در  تا  آمد  درخواهد  دستورالعمل 
خودکشی براساس راهنماها پيش رويم و فقط 

محدود به مشاوره غيرکارشناسی نباشد.
وی اضافه کرد: افرادی که دست به خودکشی 
می زنند در آخرين لحظات، ابراز پشيمانی می 

کنند .
هزار  چهار  گذشته حدود  سال  داد:  ادامه  وی 
در  اجتماعی  اورژانس  با  تلفنی  تماس  و ۵۰۰ 
با خودکشی بود که ۲ هزار و ۸۸۰ تن  رابطه 
از اين شمار ، زن و يکهزار و ۹۰۰ تن نيز مرد 
بودند که با مداخالت بهنگام از خودکشی آنان 

جلوگيری شد.
وی همچنين گفت: علت تماس های در رابطه 

با خودکشی در حال پيگيری است.

اجباری شدن آزمایشات ژنتیکی قبل از ازدواج

پروتکل خودکشی آماده شد

کاهش 33 درصدی جرایم در ماه 
رمضان

درصدی   ۳۳ کاهش  از  انتظامی  نيروی  سخنگوی 
ميانگين جرايم در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: با 
مالحظه در آمار و ارقام ها می توانيم نتيجه بگيريم که 
در ماه مبارک رمضان؛ آمار جرايم خشونت آميز و ميزان 
نامتعارف  و  آميز  و شرارت  زدا  امنيت  وقوع کنش های 

تقليل و رفتار رانندگی شهروندان بهبود يافته است.
و  تخلفات  و  جرايم  افزود:  منتظرالمهدی،  سعيد  سردار 
شوند.  می  تقسيم  کلی  دسته  چند  به  را  ها  کجروی 
جرم  چند  و  چندين  نيز  ها  دسته  اين  از  يک  هر 
جرايم  آن  از  دسته  يک  گيرد.  می  جای  تخلف   و 

سرقت ها هستند.
وی ادامه داد: حداقل ۱۰ نوع سرقت داريم از ميان اين 
بانک ها ،  از  آنها يعنی سرقت  نوع سرقت ها چهار نوع 
طال فروشی ها ، منازل و سرقت های خرد به ترتيب ۳۳، 
۵/۷ ۷،۵ و دو درصد کاهش داشته اند و در مجموع کل 

سرقت ها بيش از سه درصد کاهش داشته است.
اشکال  به  هم  ها  سرقت  کرد:  اضافه  منتظرالمهدی 
می  ديگر  منظر  يک  از  که  گيرند  می  صورت  مختلفی 
به عنف يعنی خشونت  نوع › سرقت  به دو  را  آنها  توان 
کرد. تقسيم  آميز  خشونت  غير  و  تبهکارانه  و  آميز 

يافته  تقليل  درصد   ۵ ماه  اين  در  اول  نوع  خوشبختانه 
است. نوع ديگری از جرايم ، امنيتی هستند. يکی از اين 
نوع جرايم قتل است خوشبختانه ميزان وقوع اين جرم 

،۳۳ درصد کاهش يافته است.

اجالس جهانی جوانان در ایران 

گفت:  جوانان  و  ورزش  وزارت  معاون  رستمی  محمدرضا 
بين  گردهمايی  بزرگترين  که  جوانان  جهانی  اجالس 
المللی در اين حوزه از کشورهای مختلف با موضوع های 
گوناگون از جمله فرهنگی، اجتماعی، همگرايی و مشارکت 
جمعی است، سال آينده در جمهوری اسالمی ايران برگزار 

خواهد شد.
در  که  جوانان  ساماندهی  امور  در  ورزش  وزارت  معاون   
و  روسيه  های  مقام  با  مذاکره  برای  ايرانی  هيات  راس 
شرکت در نشست بين المللی جوانان به اين کشور سفر 
کرد، در باره برنامه ريزی های برگزاری اين نشست گفت: 
مجمع ملی جوانان ايران از طريق انتخابات امسال برگزار 

می شود.
وی اظهار کرد: همچنين جشنواره ملی جوانان با ۱۰ زير 
بخش از جمله مشارکت سياسی، کارآفرينی، گردشگری و 

برنامه های زيست محيطی برگزاری می شود.
روسی  های  مقام  با  خود  مذاکرات  باره  در  رستمی 
برای  ريزی  برنامه  روسيه  و  ايران  گفت:  مسکو   در 
کار  جمله  از  جوانان  امور  در  دوجانبه  های  همکاری 
مشترک برای شناسايی فرصت ها را در قالب امضای يک 

تفاهم نامه آغاز کرده اند که گسترش خواهد يافت.
وی افزود: ايران و روسيه افزون بر ويژگی هم مرز بودن، 
تاريخی  های  همکاری  پيشينه  و  سياسی  مطلوب  روابط 
همچنين  و  کشور  دو  جوان  زياد  جمعيت  به  توجه  با 
مشترکات فرهنگی و منطقه ای، عرصه گسترده ای برای 

همکاری ها در حوزه نسل جوان دارند.

مرگ سالیانه 5۰ هزار ایرانی 
بر اثر سکته

معاون تحقيقات و فناوری وزير بهداشت، درمان و آموزش 
براثرسکته  در کشور  نفر  هزار  پزشکی گفت: هرسال ۹۰ 
فوت می کنند که ۵۰ هزار نفر آنها زير۵۵ سال هستند و 

دچار مرگ زودرس می شوند.
اولگ  با  نشست  حاشيه  در  را  آمار  اين  زاده  ملک  رضا 
بهداشت  غيرواگيرسازمان  بيماريهای  معاون  چسنوف، 

جهانی در وزارت بهداشت اعالم کرد.
وی افزود: مطالعات مختلفی با همکاری سازمان بهداشت 
هدف  با  آنها  از  بسياری  که  است  انجام  درحال  جهانی 
ارتقای سالمت ايرانيان به خصوص با محوريت بيماريهای 

غير واگير انجام می شود.
از سکته  ناشی  آمار مرگ های زودرس  زاده گفت:  ملک 
های مغزی و قلبی نگران کننده است ولی نشان می دهد 
که می توانيم با مداخالت به موقع و اقدامات پيشگيرانه 
از مرگ ساليانه ۵۰ هزار ايرانی که دچار سکته می شوند، 

پيشگيری کنيم.
ملک زاده گفت: در ايران بيش از ۶۰۰ مرکز تحقيقاتی در 
رشته های مختلف پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی 
سازمان  همکار  مرکز   ۲۱ تعداد  اين  از  که  است  فعال 

بهداشت جهانی هستند.
معاون وزير بهداشت ادامه داد: تمرکز اصلی اين تحقيقات 
غير  مزمن  بيماريهای  از  پيشگيری  و  کنترل  حوزه  در 
ساير  و  سرطان  قلبی،  و  مغزی  های  سکته  مانند   واگير 

بيماری های مزمن خواهد بود.

حذف  از  اجتماعی  تامين  سازمان  مديرعامل 
از مردادماه در مراکز  دفترچه تامين اجتماعی 

ملکی اين سازمان خبر داد.
سيدتقی   ، زمان  پيام  خبرنگار  گزارش  به 
کارنامه  بررسی  همايش  حاشيه  در  نوربخش 
و  تدبير  دولت  در  اجتماعی  تامين  سازمان 
اميد در جمع خبرنگاران افزود: در مراکز ملکی 
ميليون   ۱۰۰ ساالنه  اجتماعی  تامين  سازمان 
مراجعه سرپايی و يک ميليون مراجعه بستری 
داريم که از مرداد ماه سال جاری برای اين افراد 
ديگر نيازی به دفترچه تامين اجتماعی نيست.

اجتماعی  تامين  اظهارکرد: درمراکز ملکی  وی 
افراد می توانند با کارت ملی تمام خدمات خود 
را دريافت کنند و حتی برای دريافت دارو نيز 
فقط با ارائه کد ملی می توانند خدمات بگيرند.

يزد  استان  در  طرح  اين  کرد:  خاطرنشان  وی 
از سال گذشته برای بيماران خاص و سرطانی 
تمام  مردادماه  از  اميدواريم  و  شد  اجرايی 
تامين  ملکی  مراکز  به  کننده  مراجعه  بيماران 
از  درمانی  دفترچه  به  نياز  بدون  اجتماعی 

خدمات مناسب بهره مند شوند.
نوربخش همچنين درمورد طرح جديد دفترچه 
نيز  انجام شد  آن  از  رونمايی  درمانی که  های 
و  بهداشتی  های  پيام  دفترچه  اين  در  گفت: 
تغيير  دفترچه  فرمت   ، شده  لحاظ  درمانی 
کرده و تشخيص بيماری نيز که مورد نارضايتی 
ها  دفترچه  از  پس  اين  از  بود  بيماران  برخی 

حذف می شود.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعی گفت: از دو 
ماه پيش براساس يک بخشنامه به تمام مراکز 
نوشتن  به  نيازی  ديگر  که  شده  اعالم  درمانی 

تشخيص بيماری ، بيماران در دفترچه نيست. 
که اين يک موضوع محرمانه برای بيماران است.

علی ربيعی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم  
حقوق  آينده  هفته  اظهارکرد:  همايش  اين  در 
کار،  وزارت  اجتماعی،  تامين  مديران  همه 
روی  اجتماعی  تامين  گذاری  سرمايه  شرکت 
در  سازی  شفاف  تا  شود  می  داده  قرار  سايت 

اين زمينه انجام می شود.
زمينه  اين  در  فردی هم  اگر  وی تصريح کرد: 
نقدی داشت يک مکانی در سايت طراحی شده 

که جواب نقد آنان را نيز داشته باشيم.
تامين  و سازمان  کار  وزارت  اينکه  بيان  با  وی 
اجتماعی پيشتاز در شفافيت انتشار فيش های 
حقوقی خود خواهد بود، گفت: اميدواريم انتشار 
فيش های حقوقی اين وزارتخانه زمينه شفاف 

سازی را فراهم و شاهد باشيم.

که  اخالقی  منشور  براساس  داد:  ادامه  ربيعی 
درصد   ۳۵ همچنين  کرديم  ابالغ   ۹4 درسال 
سال  در  اجتماعی  تامين  مديره  هيات  حقوق 

۹۳ نسبت به ۹۲ کاهش داده شد.
وی با بيان اينکه هيچ کس بيش از يک هيات 
ادامه  کند  دريافت  حقوق  تواند  نمی  مديره 
سازمان  آن  مديرعامل  برای  موضوع  اين  داد: 

مستثنی است. 
ربيعی اضافه کرد: براساس گزارش معاون اول 
کشور،  کل  بازرسی  سازمان  جمهور،  رئيس 
و  اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
ديوان محاسبات و تامين اجتماعی درخصوص 

فيش های حقوقی روسفيد شده اند.
به  مربوط  مورد  يک  فقط  داد:  ادامه  کار  وزير 
مديرعامل بانک رفاه در حوزه وزارت کار بود که 
۷۳۳ ميليون تومان از حقوق آن فرد برگردانده 

شد.
قدرتمند  اجتماعی  تامين  به  ما  وزيرکار گفت: 
وارد  بخواهد  جامعه  اگر  و  داريم  نياز  پايدار  و 
اجتماعی  تامين  بايد  نشود  اجتماعی  بحران 
توان  می  آن  سايه  در  و  باشيم  داشته  پايدار 

برنامه های سخت را اجرا کرد.
ربيعی خاطرنشان کرد: ساالنه دو هزار و 4۰۰ 
ميليارد تومان در حوزه بيمه بيکاری هزينه می 
کنيم و قطعا يک نظام درمان مناسب در تامين 
مستمری  سقوط  خطر  از  تواند  می  اجتماعی 
جلوگيری  فقر  تله  به  بگيران  حقوق  و  بگيران 

کند.
برای  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير 
و  بگيران  مستمری  و  کشوری  بازنشستگان 
بيمه  اجتماعی  تامين  سازمان  بازنشستگان 
را  آن  مصوبه  و  کرد  خواهيم  اجرا  را  تکميلی 
نيز  آن  مالی  بار  گرفت،  امنا خواهيم  هيات  از 
خودمان  گذاری  سرمايه  های  محل شرکت  از 

تامين خواهيم کرد.
ربيعی ادامه داد: هنوز برای رسيدن به زندگی 
بازنشستگی با کرامت فاصله داريم و تلخ است 

که کسی يخچالش خالی باشد.
وی گفت: ما برای ارائه خدمت به بازنشستگان 
و مستمری بگيران دروغ نمی گوييم، دروغ اين 
است که شب انتخابات حقوق ها را اضافه کنيم 
و بعد از يک تا دو ماه آن را قطع کنيم و ما اين 

کار را انجام نمی دهيم.
تامين  سازمان  کارنامه  بررسی  درهمايش 
اجتماعی در دولت تدبير و اميد با عنوان تامين 
جلد  جديد  طرح  از  ديگر  نگاهی  از  اجتماعی 
دفترچه درمان و تصاوير مسابقه عکس سلفی 

من و پدر يا مادر کارگرم رونمايی شد.

حذف دفترچه تامین اجتماعی 

جلوگیری از خطر سقوط مستمری بگیران به تله فقر

تا پايان  فرهنگيان ۱۵ استان کشور می توانند 
مردادماه سال جاری با مراجعه به سايت ثبت 
و  کامل  به  نسبت  فرهنگيان،  کارت  تک  نام 

تأييد مشخصات خود اقدام کنند.
وزارت  قبل  مدت ها  از  که  طرحی  اساس  بر 

است،  کرده  کار  آن  روی  پرورش  و  آموزش 
کارتی تحت عنوان »تک کارت« به فرهنگيان 

سراسر کشور اختصاص می يابد.
کارت های  سيستمی  سازی  يکپارچه 
شناسايی، بانکی و اعتباری از جمله مهم ترين 
اهداف ايجاد و راه اندازی تک کارت فرهنگيان 

است.
زمانی  مدت  در  است  قرار  کارت  تک  اين 
شناسايی،  کارت  جمله  از  خدمت  چهار  اندک 
بانکی، کارت بيمه تکميلی و کيف پول  کارت 
الکترونيکی ارائه دهد و در آينده جهت استفاده 

از خدمات و تسهيالت رفاهی به فرهنگيان ارائه 
می شود.

اينترنتی  آدرس  به  مراجعه  با  فرهنگيان 
Profile.Medu.ir می توانند نسبت به ثبت 
نام خود اقدامات الزم را انجام دهند که اکنون 
فقط فرهنگيان ۱۵ استان کشور امکان ثبت نام 
استان ها  مابقی  و  را خواهند داشت  در سامانه 
نيز اين امکان را در شهريورماه دريافت خواهند 

کرد.
فرهنگيان«  کارت  »تک  که  خدماتی  تمام 
شناسايی  شامل»کارت  داد  خواهد  ارائه 

الکترونيکی«،  پول  »کيف  کارکنان«، 
خاص  مراکز  از  خريد  اتوبوس،  مترو،  »کارت 
بن  بيمه«، »سفارشی سازی طراحی  و کارت 
کارت«، »شارژ خودکار همچون پرداخت های 
مفقود  کارت های  سازی  »مسدود  رفاهی«، 
و  »محاسبه  و  شده«  تعريف  امنيت  با  شده 
که  مکان هايی  و  مراکز  در  انی  تخفيف  ارائه 

مشخص می شود« است.
با  پرورش،  و  آموزش  وزارت  اعالم  اساس  بر 
فرهنگيان،  توسط  کارت  اين  دريافت  و  صدور 

کارت  شناسايی قبلی باطل خواهد شد.

امکان ثبت نام »تک کارت 
فرهنگیان« تا پایان مرداد
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حصر وراثت
اقای سيد مسعود تيموری به شماره شناسنامه ۳۳۳ مطابق دادخواستی تقديمی 
به کالسه پرونده ۹۵۰۱۰۰ از اين شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شادروان سيد محسن تيموری به شماره شناسنامه ۲ در 
تاريخ ۹4/۷/۲۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ۱- سيد مسعود تيموری ش ش  ۳۳۳ تاريخ تولد ۱۳4۸   
صادره از تهران  نسبت به متوفی  پسر ۲- سيد منوچهر تيموری ش ش ۳۸۱۰ 
تاريخ تولد ۱۳۵۳ صادره از تهران  نسبت به متوفی  پسر- ۳- سيد محمود تيموری 
ش ش 44۶۵ تاريخ تولد ۱۳۵۰ صادره از تهران  نسبت به متوفی  پسر  4- سيد 
فاطمه تيموری ش ش ۲۳۱ تاريخ تولد ۱۳۶4 صادره از تهران  نسبت به متوفی  
دختر  ۵-فرخ ميرزاپور توتنکابن  ش ش ۳۵۹ تاريخ تولد ۱۳۲۹ صادره از رودبار  

نسبت به متوفی  همسر  
اينک با انجام تشريفات مقدماتی در خواست مزبور را در يک نوبت آگهی مينمايد 
تا هرکس اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهی 

ظرف مدت يکماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/41418   قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 22 تهران 

دادنامه
تاريخ رسيدگی :۹۵/۳/۱۲ شماره پرونده: ۱۲۹۶/۶۰۶/۹4

شماره دادنامه:۱4۰۷  
مرجع رسيدگی: حوزه ۶۰۶ شورای حل اختالف منطقه ۱۲-۱۳ تهران

خواهان:آقای عليرضا غياثيان خوانده: آقای امير بيطاری
خواسته ها: مطالبه مبلغ سی ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره ۱۹۶۹۸۸ 

-۹4/۱/۲۲ به انضمام هزينه دادرسی
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته که پس 
از ارجاع به شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشريفات قانونی در وقت فوق العاده 
مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذيل تشکيل است با توجه به محتويات پرونده 

ختم رسيدگی اعالم وبشرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای شورا

طرفيت  به  غياثيان  عليرضا  ها  خواهان/خواهان  تقديمی  دادخواست  خصوص  در 
خوانده آقای امير بيطاری

 ۱۹۶۹۸۸ شماره  به  چک  فقره  يک  وجه  ميليون  سی  مبلغ  مطالبه  بخواسته   
-۹4/۱/۲۲  عهده بانک کارآفرين به عنوان اصل خواسته با احتساب هزينه دادرسی 
وخسارت تاخير تاديه شورا با مالحظه دادخواست تقديمی خواهان وضمايم پيوست 
آن خصوصا تصوير مصدق چک مستند دعوا وگواهينامه عدم پرداخت از سوی بانک 
محال عليه واينکه وجود اصل اسناد در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
واستحقاق خواهان به دريافت وجه آن دارد وخوانده ويا نماينده قانونی وی با وصف 
در  قانونی  تشريفات  وجری  خوانده  بودن  المکان  مجهول  ونشرآگهی  ابالغ  صحت 
جلسه حاضر نگرديده ودفاعيه ای بعمل نياوردهودعوی خواهان ومدارک ابرازی ايشان 
را مصون از هرگونه تعرضی باقی گذاشته ازسويی هرگاه دين يا تعهدی برعهده کسی 
ثابت شود اصل بربقای آن است مگر آنکه خالف آن ثابت شود که در مانحن فيه دليل 
خالفی ارائه نشده است وبر بقای دين استصحاب می شود وتوجها به عدم تعرض 
خوانده به دعوای خواهان ومدارک ابرازی ايشان لذا شورا ادعای خواهان را مقرون به 
صحت وثابت تشخيص ومستندا  و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲و۱۹۸ ق . آ.د.م  ومواد ۳۱۰و۳۱۳ 
قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک وقانون استفساريه تبصره 
مذکور مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ سی ميليون ريال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ هفتصدو هشتادونه هزار 
نمايد رای صادره غيابی  بابت هزينه دادرسيدرحق خواهان صادر واعالم می  ريال 
وظرف مهلت ۲۰ روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه وظرف۲۰روز ديگر 

قابل اعتراض ورسيدگی در دادگاه تجديد نظر می باشد.
110/41413 رئیس شعبه 606 مجتمع شماره 13 شورای حل اختالف تهران

آگهی
/ خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  ماشان  پيره  نصيری  اروجعلی  /شاکی  خواهان 
متهم بيژن پالش  به خواسته و مطالبه خسارت دادرسی ومطالبه خسارت تاخير 
تاديه ومطالبه وجه چک تقديم دادگاه  های عمومی  شهرستان  تهران  نموده 
به شعبه ۱۲۰دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضايی شهيد  که جهت رسيدگی 
باهنر تهران  واقع  در تهران _فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضايی شهيد باهنر 
ارجاع  و به کالسه ۹4۰۹۹۸۰۲4۱۷۰۱۲۲۷  ثبت گرديده که و وقت رسيدگی 
آن  ۱۳۹۵/۷/4 ساعت ۱۱/۳۰ تعيين شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
آيين   قانون     ۷۳ ماده  تجويز  به  و  خواهان/شاکی  خواست   در  و  خوانده/متهم  
دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب 
يک نوبت  در يکی از جرايد  کثيراالنتشار  آگهی  ميشود تا خوانده/متهم  پس از 
نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل 
خود.نسخه دوم دادخواست و ضمايم  را دريافت و در وقت فوق جهت رسيدگی 

در دادگاه حاضر  گردد 
110/41416منشی دادگاه  حقوقی  شعبه 120دادگاه  عمومی  حقوقی  مجتمع قضایی 
شهید باهنرتهران

آگهی
خواهان/خواهان ها صبرعلی محمدی سعيد خانلو دادخواستی به طرفيت خوانده /
خواندگان صفرخان بابا علی وزمان اله نصيری به خواسته  مطالبه وجه چک تقديم 
دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسيدگی به شعبه ۶۲۹ مجتمع 
شماره سيزده شورای حل اختالف تهران واقع در تهران ميدان دروازه شميران – 
خيابان فخر آباد- جنب مسجد فخرآباد- شهرداری منطقه ۱۳ ارجاع  و به کالسه 
 ۱۳۹۵/۵/۲4 آن   رسيدگی  وقت  و  که  گرديده  ثبت    ۹۵۰۹۹۸۰۹۱۷۸۰۰۰4۱
در  و  خوانده   بودن  المکان   مجهول   علت  به  است   شده  تعيين   ۹/۵۰ ساعت 
خواست  خواهان و به تجويز ماده ۷۳ قانون   آيين  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جرايد   نوبت  در يکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب يک  انقالب  در  و 
کثيراالنتشار  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 ضمايم  

را دريافت و در وقت فوق جهت رسيدگی حاضر  گردد 
110/41410 دبیرشعبه629 مجتمع  شماره 13 شورای حل اختالف تهران

مفقودی
پژوروامدل ۸۵با شماره شهربانی ۶۶۸ج۳۹ايران ۷۲و   سند کمپانی و برگ سبز 
شماره موتور۱۱۶۸۵۰۰۰۵4۶وشماره شاسی۱۵4۰۰۵۷۱مفقودگرديده و از درجه 

 بابلاعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
رنگ  ۱۳۶۳به  ال.کا۳۶/۹۱۱مدل  بنزتيپ  سيستم  کمپرسی  کاميون  کمپانی  برگ 
شماره  موتور ۱۰۰۲۱۳۳۶و  شماره  انتظامی ۱4-۲۳4ع۹۷به  شماره  به  سبز–روغنی 
شاسی۱4۹۲۱۳۶۰به نام عبدالمجيد سبز قبا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی سواری تيبا ۲۳۱ مدل ۱۳۹۰ به شماره انتظامی ايران ۶۲-

۷۹۹د۲۳ به شماره موتور ۸۰۰۶4۸۲ و به شماره شاسی S۵۸۱۰۰۹۰۰۰۵۸۳۵ به 
بابلنام مختار کريمی چليمانی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
برگ سبز و معرفی نامه تعويض پالک خودرو سوزوکی ويتارا اتوماتيک مدل ۱۳۸۷ 
شماره  و  ايران ۷۲- ۵۵۷م۹۳   – انتظامی  شماره  به  متاليک   – مشکی  رنگ  به 
نام  به   NAAS۱۹KE۹۸K۰۰۰۵۵۷ شاسی  وشماره   J۲۰A۵۵۹۶۷۸ موتور 

مقداد صالحيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

آگهی تبصره 3 
ماده ۱۲۰ آئيننامه قانون ثبت

آقای قادر عنايتی يکی از وراث مرحوم خانم الله عنايتی، درخواست صدور سند مالکيت 
سهم االرث خود از پالک ۶۵۸ فرعی از ۱۹۶۰- اصلی را نموده و طبق اعالم ايشان ، 
سند مالکيت اوليه پالک مرقوم که ذيل ثبت ۱۰۵۲4 صفحه ۳۶۰ دفتر جلد ۵۷ به 
نام آن مرحوم صادر و تسليم گرديده در دست آقای آقای آرمان شافعی می باشد . در 
اجرای تبصره ۳ ماده۱۲۰ آئيننامه قانون ثبت اسناد و امالک به نامبرده اخطار گرديده 
تا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ اخطاريه نسبت به تحويل سند مالکيت يا ارائه مجوز 
قانونی نگهداری سند به اداره ثبت اقدام نمايد . لذا در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آئيننامه 
قانون ثبت، مراتب يک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله يا وجود سند 
مالکيت در نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهی اعتراض خود را 
به اداره ثبت مهاباد تسليم نموده و رسيد دريافت نمايد بديهی است که پس از انقضای 
مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی ، برابر مقررات سند مالکيت به نام وراث صادر و 

مراتب ابطال اسناد اوليه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه خواهد شد.
صدیق رنجبر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد 

تاريخ انتشار:روز چهارشنبه مورخه ۹۵/4/۲۳

ابالغ  
به طرفيت خوانده/ متهم وخانم  خواهان/شاکی محمد جعفرسعديان دادخواستی 
به  رحيمی  مجتبی  و  نايبی  وقديرافشاروحمداله  مهدوی  وهوشنگ  خلفی  بس 
خواسته سايردعاوی غيرمالی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اسالمشهر نموده 
شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  سوم  شعبه  به  رسيدگی  جهت  که 
نماز - خيابان شهيد صيادشيرازی-  بعدازميدان   - اسالمشهر  واقع در  اسالمشهر 
ثبت   ۹۵۰۹۹۸۲۸۸۵۳۰۰۳۶۳ کالسه  به  و  ارجاع  اسالمشهر  قضايی  مجتمع 
گرديده که وقت رسيدگی آن ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ وساعت ۰۹:۰۰  تعيين شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم ودرخواست خواهان/شاکی وبه تجويز ماده 
۷۳ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
از نشرآگهی واطالع  ازمفاد ان به دادگاه  مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم رادريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد. م / الف ۷۳۷      
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان 
اسالمشهر- رقیه سادات جلیلی 

آگهی حصر وراثت
بانو خيريه شرفی نجات نام پدرعبيد بشناسنامه۵4۱۷صادره از خرمشهر درخواستی 
مرحومه  مادرم  که  داده  توضيح  و  تقديم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  خواسته  به 
۱۳۹۳/۱۱/۷در  تاريخ  در  خرمشهر  از  ۲۲۹۱صادره  بشناسنامه  حريزاوی  عليه 
خرمشهر اقامتگاه دائمی فوت و ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی با مشخصات فوق 
الذکر۲- صديقه شرفی نژاد بشناسنامه۱۱۱۳صادره از خرمشهر ۳-سکينه البوحمل 
بشناسنامه ۲۱۵۶صادره از خرمشهر 4-حميده شرفی نژادبشناسنامه۲۱۶۰صادره از 
از خرمشهر ۶-حسنه شرفی  البو حمل بشناسنامه۲۱۵۹صادره  خرمشهر ۵-صفيه 
نژاد بشناسنامه ۲۱۵۷صادره از خرمشهر )دختران متوفی(۷- عبد الکاظم شرفی نژاد 
بشناسنامه ۲۱۵۸صادره از خرمشهر ۸-عبدالعلی شرفی نژاد بشناسنامه۶۲۹صادره از 
خرمشهر۹-محمد شرفی نژاد بشناسنامه۲۱۵۵صادره از خرمشهر )پسران متوفی(و ال 
غير.اينک با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبوررا در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر 
کس اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک 
ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادروهر وصيت نامه به جز سری و رسمی که 

بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. شماره م الف)۹/۳۳4( 
رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر

خوردنی هایی برای کاهش التهاب بدن!
 

يکی  که  شده  محرز  نکته  اين  اکنون  پزشکان  از  بسياری  برای 
استفاده  بدن،  در  نهفته  التهاب  سرکوب  برای  ها  راه  بهترين  از 
هر  به  بدن  ايمنی  دارو.،سيستم  نه  است  غذايی  مواد  برخی  از 
عنصر خارجی که آن را به رسميت نشناسد حمله می کند اعم از 
ميکروب های مهاجم، گرده گياهان و يا حتی عناصر شيميايی. 
اين فرايند خود سبب التهاب می شود. حمالت متناوب سيستم 
بدن  تهديد سالمت  گاه سبب  خارجی  مهاجمان  به  بدن  ايمنی 

می شود.
کاهش  به  منجر  آنها  مصرف  که  غذايی  ماده  جفت   ۷ اينجا  در 

التهاب در بدن می شود، بيشتر معرفی شده است:

سبزیجات تیره رنگ و روغن زیتون: تحقيقات نشان می دهد 
افزايش  که ترکيب سبزيجات و منابع چربی سالم يک راه برای 
جذب آنتی اکسيدان هايی مانند لوتئين و بتاکاروتن در بدن است. 
دار است  برگ  اکسيدان موجود در سبزيجات  آنتی  لوتئين يک 
اختالالت  از  و  شود  می  چشم  در  التهاب  کاهش  به  منجر  که 
عصبی مانند دژنراسيون ماکوال وابسته به سن جلوگيری می کند. 
شده  داده  نشان  که  است  ديگری  اکسيدان  آنتی  نيز  بتاکاروتن 

منجر به کاهش التهاب در افراد مسن می شود.

اسفناج و زغال اخته: در يک مطالعه نشان داده شد ورزشکارانی 
که هر روز و به مدت ۶ هفته زغال اخته مصرف می کنند، کاهش 
التهاب بعد از تمرينات ورزشی را تجربه می کنند. در تحقيقات 
ديگر نيز نشان داده شده مصرف اسفناج می تواند منجر به بهبود 
تنفس و جريان اکسيژن در طول تمرينات ورزشی شود. نيترات 
درد  کاهش  و  عضالنی  توده  افزايش  برای  اسفناج  در  موجود 

عضالنی بعد از ورزش مفيد است.

در  تان  بدن  هستيد،  يائسه  زن  يک  شما  اگر  لیمو:  و  عدس 
 معرض خطر کمخونی فقر آهن قرار دارد. اين نوع کم خونی باعث 
بنابراين مصرف غذاهای  بدن می شود.  التهابی در  واکنش های 
با مرکباتی که دارای  لوبيا همراه  و  از قبيل عدس  از آهن  غنی 
اسيد اسکوربيک و کاروتنوئيدها هستند، مانند ليمو، برای جذب 

آهن، بسيار مفيد است.

سیب زمینی شیرین و فلفل قرمز: فلفل قرمز حاوی بتاکاروتن 
ميزان  و کدو،  با سيب زمينی شيرين  است و مصرف آن همراه 
شده  داده  نشان  دهد.  می  افزايش  را  بدن  در  آ  ويتامنی  جذب 
از آکنه و همچنين  ناشی  التهابی  آ، شرايط  که مصرف ويتامين 

ديسپالزی ريوی را کاهش می دهد.

حفظ  برای  مفيد  های  باکتری  از  سرشار  کفير  کفیر:  و  بادام 
بعالوه  گوارش  دستگاه  در  هضم  فرايند  بهبود  و  روده  سالمت 
پری  حاوی  نيز  بادام  پوست  است.  بدن  ايمنی  سيستم  تقويت 
بيوتيک برای کاهش التهاب مزمن روده و کاهش شرايطی مانند 

بيماری کرون، کوليت اولسراتيو است.

آنتی  باالی  بسيار  ميزان  حاوی  ميوه  دو  اين  انگور:  و  تمشک 
اکسيدان ها هستند و نشان داده شده مصرف همزمان آنها برای 
التهاب، کاهش خطر بيماری های قلبی عروقی، پوکی  با  مبارزه 

استخوان و سرطان ريه بسيار مفيد است.

با غالت  آنها  و مصرف  پياز  و  سير  ای:  برنج قهوه  پیاز،  سیر، 
سبوس دار مانند برنج قهوه ای يا ماکارونی کامل، می تواند جذب 
روی در بدن را سه برابر افزايش دهد. جذب بيشتر روی در بدن 
مرتبط  های  بيماری  به  ابتال  خطر  کاهش  با  است  مساوی  نيز 
های  واکنش  سرطان،  آترواسکلروز،  قبيل  از  مزمن  التهاب  با 

ايمونولوژيک و …

ماسک هایی 
برای رفع کک ومک پوست

در  بيشتر  که  است  عارضه ای  کک ومک 
زنان و مردان سفيدپوست و مو بور پديدار 
عملکرد  نتيجه طبيعی  می شود. کک ومک 

سلول های رنگدانه ساز )مالنوسيت( است.
نقاطی از بدن که در معرض تشعشع آفتاب 
کک ومک  دچار  بيشتر  می گيرند،  قرار 
اثر  در  که  است  علت  بدان  اين  و  می شود 
بنفش،  ماورای  اشعه  و  آفتاب  نور  تابش 
مالنين )ماده رنگی پوست( که از سلول های 
به طور  رنگدانه ساز پوست ترشح می شود، 
باعث  و  پوست جمع  در سطح  ناهماهنگ 

به وجود آمدن کک ومک می شود.
 

ماسک های گیاهی برای کک و مک

ابتدا پوست صورت را تميز کنيد و بعد از 
ماسک های زير استفاده نمائيد.

 ۱- صورت خود را با ورقه های نازک پوست 
گوجه فرنگی کامال بپوشانيد و بگذاريد يک 
ساعت روی صورتتان بماند و بعد صورت را 
اين عمل را روزی دو  با آب گرم بشوييد. 

بار تکرار کنيد.
 ۲- آب تمشک يا آلبالو را بگيريد و آن را 
روی پوست صورت خود بماليد و بگذاريد 
بعد  و  بماند  صورتتان  روی  ساعت  يک 
عمل  اين  بشوييد.  گرم  آب  با  را  صورت 
که  دهيد  ادامه  زمانی  تا  بار  دو  روزی  را 

کک ومک شما از بين برود.
* توجه: در هر يک از دو روش باال، اگر قبال 
بماليد،  نيز  تازه  ليموترش  خود  پوست  به 
روش های درمانی فوق موثرتر خواهند بود.

  ۳- مقداری عسل را روی بخار آب قرار 
آن  به  بعد  پيدا کند.  روان  تا حالت  دهيد 
مقداری دارچين کوبيده شده که در مقدار 
اندکی آب حل کرده ايد، اضافه نماييد )به 
استفاده  سرکه  از  است  بهتر  آب  جای 

کنيد(.
)طوری  است  گرم  عسل  که  زمانی  تا 
به  را  ماسک  اين  نسوزاند(  را  صورت  که 
دقيقه   4۰ حدود  و  بماليد  خود  صورت 
را  صورت  بعد  دهيد.  قرار  پوستتان  روی 

با آب ولرم بشوييد.
که  است  اين  عسل  مفيد  اثرات  از  يکی 
باعث از بين رفتن تمامی لکه های موجود 

در روی پوست صورت می شود.
 4- ميوه موز را له کنيد. سپس آن را با 
مغز تخم خربزه مخلوط کنيد. اين ماسک 
را روی کک ومک صورت بماليد و پس از 

۲۰ دقيقه صورت را با آب سرد بشوييد.
پذير  برگشت  کک ومک  که  باشد  يادتان   
از  بايد  نيز  مداوا  از  پس  بنابراين  است، 

پوست صورتتان مراقبت نماييد.
منبع: تبیان

سالمتوتغذیهبهداشتوسالمت

نيز  فمينيسم  رويکرد  گذشته،  ساليان  طي 
همانند  ديگر،  مؤلفه هاي  از  بسياري  همچون 
در  جد  به  و...  ديني  دمکراسي  بشر،  حقوق 
جهت  گاه  و  است  گرفته  قرار  توجه  کانون 
توصيه مي شود.  ايران  در  زنان  بهبود وضعيت 
آيا  اين بين آن است که  مسئله ي اساسي در 
زن غربي با اين رويکرد به واقع به حقوق خود 

دست يافته است؟
فمينيسم به عنوان نهضتي که خواهان دفاع از 
حقوق زنان است در دهه ي ۱۸4۰ در آمريکا 
دوره ي  )سه  موج  سه  قالب  در  و  شد  آغاز 
زماني( مطالبات خود را مطرح کرد. فمينيسم 
براي  نيز  را  مثبتي  پيامدهاي  گرچه  غرب  در 
دقيق تر  بررسي  با  اما  داشت،  همراه  به  زنان 
منفي  آثار  که  کرد  اعالم  قاطعيت  با  مي توان 
آن به مراتب بيشتر بوده است. در اين جريان، 
هرچند زنان به کسب برخي موقعيت هاي برابر 
در اجتماع نائل شده اند، اما وضعيت فرودستي 
آن ها که نوع رايج آن استثمار جنسي و ابزاري 
بدتر  هم  شايد  و  يافته  ادامه  است،  آن  بودن 
افراطي  يا  انحرافي  مواضع  اتخاذ  است.  شده  
ديگر،  عوامل  کنار  در  فمينيست ها،  سوي  از 
موجب انحطاط اخالقي جوامع، خاصه در غرب 
سستي  هم جنس گرايي،  پديده ي  اشاعه ي  و 
بنيان خانواده و بروز مشکالت عديده ي روحي 

و عاطفي در کودکان و نوجوانان شده است.
برخي  کسب  به  زنان  هرچند  جريان،  اين  در 
شده اند،  نائل  اجتماع  در  برابر  موقعيت هاي 
آن  رايج  نوع  که  آن ها  فرودستي  وضعيت  اما 
استثمار جنسي و ابزاري بودن آن است، ادامه 

يافته و شايد هم بدتر شده  است.
براي  را  فمينيسم  دستاوردهاي  ديويدسن   
است  معتقد  و  مي داند  بي فايده  آينده 
جايگزين  را  »شغل محور«  موضع  فمينيسم، 
کرده  در دهه ي ۱۹۵۰  وضعيت »خانه محور« 
و ارزش خانه داري و روابط سالم زن و مرد را 

از بين برده است.
مثبت  آثار  برشمردن  نيز ضمن  سيدل  روت   
جنبش زنان در غرب که دسترسي به آموزش 
زنان در رسانه ها  اقتصادي، پذيرش  و مشاغل 
از  بيش  کنترل  سياست مداران،  سوي  از  و 
و  باروري  قابليت  و  خود  بر جسم  زنان  پيش 
وابستگي  حس  جاي  به  بيشتر  اعتمادبه نفس 
است، از سوء استفاده  از زنان در تبليغات، مد و 
فيلم ها و از فقر بيشتر زنان به عنوان مواردي 
که هنوز الينحل باقي مانده است ياد مي کند 

)حسني فر، ۱۳۸۲، ص ۹۹(.
به  آنچه  از  برخي  روز نبزگ،  پل  عقيده ي  به 
نتايج  توانمندسازي اجرا شده  نام فمينيسم و 

وارونه اي به همراه داشته است.
از  را  ذکرشده  آثار  همه ي  اگر  بنابراين    
پيامدهاي مثبت حرکت فمينيسم بدانيم، بايد 
ديد که اين نهضت براي دستيابي به اين نتايج 
منفي  پيامدهاي  از  است.  پرداخته  بهايي  چه 

اين نهضت مي توان به موارد زير اشاره کرد:
ازدواج هاي  خانواده،  نهاد  فروپاشي   .۱
غيررسمي و نامشروع، طالق هاي مکرر و تولد 
عنوان  به  را  خانواده  نقش  نامشروع،  فرزندان 
يک پايگاه مطمئن براي آرامش روحي و رواني 
از بين برده است و حتي تأثيرات آن بر جامعه 
نيز آشکار شده است. وجود فرزندان تک  والد، 
يا  مثل  توليد  فناوري  باال،  سنين  در  زايمان 
پديده ي مادران ميانجي )مادراني که با پذيرش 
نطفه ي ديگران به عنوان ظرف جنين، زحمت 
را متحمل مي شوند و در قبال آن پول  اجاره 
دريافت مي کنند(، کودکان سرراهي و پرورش 
غيراخالقي  خشونت گرا،  آسيب پذير،  نسلي 
منفي  پيامدهاي  جمله  از  همگي  نابهنجار،  و 

فمينيسم است.
 ۲.ايجاد تقابل بين زن و مرد و توجه نکردن 
به نقش مکمل و متفاوت اين دو جنس موجب 

خشن  تصويري  فمينيست ها  که  است  شده 
در  و  دهند  ارائه  مردانه  جنس  از  سلطه گر  و 
حقوق  بازستاندن  براي  ستيز  و  مقابله  صدد 
تاريخي ازدست رفته برآيند و در مقابل مردها 
آمار  شوند.  متوسل  مشابه  حرکت هاي  به  هم 
از  خانواده ها  در  خشونت  که  مي دهد  نشان 
وحشتناکي  به  طور  بعد،  به   ۱۹۷۰ دهه ي 
ميليون  سه  تا  دو  حدود  است.  يافته  افزايش 
زندگي  شريک  توسط  سال  هر  فرانسوي  زن 
تا سر  آن ها  از  برخي  و  مي خورند  کتک  خود 
حد مرگ مورد ضرب وشتم قرار مي گيرند؛ به 
گونه اي که حدود ۵۰۰ تن از آنان براي چنين 

خشونت هايي جان خود را از دست مي دهند.
 ۳.تغيير نقش زنان و مردان و ارزش هاي آنان 
به  طوري  است؛  فمينيسم  پيامدهاي  ديگر  از 
که هر روز تعداد بيشتري از زنان به الگوهاي 
الگوهايي خاص  رفتاري تهاجم و خشونت  که 

در  مي شوند.  جذب  مي روند،  شمار  به  مردان 
به  تمايلي  نيز  جوان  مردان  ميان  حال،  عين 
از  مسائلي  به  عالقه  بذل  با  »زنانگي«،  سوي 
قبيل مد و رسيدگي به جسم و تن، مشاهده 
مي شود. زنان جوان نيز به دنبال وارد شدن به 
حيطه هاي مخصوص مردان هستند و از آن به 

عنوان خطر کردن و کام جويي ياد مي کنند.
حوزه ي  در  شديدي  تغييرات  شاهد  اروپا   .4
در  تحقيقي  بر  بنا  است.  خانواده  و  ازدواج 
دانشگاه روتگرز نيوجرزي، که در سال ۱۹۹۹ 
انجام شده است، نرخ طالق از سال ۱۹۷۰ تا 
حالي  در  يافته،  افزايش  درصد   ۳۰ سال  آن 
کاهش  بيشتري  سرعت  با  ازدواج  نرخ  که 
از  درصد   ۳۸ فقط  امروزه  و  است  کرده  پيدا 
که  مي دانند  موفق  را  ازدواج خود  آمريکاييان 
در مقايسه با ۲۵ سال قبل، ۵۳ درصد کاهش 
دارد. امروز ۵۱ درصد از کل ازدواج ها به طالق 
ازدواج  نرخ  نيز  انگلستان  در  مي شود.  منجر 
اول از سال ۱۸۸۹ تا امروز به پايين ترين حد 
خود رسيده و بين سال ۱۹۶۱م تا ۱۹۹۱، نرخ 
نيز  طالق  هزينه ي  و  شده  برابر  شش  طالق 
براي جامعه ي انگلستان، ساالنه چهار ميليارد 

پوند است.
که  اروپايي  زنان  شمار  به  حاضر،  حال  در   
مي شوند  فرزند  داراي  زناشويي  پيوند  بدون 
مادران  و  پدران  دانمارک  در  مي شود.  افزوده 
مجرد، اکثر اوقات نزد هم در يک خانه زندگي 
منزله ي  به  را  آنان  آمار  اداره ي  و  مي کنند 
پدران و مادران ازدواج کرده به شمار مي آورد. 
بيش  ازدواج نکرده  مادران  وجود  ايرلند،  در 
در  حتي  و  دارد  عموميت  متأهل  مادران  از 
خانوار،  سرپرست  مجرد  مادران  به  انگلستان، 

امکانات و محل اقامت داده شده است.
با معرفي خانواده به عنوان   نهضت فمينيسم 
جايگاه اصلي پابرجايي ستم بر زنان و مهم ترين 

اين  تضعيف  به  منجر  زنان،  فرودستي  عامل 
روابط  شدن  سست  و  اجتماعي  مهم  نهاد 
خانوادگي در جوامع غربي شده و اين مسئله 
تا آنجا پيش رفته است که امروز از بزرگ ترين 
هم  از  ليبرال دمکراسي،  نظام هاي  چالش هاي 

پاشيدن خانواده اعالم شده است.
نهاد  آسيب پذيري  مادري،  نقش  ۵.تحقير 
و  اجتماعي  مسئوليت هاي  پذيرش  و  خانواده 
اقتصادي از سوي زنان باعث کاهش نرخ رشد 
جمعيت در بسياري از کشورهاي غربي شده و 
بسياري از کشورها را با بحران کاهش جمعيت 
افزايش  براي  که  جايي  تا  است؛  کرده  روبه رو 
از  است؛  شده  انديشيده  تمهيداتي  جمعيت 
اينترنتي  تجارت  مصنوعي،  باروري  جمله 
اسپرم، تجارت کودکان از طريق مادران باردار 
غيره  و  ديگر  کشورهاي  از  کودکان  قاچاق  و 

)مکنون، ۱۳۸۲، ص ۲44(.

کسب  و  اقتصادي  استقالل  به  ۶.رسيدن   
اهداف  مهم ترين  از  شغلي  برتر  موقعيت هاي 
جنبش هاي زنانه در غرب است، ولي امروزه بر 
زنان  بين المللي،  سازمان هاي  آمارهاي  اساس 
از  افراد جامعه ي بشري هستند که  فقيرترين 
سويي امکان دسترسي به سرمايه را ندارند و از 
سوي ديگر، با از دست دادن کانون خانواده، از 

امتياز حمايت هاي خانواده نيز محروم اند.
برخي  به  شتاب  زده  و  يک سويه  پرداختن   .۷
نظير  زنان،  ازدست رفته ي  ارزش هاي  از 
سياسي،  مشارکت  و  رأي  حق  مالکيت،  حق 
که  است  شده  موجب  اقتصادي،  و  اجتماعي 
بسياري از ارزش هاي ديگر زنان، همچون نقش 
قرار  حمله  يا  غفلت  مورد  مادري،  و  همسري 

گيرد.
هجومي  حقيقت  در  جنسي  ۸.تجاوزهاي   
ساختار  که  است  توهين آميز  و  وحشت آور 
مفهوم  به  و  مي کند  منهدم  را  زن  امنيت 
از  حتي  گاهي  که  مي زند  ضربه  او  وجودي 
شده  برآورد  مي ماند.  عاجز  عمل  اين  افشاي 
تا آوريل  از آوريل ۱۹۹4  است که در روآندا، 
۱۹۹۵، تعداد زنان و دختراني که مورد تجاوز 
هزار   ۲۵۰ تا   ۱۵۷۰۰ از  بيش  شده اند،  واقع  
در سال هاي  را شامل مي شوند. همچنين  نفر 
ارائه شده، تجاوزهاي دسته جمعي  اخير، اسناد 
در يوگسالوي سابق، ليبريا، سومالي، کامبوج، 

اوگاندا و... را تأييد مي کنند.
تمکين  از  خودداري  حق  اعطاي  واقع  در 
با  همراه  همسر،  مقابل  در  زنان  به  جنسي 
نارسايي هاي موجود در خانه و اجتماع، موجب 
از  ويژه  به  جنسي،  تجاوزهاي  که  است  شده 
اداره ي  يابد.  افزايش  شدت  به  محارم،  سوي 
کرده  اعالم  آمريکا  در  جنايات  ملي  بررسي 
که تعداد تجاوزهاي واقعي دو برابر تجاوزهايي 
مايل  زن ها  زيرا  است،  شده  گزارش  که  است 

و  نزديکان  سوي  از  که  را  تجاوزي  نيستند 
محارم اتفاق افتاده است گزارش دهند.

 ۹. در جهان معاصر، نوعي جديد از برده داري 
و  برده داري  جايگزين  زنان  از  بهره کشي  و 
زن  سرمايه داري،  نظام  در  است.  شده  ستم  
ابزار توسعه ي اقتصادي و جذب سرمايه است. 
استراتژي  يک  عنوان  به  سکس  جهانگردي 
را  فيليپين  و  جنوبي  کره ي  تايلند،  توسعه، 
تبديل  جهانگردي  نوع  اين  قانوني  مراکز  به 
»زنان  يا  سفارشي«  »عروس هاي  است.  کرده 
مکاتبه اي« زنان و دختران کشورهاي در حال 
توسعه هستند که توسط مؤسسات همسريابي 
براي مردان ثروتمند دول صنعتي و توسعه يافته 
تهيه مي شوند و به دليل عدم فهم زبان محلي 
و عدم  آشنايي با قوانين و فرهنگ محلي، غالباً 
مي کنند  زندگي  غيرقانوني  فحشاي  مراکز  در 
انواع خشونت و سوء استفاده هاي  و در معرض 

جنسي، جسمي و رواني قرار مي گيرند.
به گفته ي مطبوعات مادريد، در حال حاضر   
)روسپي گري(  نوين«  برده کشي  »تجارت 
از  بعد  دالر،  ميليارد  هفت  ساالنه  درآمد  با 
جنايت کارانه  تجارت  دومين  اسلحه،  قاچاق 
کنفرانس  همچنين  است.  جهان  پررونق  و 
مورد  در  اروپا،  در  امنيت  همکاري  سازمان 
بود  شده  برگزار  وين  در  که  انسان ها  قاچاق 
اعالم کرد: ساالنه حدود ۲۰۰ هزار زن و دختر 
مي شوند  کشيده  و...  خودفروشي  به  اروپا  در 
قالب  در  انسان  قاچاق  حاضر،  حال   در  و 
فرزندخواندگي  و  اجباري  کار  روسپي گري، 
تمامي ۵4 کشور عضو  غيرقانوني، گريبان گير 

اين کنفرانس است.
 در جهان معاصر، نوعي جديد از برده داري و 
بهره کشي از زنان، جايگزين برده داري و ستم  
ابزار  زن  سرمايه داري،  نظام  در  است.  شده 

توسعه ي اقتصادي و جذب سرمايه است.
فمينيسم،  شعارهاي  جمله  از  هرچند   .۱۰
به  مربوط  کارهاي  قيدوبند  از  زنان  رهايي 
کسب  و  بچه داري  و  شوهرداري  خانه داري، 
استقالل و اشتغال زنان بوده است؛ اما امروزه 
حجم  غربي  جوامع  در  معموالً  که  فقير  زنان 
براي  مي دهند،  تشکيل  را  جمعيت  از  بااليي 
کسب استقالل اقتصادي از سوي خانواده هاي 
به  آن ها  فرزندان  حضانت  براي  ثروتمند، 
استخدام درمي آيند و مجدداً در عمل، آنان به 

تربيت فرزند و خانه داري روي آورده اند.
و  جنسي  تبعيض  امروزه  آنکه  سرانجام  و   
شعار دفاع از حقوق زنان، به حربه اي سياسي 
به  استعمارگر،  تبديل شده است و کشورهاي 
بهانه ي اسکات رقباي خود، آن ها را به ناديده 
متهم  دمکراسي  نقض  و  زنان  حقوق  گرفتن 
 .)۶۵ و   ۶4 صص   ،۱۳۷۸ )فوالدي،  مي کنند 
با پيامدهايي که فمينيسم براي زنان در غرب 
بار آورده است، آيا مي توان آن را نسخه ي  به 

مناسبي براي احقاق حقوق زنان دانست؟)*(
 

پي نوشت ها:
ايران«،  و  »اسالم  حسني فر،  عبدالرحمن   -  
مجموعه مقاالت اسالم و فمينيسم، دفتر نشر 

معارف، جلد دوم، ۱۳۸۲.
روابط  در  تحول  و  مکنون، »جنسيت  ثريا   -  
زن و مرد«، مجله ي فرهنگ، ۱۳۸۲، ش 4۸، 

صص ۲۳۷ تا ۲۷۰.
مجله ي  »فمينيسم«،  فوالدي،  محمد  ـ   

معرفت، ۱۳۷۸، ش ۲۲، صص ۵۸ تا ۶۵.
 *راحله دهقان پور؛ کارشناس فرهنگي و عضو 

هيئت تحربربه ي برهان
 انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه های 
تایید  معنای  به  لزوما  خارجی  و  داخلی 
اطالع  جهت  صرفا  و  نیست  آن  محتوای 
کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود.

سرانجام نسخه اي که غرب براي زنان مي پیچد!
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آگهی ابالغ
نظر به اينکه در پرونده کالسه ۹4۰۹۹۸۰۸۶۸4۰۱۰۷۲ شعبه دادستانی دادسرای 
تعقيب  تحت  علی  فرزند  بهرامی  ياور  آقای  دهلران  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
اين مرجع می باشند و به لحاظ مجهول المکان بودن نامبرده احضار وی مقدور 
نمی باشد بدين وسيله در اجرای ماده ۱۷4 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب به 
نامبرده ابالغ ميگردد تا ظرف يک ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه دادستانی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دهلران جهت پاسخگويی به اتهام سرقت وجه 
بصورت برداشت از حساب از طريق کارت عابر بانک شکايت آقای يعقوب رحمتی 
فرزند سبزمراد در اين شعبه حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از مهلت فوق 

تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
معاون شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دهلران

حصروراثت
بحکايت پرونده کالسه ۹۵\۲۲۸\۵شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای اکبر حسينی نيا درخواست صدورگواهی حصروراثت رانموده است وبيان داشته 
شادروان اميرحسينی نيا در تاريخ۲۰\۱۱\۱۳۹۳در اقامتگاه دائمی خودفوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از 
۱_اکبر حسينی نيا  زايچه  ۹۷۰\۱۳4۸کدملی۳۲۳۰۳۳۳۶۸۳پدرمتوفی

اينک مراتب يک نوبت دريکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه ای از متوفی نزد وی باشد ازتاريخ نشر در آگهی ظرف مدت يکماه به 
اين شورا ارائه نمايد درغير اين صورت شورا گواهی راصادروهر گونه اعتراضی يا وصيت 
نامه ای حتی سری يا رسمی بعداز اين مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهدشد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

۱-نام: شرکت تعاونی مسکن رهروان روح اله با وکالت علی شيخيانی نشانی: بوشهر 
خيابان شهيد مطهری مقابل سه راه هاللی جنب بانک تجارت طبقه اول

مشخصات محکوم عليه/ محکوم عليهم
نام: عبدالکريم نام خانوادگی: بحرينی نام پدر: ... نشانی محل اقامت: مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره ۹۳/۱۶۳ مورخ ۹۳/4/۱۱ شورای حل اختالف 
بوشهر شعبه ۵ قطعيت حاصل کرده است حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت 
اصل خواسته 4۶/۳۸۷/۰۰۰ ريال و هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل و خسارت 

تاخير تاديه از تاريخ ۹۳/۲/۲۸ در وجه خواهان صادر و اعالم می دارد.
تاریخ انتشار: 95/4/23 شورای حل اختالف بوشهر

آگهی وقت دادرسی 
بموجب پرونده کالسه ۹4۰۹۹۸۰۸۶۸۸۰۰۲۶۶ دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 
الکلی  مشروبات  قاچاق  اتهام  به  عليرضا  فرزند  پور  افتخاری  پيمان  آقای  دهلران 
رسيدگی  وقت  و  باشد  می  کيفری  تعقيب  تحت  انتظامی  مرجع  گزارش  موضوع 
برای روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۵/۲۷ ساعت ۱۱/۳۰ صبح تعيين گرديده است بعلت 
مراتب  دادرسی کيفری  آيين  قانون  ماده ۱۸۰  بودن متهم طبق  المکان  مجهول 
در يکی از جرايد کثيرالنتشار آگهی می شود تا نامبرده در موعد مقرر فوق جهت 
رسيدگی به اتهام خود در دادگاه حاضر شود و در صورت عدم حضور دادگاه غيابا 
رسيدگی خواهد نمود و چنانچه منبعد ابالغ به وسيله آگهی الزم باشد فقط يک 

نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
دادرس شعبه دادگاه انقالب اسالمی شهرستان دهلران 

اصالحیه
آگهی موضوع ماده 3 قانون

وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   ۱۳ ماده  و   
برابر  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی 
آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بابلسر  ثبتی  واحد  در 
متقاضيان ذيل محرز گرديده است لذا به منظور اطالع 
روز جهت  فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  را  مراتب  عموم 
اطالع عموم آگهی ميگردد چنانچه شخص يا اشخاصی 
داشته  ذيل  متقاضيان  مالکيت  سند  صدور  به  نسبت 
ظرف  آگهی  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند  می  باشند 
مدت دو ماه از تاريخ اولين آگهی اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک 
مرجع  به  به  را  خود  دادخواست  تسليم  تاريخ  از  ماه 

قضايی تقديم نمايند 
پالک يک اصلی بخش ۱۲ 

بابلی  نژاد  غالم  عباس  آقای  از  ۲۱4۵فرعی  ۱-پالک 
فرزند نبی ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث 
 ۱ پالک  مربع  مساحت۱۰۸/۸۱متر  به  است  شده  بنا 
مير  آقای  مالک رسمی  از  اصلی بخش ۱۲ خريداری 

عبدلوهاب طاهريان ورثه سيد فرج اله طاهريان 

پالک ۲ اصلی بخش ۱۲ قريه مينادشت 
سهرابی  حکيمی  بهروز   ۱۲ بخش  اصلی   ۲ ۲-پالک 
آن  در  که  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  محمد  فرزند 
احداث بنا شده است به مساحت ۶۰۰۰متر مربع پالک 

خريداری از نسق زراعی آقای آقاجان دشتی 
۳-پالک ۲ اصلی بخش ۱۲ سليمان ناصری اصل فرزند 
قربانعلی ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث 
پالک  مربع  متر  مساحت۱۵۳/۸۲  به  است  شده  بنا 

خريداری از نسق زراعتی آقای عباس مطلبی
پالک 4 اصلی بخش ۱۲ قريه کاله عربخيل افراتخت 

تازه آباد 
فرزند قدرت  پور  اسرافيل محمد علی  4-پالک فرعی 
۳۵/۶۰۰متر  مساحت  به  باغ  قطعه  يک  ششدانگ  ا... 
ورقانيه  خانم  زراعتی  نسق  از  خريداری  پالک  مربع 

خليل عربی 
فرزند  چراتی  رستمی  غالمرضا  آقای  فرعی  ۵-پالک 
آن  در  که  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  آقا  مشهدی 
مربع  ۱۸۳/۷۱متر  مساحت  به  است  شده  بنا  احداث 
پالک يک فرعی از 4 اصلی بخش ۱۲ خريداری از نسق 

زراعی آقای رمضانعلی مصباح 
پالک ۱4 اصلی بخش ۱۲ قريه کردکال 

۶-پالک فرعی رشيد برج فرزند عليرضا ششدانگ يک 

قطعه زمين که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
از مالکيت  ۲۰۲ متر مربع پالک ۵۷ فرعی خريداری 

رسمی جعفر روستاييان 
پالک ۱۵و۱۷ اصلی بخش ۱۲ قريه سيد کال و ديوکال 
لداری  پور  حسين  اصغر  علی  آقای  فرعی  ۷-پالک 
فرزند قلی ششدانگ يک قطعه زمين که در ان احداث 
بنا شده است به مساحت ۲۰۹/۹۹متر مربع پالک ۶4۸ 

فرعی خريداری از مالکيت رسمی لطف اله جعفری 
پالک ۱۶اصلی بخش ۱۲ قريه سرحمام 

۸-پالک فرعی خانم زهرا پور هاشم سرحمامی و مريم 
دانگ   ۳ به  نسبت  کدام  هر  فرزند حسين  هاشم  پور 
مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين که در اين احداث 
بنا شده است به مساحت ۳۳4/۹۵ متر مربع پالک ۱۹ 
فرعی خريداری از مالکيت رسمی آقای عباس بابانژاد 

۹- پالک فرعی آقای سيد ابراهيم پور علی سرحمامی 
در  که  زمين  قطعه  يک  مهدی ششدانگ  سيد  فرزند 
متر   ۱۰4/۲۸ مساحت  به  است  شده  بنا  احداث  آن 
مربع پالک ۱۰۵ فرعی خريداری از مالک رسمی آقای 

عباسعلی پورعباسعلی 
پالک ۱۸ اصلی بخش ۱۲ قريه درزيکال 

۱۰-پالک فرعی آقای حسين گل آقايی درزی فرزند 
احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  رمضان ششدانگ يک 

پالک  مربع  ۳4۳/4۵متر  مساحت  به  است  شده  بنا 
خريداری از مالک رسمی آقای قاسم حسنتبار درزی 

پالک ۱ اصلی بخش ۱۱ قريه اوجاکسر 
محمد  فرزند  شاهنايی  االهه  خانم  فرعی  ۱۱-پالک 
ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۲4۹/۹۹متر مربع واقع در پالک ۲4۷ 

فرعی اجاکسر مالکيت رسمی مشاعی محرز گرديده 
فرزند  علويحه  زمانی  سعيد  آقای  فرعی  ۱۲-پالک 
احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  عباس 
بنا شده است به مساحت4۸۸/۲۵متر مربع پالک 4۷۳ 

خريداری از مالک رسمی آقای رضا قلی تبار 
علی  فرزند  شعبانی  فرزاد  آقای  فرعی  ۱۳-پالک 
ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت۶۳۱/۷۸متر مربع واقع در پالک ۱۹۵ 
عبد  آقای  رسمی  مالک  از  خريداری  اجاکسر  فرعی 

السالم عمويی 
فرزند  اوجاکی  تبار  قلی  رضا  آقا  فرعی  پالک   -۱4
محمد ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت 4۳۷ متر مربع واقع ششدانگ 
۸۳۲۶ فرعی اوجاکسر خريداری از مالک رسمی آقای 

اسد ابراهيمی
اله  عين  فرزند  اکبری  امين  آقای  فرعی  پالک   -۱۵

ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده 
پالک  در  واقع  مربع  مساحت۲۵۶/۱4متر  به  است 
۲4۲ فرعی اجاکسر خريداری از مالک رسمی منقضی 

گرديده است 
پالک ۲ اصلی بخش ۱۱ قريه سادات محله 

۱۶- پالک فرعی آقای عباس ابراهيم زاده فرزند نثار 
احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  علی 
پالک  مربع  مساحت۲۲۰/۰۷متر  به  است  شده  بنا 
۵۸۸فرعی خريداری از مالکيت رسمی آقای ابوالقاسم 

ابراهيم زاده 
نظر  فرزند  زاده  ابراهيم  مسلم  آقای  فرعی  ۱۷-پالک 
علی ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا 
 ۵۸۸ پالک  مترمربع  مساحت۶۱۸/۲۷  به  است  شده 
ابوالقاسم  آقای  رسمی  مالکيت  از  خريداری  فرعی 

ابراهيم زاده 
عيسی  فرزند  جهانگيری  مهين  فرعی  ۱۸-پالک 
ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 4۵۲/۵۷متر مربع پالک ۵۸۸ فرعی 
خريداری از مالکيت رسمی آقای ابوالقاسم ابراهيم زاده 

پالک ۶ اصلی بخش  قريه کيخامحله 
۱۹- پالک فرعی سيد جواد طاهری فرزند سيد عباداله 
ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده 

است به مساحت۷۸۶/۸۲متر مربع پالک ۵۱فرعی 
خريداری از مالکيت رسمی آقايان محمد جعفر مهدی 

پور و کاظم مهدی پور 
بستی  کله  نصراللهی  مهديه  خانم  فرعی  ۲۰-پالک 
آن  در  که  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  مهدی  فرزند 
مربع  متر  مساحت۳۲۶/۸۵  به  است  شده  بنا  احداث 
آقای  رسمی  مالکيت  از  خريداری  فرعی   ۵۱ پالک 

کاظم مهدی پور 
بستی  کله  نصراللهی  مهديه  خانم  فرعی  ۲۱-پالک 
آن  در  که  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  مهدی  فرزند 
مربع  مساحت4۳۱/۲۱متر  به  است  شده  بنا  احداث 
آقای  رسمی  مالکيت  از  خريداری  فرعی   ۵۱ پالک 

محمد جعفر مهدی پور 
پالک ۱۰ و ۱۱اصلی بخش ۱۳ قريه 

۲۲-پالک مالک آقای محمد مشرفی فرزند حميد رضا 
ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت4۵۲/4۸ متر مربع خريداری از نسق 

زراعی آقای سيد محمد حاجی اسدی 
بديهی است بصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد 

تاریخ انتشار نوبت اول 95/2/11 تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/27 

رییس ثبت اسناد و امالک بابلسر م. الف 9501021 

برانکو: جانشين رضائيان را پيدا کرده ام

سرمربی تيم فوتبال پرسپوليس تهران،گفت: جوان شايسته ای چون 
»صادق محرمی« در فصل پيش روی، جای »رامين رضائيان« را به خوبی 

در تيم پر خواهد کرد.
به گزارش ايرنا، برانکو ايوانکوويچ روز سه شنبه با اشاره به اينکه اين باشگاه 
احترام خاصی برای شهداء قائل است، اظهار داشت:زمان بازی و حريفانمان 
برای شروع ليگ برتر مشخص نيست و شروع جام شهدا اصال با برنامه های 
تيم هماهنگی نداشت به همين دليل، امکان شرکت در اين مسابقات را 
نداريم. برانکو افزود: از هواداران عذرخواهی می کنم که برای مدت زياد 
تيم محبوبشان را از آنها دور کرديم، اما سختی اين دوری و اردو برای اينکه 

تيمی شايسته باشيم الزم است.
وی با اشاره به اينکه سرخپوشان دو جلسه تمرين ديگر در اوکراين خواهند 
داشت، تصريح کرد:امکانات مناسب سبب شد تا روند آماده سازی را به 
بهترين نحو در اوکراين دنبال کنيم.همچنين چهار ديدار تدارکاتی داشتيم 
که از آن بسيار راضی هستم و به خوبی سطح آمادگی نفرات را ارزيابی 
کرديم. سرمربی سرخپوشان خاطرنشان کرد: بازيکنان جديد با عشق، ميل 

و رغبت فراوان کار کردند و تيم را به خوبی تقويت خواهند کرد.
وی با تشکر از عليرضا بيرانوند، سيدجالل حسينی و وحيداميری به عنوان 
ملی پوشان جديد پرسپوليس به خاطر تالش های بی وقفه در اردو، ادامه 
داد: ساسان انصاری به عنوان بازيکنی باکيفيت خودش را ثابت کرد و ديگر 
نفرات جوان نيز کادر فنی را راضی کردند. برانکو خطاب به هواداران گفت: 
نگران جدايی رامين رضائيان نيستيم، چراکه صادق محرمی خودش را 
ثابت کرده و جای رضائيان را پر می کند. وی همچنين در مورد حسين 
ماهينی که به دليل مشکل خروج از کشور در تهران باقی مانده است، 

توضيح داد: وی تمرينات را به سختی دنبال می کند.

انصراف پرسپوليس از جام شهدا

باشگاه پرسپوليس اعالم کرد که به دليل سازگار نبودن زمان برگزاری 
مسابقات جام شهدا با برنامه های تيم فوتبال اين باشگاه، سرخپوشان در 

اين رقابت ها شرکت نمی کنند.
به گزارش ايرنا، مسابقات جام شهدا بر اساس اعالم سازمان ليگ فوتبال 
قرار است از ۲۶ تا ۳۱ تير در تهران برگزار شود. تيم های پرسپوليس تهران، 
تراکتورسازی و ماشين سازی تبريز و پديده مشهد به عنوان تيم های 
شرکت کننده در اين رقابت ها اعالم شده اند اما با انصراف سرخپوشان، 
ممکن است درصوت جايگزين نشدن يک تيم ديگر، برگزاری اين رقابت ها 

هم لغو شود.
باشگاه پرسپوليس اعالم کرد که با توجه به اينکه سرخپوشان پنجشنبه 
۲4 تير از اردوی اوکراين باز می گردند و از يکشنبه ۲۷ تير مرحله جديد 
تمرينات خود را آغاز خواهند کرد، زمان بندی مسابقات جام شهدا با برنامه 
های اين تيم سازگاری ندارد. به اين ترتيب با توجه به نظر سرمربی تيم و با 
ادای احترام نسبت به شهدای بزرگوار و خانواده های معظم ايشان، امکان 

حضور تيم فوتبال پرسپوليس در اين رقابت ها وجود ندارد.

انتقاد فدراسيون بين المللی گلف از غيبت 
ستارگان اين رشته در المپيک ريو

رئيس فدراسيون بين المللی گلف گفت که نفرات اول گلف مردان جهان با 
انصراف خود از حضور در بازيهای المپيک ريو به علت شيوع ويروس زيکا، 

به وجهه اين ورزش آسيب می زنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جوردن اسپيت جديدترين ستاره گلف است 
که روز دوشنبه انصراف خود را از حضور در المپيک ۲۰۱۶ اعالم کرد. به 

اين ترتيب چهار نفر اول گلف مردان در بازيهای ريو غايب خواهند بود. 
پيتر داوسون رئيس فدراسيون جهانی گلف در سمت قبلی خود در مرکز 
توسعه گلف جهان، برای بازگشت اين رشته به جمع خانواده المپيک بعد 
از ۱۱۲ سال غيبت ، مدت های طوالنی به مذاکره با کميته بين المللی 

المپيک پرداخت تا در نهايت گلف بعد از سالها به المپيک ريو بازگشت. 
داوسون گفت: ما درک می کنيم چرا اين تصميم های انفرادی اتخاذ شده 
است. فکر می کنم واکنش بيش از حدی به زيکا است. مطمئنا نگرانی 
زيادی در اين باره وجود دارد. وی خاطر نشان کرد که اسپيت انصراف خود 

را از حضور در بازيهای ريو به اطالع او رسانده است. 
آنتونی اسکانلون مدير اجرايی فدراسيوسن بين المللی گلف نيز گفت: 
انصراف ۱۷ بازيکن مطرح گلف مردان از جمله جيسون دی، داستين 
جانسون، اسپيت و روی مکلوری که چهار نفر اول گلف مردان هستند، می 
تواند بر حضور دائمی اين رشته بعد از المپيک ۲۰۲۰ توکيو تاثير بگذارد.

وی گفت: در بازيهای ريو ۳۰۶ مسابقه برگزار می شود و آی او سی هر 
کدام از اين مسابقات را بطور جداگانه بررسی می کند و در مورد ادامه 

حضور مسابقات در المپيک ۲۰۲۰ و بعد از آن تصميم می گيرد. 
آنها با اجازه افزايش تعداد مسابقات به کميته برگزاری بازيها، تصميم 
راهبردی گرفتند. اسکانلون گفت: اين بازيها در زمستان برزيل برگزار می 

شود که تهديد ويروس زيکا کاهش يافته است. 
وی گفت: به هر حال ارزيابی شرايط و تصميم گيری به عهده هر کدام 

از بازيکنان است.

احسان حدادی با انگيزه 
در جدال با رقبای آماده

نايب قهرمان پرتاب ديسک المپيک لندن مدت هاست 
موفق نشده رکورد خوبی را ثبت کند با اين حال باز 
هم همه اميدوارند که حدادی بتواند با انگيزه خود 

دومين مدال المپيکش را به دست بياورد.
رقابت های  آخرين  از  يکی  در  ايسنا،  گزارش  به 
المپيک ۲۰۱۶  آغاز  از  قبل  ديسک  پرتاب  معتبر 
ريو ، دووميدانی کاران اين ماده در موناکو به رقابت 

با يکديگر می پردازند.
در اين رقابت ها گرد کانتر از استونی،  زولتان کوواگو 
از مجارستان،  پيوتر ماالخوفسکی از لهستان،  مارتين 
لوئيز از اسپانيا، فيليپ ميالنوف از بلژيک، دانيل استال 
از سوئد، روبرتاوربانک از لهستان و مارتين ويريگ از 

آلمان حضور دارند.
ايران  دووميدانی  شانس  تنها  حدادی  احسان  اما 
برای کسب مدال در المپيک، تاکنون بدون اينکه در 
مسابقه معتبری به مانند دايموند ليگ حاضر باشد 
راهی المپيک می شود. حدادی سال گذشته پرتابی 
ورودی  کاهش  از  بعد  که  داشت   ۶۵.۲۲ معادل 
المپيک از ۶۶ متر به ۶۵ متر  موفق شد با همين 

پرتاب جواز حضور درالمپيک را کسب کند.
نايب قهرمان پرتاب ديسک المپيک که مدتی ست که 
  World challenge مصدوم است در رقابت های
مادريد با ۶۳.۱۰ در جايگاه سوم قرار گرفت و چند 
روز بعد نيز در بيلبائو ۶۲ متر  و ۸۵ سانتی متر پرتاب 
نيز در  کرد و چهارم شد. حدادی چند روز پيش 
لوکزامبورگ با ۶۲ متر و ۳۲ سانتی متر قهرمان شد.

او در بازی های آسيايی ۶۵.۱۱ پرتاب کرد و به مدال 
طال رسيد البته با رکوردی که خودش هم از آن ابرای 
نارضايتی کرد. بنابراين او مدت هاست که پرتابی 
بيشتر ۶۶ متر نداشته و همين کار را برای خوش 
رنگ کردن مدال المپيکش و شايد حتی تکرار نقره 

لندن دشوار می کند.

اسامی ۲5 ملی پوش اعزامی 
دو و ميدانی به پارالمپيک ريو 

علی اصغر هادی زاده، رئيس انجمن دو و ميدانی 
پوشان  ملی  اسامی  اعالم  از  معلولين  و  جانبازان 

منتخب اعزامی به بازی های پارالمپيک خبر داد.
ورزش  فدراسيون  عمومی  روابط  با  گفتگو  در  وی 
های جانبازان و معلولين پيرامون اين خبر گفت: اين 
نفرات در جريان رکوردگيری های اخيرتيم ملی که 
در خرداد و تير ماه سال جاری برگزار شد و با توجه به 
دست يابی به رکوردهای مورد نظر کادر فنی انتخاب 
شده اند و برای حضور در بازی های پارالمپيک ريو 

مسافر کاروان منا خواهند بود.
هادی زاده افزود: به نسبت دور پيشين بازی های 
با افزايش ۵۰  پارالمپيک که در لندن برگزار شد، 
و چه  روبرو هستيم  ورزشکاران  اعزام  در  درصدی 
از نظر سهميه و چه از نظر آمار نهايی ورزشکاران 
اعزامی، در ريو با رشد قابل توجهی به نسبت لندن 
روبرو هستيم. وی گفت: بهمن رضايی، هرمز صادقی، 
مصطفی بهرامی، سجاد مرادی، سعيد کوليوند، حميد 
مزار زهی، علی جنتی ومحسن ابراهيمی به عنوان 
مربيان تيم ملی ورزشکاران را همراهی می کنند و 
امکان افزوده شدن يک مربی ديگر به اعضای کادر 

فنی نيز وجود دارد.
به  اعزامی  پوش  ملی   ۲۵ اسامی  اساس  اين  بر 

بازی های پارالمپی ريو به شرح زير اعالم شد:
۱-  حميد اسالمی، دو ۱۵۰۰ متر ) نابينايان(

۲- سامان پاکباز، پرتاب وزنه  ) نابينايان(
۳ -جاويد احسانی شکيب، پرتاب وزنه 

4 - علی الفت نيا، پرش طول  ۵- پيمان نصيری دو 
۱۵۰۰متر    ۶- سيامک صالح فرج زاده، پرتاب وزنه 
۷ - محسن کائدی، پرتاب وزنه و نيزه    ۸ - سجاد 
پرتاب  وزنه    ۹ - عليرضا مختاری،  محمديان، 
پرتاب وزنه    ۱۰ - جليل باقری، پرتاب وزنه  ۱۱ 
- علی محمد ياری، پرتاب  ديسک  ۱۲ - سجاد 
نيک پرست، پرتاب نيزه  ) نابينايان ( ۱۳ - محمد 
خالوندی، پرتاب نيزه  ۱4 - اسدا... عظيمی، پرتاب 

وزنه  ۱۵ - عليرضا قلعه ناصری، پرتاب  ديسک 
۱۶ - احمد اجاقلو دو ۱۰۰ متر  ۱۷ - يونس سيفی 
پور، پرتاب  وزنه  ۱۸ - عبدا... حيدری، پرتاب  نيزه 

۱۹ -مهران نکويی مجد، پرتاب  وزنه  ۲۰ - حامد 
اميری، پرتاب  وزنه  ۲۱ - جواد حردانی، پرتاب نيزه 
۲۲ - محمد فتحی گنجی، پرتاب نيزه  ۲۳ - سيد 
هاشميه  وزنه  ۲4-  پرتاب  پناه،  حسينی  محسن 
متقيان، پرتاب نيزه  ۲۵ - بتول جهانگيری، پرتاب  وزنه

خبرخبر

 يک ماه مانده به آغاز رقابت های کشتی در 
کشتی  فدراسيون  رئيس  ريو،  المپيک ۲۰۱۶ 
اصلی  نياز  را دو  ›حمايت‹  و  آرامش‹   ‹ ايران 
ورزش اول کشور در طی کردن آخرين مراحل 
آماده سازی ملی پوشان کشتی آزاد و فرنگی 
برای حضوری مقتدرانه و درخور نام کشتی ايران 

در اين آوردگاه مهم بين المللی دانست.
برزيل،   ۲۰۱۶ المپيک  کشتی  های  رقابت 
روزهای ۲4 تا ۳۱ مردادماه در سالن کاری اوکا 

شهر ريودوژانيرو برگزار می شود.
›رسول خادم‹ در گفت و گو با ايرنا که در اتاق 
کوچک،ساده و عاری از زرق و برق های معمول 
رئيس فدراسيون، انجام شد: با بيان اينکه برای 
المپيک سرباز نمی خواهيم بلکه به سردار نياز 
داريم تا بتوانند يک فاتح باشند و مديريت مبارزه 
و جنگيدنشان متکی به ساير نفرات نباشد،تاکيد 
کرد که امروز خوشبختانه اين نوع روحيه در بين 
کشتی گيران تيم ملی وجود دارد و روز به روز 

پررنگ تر می شود.
سرمربی تيم ملی کشتی آزاد ايران،اظهار داشت: 
همه کشتی گيران تيم ملی در فرنگی و آزاد 
مدعی هستند و برای طال به ميدان می روند 
،اين روحيه در کشتی گيران ما وجود دارد و 
اميدوارم که بتوانند به نتيجه ای که شايستگی 

آن را دارند، برسند. 
خادم با اشاره به اينکه ترکيب تيم اعزامی به 
المپيک ۲۰۱۶ ريو تقريبا مشخص شده و در 
موعد مقرر اعالم می شود، اظهار داشت: انگيزه 
فنی کشتی گيرانی که مدعی پوشيدن پيراهن 
تيم ملی در المپيک ۲۰۱۶ هستند خيلی بيشتر 
از المپيک لندن است و کشتی گيران با تجربه 
و هم آنهايی که جوان تر هستند، انگيزه زيادی 

برای کسب نتيجه دارند.
دارنده مدال طالی المپيک ۱۹۹۶ آتالنتا ادامه 
داد: اين انگيزه يک روزه به وجود نيامده و مدتها 
است که ملی پوشان در اردوها، برای تيز کردن 

تيغ اين انگيزه تمرين می کنند و به ميدان می 
روند و خودشان را در شرايط روانی و ذهنی قرار 
دادند که بايد بتوانند از زحماتشان نتيجه بگيرند 
و خوشبختانه به اين باور و اعتقاد رسيده اند که 
قابليت و توانمندی برتر بودن را دارند و اين يک 
موضوع بسيار مهمی است که به لحاظ روانی 

امروز در تيم ملی کشتی آزاد وجود دارد.
سرمربی تيم ملی کشتی آزاد بزرگساالن يکی 
بارز و خوب تيم ملی کشتی را  از مشخصات 
ما  تيمی دانست و تصريح کرد:  وجود روحيه 
سال ها در تيم ملی تک ستاره زياد داشتيم، اما 
تيم نداشتيم و طی سال های گذشته برگزاری 
جام جهانی کمک کرده که يک روحيه تيمی 

منسجمی بين نفرات شکل بگيرد.

é  المپیک رسیده به شرایط  یزدانی   
است 

خادم درخصوص رضا يزدانی ملی پوش وزن 
۹۷ کيلوگرم تيم ملی نيز گفت: او اکنون به 
شرايط المپيک رسيده و می تواند در ريو به 
مصاف حريفان برود. او در دو اردوی گذشته 

از تمرينات توانبخشی خارج شده و تمرينات 
سخت آمادگی جسمانی و کشتی را پشت سر 
انگيزه کار می کند و در  با  گذاشته و بسيار 
يزدانی، چنين روحيه  از رضا  اين چند سال 

ای نديده ام.
اين  به  پاسخ  در  کشتی  فدراسيون  رئيس 
به  توجه  با  رسد  می  نظر  به  که  مطلب 
مدال  مختلف،  کشورهای  گذاری  سرمايه 
المپيک  از  تر  سخت  بسيار  ريو  در  گرفتن 
سخت  راه  اين  در  گفت:  بود،  خواهد  لندن 
تالش کرده ايم به اين معنی که ما نيز برای 
امکان  که  عواملی  همه  و  حريفان  با  رقابت 
درون  در  رقابت  و  مبارزه  به  ما  عليه  دارد 
و  می شويم  آماده  بپردازند،  تشک  بيرون  و 
اين چند  در  را  اين سر سختی  پوشان  ملی 

سال تجربه کرده اند.
خادم در پاسخ به اين سئوال که چرا در برنامه 
رئيس جمهور  با حضور  ورزشکاران  از  تجليل 
ديدار  همچنين  و  گذشته  سال  اسفند  در 
ورزشکاران المپيکی و پارالمپيکی با معاون اول 
رئيس جمهوری در ۱۷ خرداد حضور نداشته 

هيچکدام  در  سال  چند  اين  در  گفت:  است، 
نماينده  وقتی  که  چرا  نبودم  ها  نشست  از 
فدراسيون و پيشکسوتان کشتی حضور دارند، 
ضرورتی به حضور من نيست و اين مساله تنها 
در اين دولت نيست بلکه در دولت قبلی هم در 
جلسات شرکت نمی کردم و اگر قسمت باشد 
و در کشتی باشم در دولت بعدی نيز با حضور 
به  نيازی   ، کشتی  قهرمانان  و  دوستان  ديگر 

حضور خود نمی بينم.
وی تصريح کرد: مسئوليت من در کشتی است و 
سعی می کنم جايی که مربوط به نمايش حضور 
کشتی گيران است، قهرمانان و پيشکسوتان اين 

رشته حضور داشته باشند.
رئيس فدراسيون کشتی درخصوص مشکالت 
مالی فدراسيون کشتی نيز گفت: در شرايطی 
که به المپيک نزديک می شويم، سعی دارم که 
اين مسائل را مطرح نکنم، چرا که بر فکر و ذهن 

قهرمانان ما تاثير می گذارد.
وی در عين حال ادامه داد: اما فکر می کنم 
حمايت  به  نياز  کشتی  بويژه  ما  ورزش  که 
جدی دارد و در اين خصوص بايد يک تصميم 
و  شده  گرفته  المپيک  از  بعد  اساسی  خيلی 
است  قرار  ها  فدراسيون  که  شود  مشخص 
کنند  تامين  را  نظرشان  مورد  منابع  چگونه 
پايدار  درآمدهای  برای  ساختار  يک  بايد  و 
فدراسيون ها تعريف شود و مصوبات و ضوابط 

مربوط به آن هم وجود دارد.
لزوم  بر  همچنين  کشتی  فدراسيون  رئيس 
در  المپيکی  ورزشکاران  از  ها  رسانه  حمايت 
آستانه آغاز اين رويداد بزرگ ورزشی جهان 
کنيم  تالش  بايد  همه  گفت:  و  کرد  تاکيد 
های  تنش  از  دور  و  آرام  فضايی  ايجاد  با  تا 
کمک  کشورمان  قهرمانان  به  زا،  حساسيت 
افتخار  برای  باال  و  آماده  ای  روحيه  با  کنيم 
آفرينی و عزت ايران در ميدان بزرگ المپيک 

حاضر شوند.

»آرامش« و »حمایت« نیاز اصلی ورزش اول کشور در آستانه ریو 2۰16

سـرمربی تيـم ملـی واليبـال ايـران بـه 
آناليـزور تيمـش ماموريـت داد تـا راهی 
لهسـتان شـود و کليه ديدارهای مرحله 
نهايـی ليـگ جهانـی در ايـن کشـور را 

آناليـز و تحليـل کند.
واليبـال  ليـگ جهانـی  نهايـی  مرحلـه 
سـال ۲۰۱۶ از ۲۳ تيرمـاه بـا حضـور ۶ 
تيـم آمريکا، برزيـل، صربسـتان، ايتاليا، 
فرانسـه و لهسـتان )ميزبـان( پيگيـری 

شـود. می 
ايـران  واليبـال  ملـی  تيـم  سـرمربی 
بـه نويـد مشـجری آناليـزور ايـن تيـم 
ماموريـت داد کـه رقابـت هـای مرحلـه 
نهايـی ليـگ جهانـی را آناليـز و تحليل 
کنـد تـا از اطالعـات ايـن رقابت هـا در 
جـدال بـا حريفان ايـران در بـازی های 
المپيـک اسـتفاده شـود. پنـج تيـم از ۶ 
تيـم شـرکت کننـده در مرحلـه نهايـی 

ليـگ جهانـی واليبـال در بـازی هـای 
المپيـک حضـور دارنـد.

آناليــزور تيــم ملــی ديــروز تهــران 
ــرد و  ــرک ک ــتان ت ــد لهس ــه مقص را ب
تــا پايــان رقابت هــا در ايــن کشــور 

ــد. ــد مان خواه
چهارشـنبه  نيـز  خـود  لوزانـو  رائـول 
شـب بعـد از پايـان تمريـن ايـن هفتـه 
تيـم ملـی راهـی لهسـتان مـی شـود تا 
نهايـی  مرحلـه  مقدماتـی  دور  روز  دو 
ليـگ جهانـی را زيـر نظر داشـته باشـد 
و جمعـه شـب بـه تهران برمـی گردد تا 
از روز شـنبه بر سـر تمرينـات تيم ملی 

يابد. حضـور 
تمرينـات تيـم ملـی واليبـال روزهـای 
اسـت  تعطيـل  جمعـه  و  شـنبه  پنـج 
مسـابقات  فرصـت  ايـن  در  لوزانـو  و 
لهسـتان را زيـر نظـر خواهـد داشـت.

يورو  منتخب  تيم  اروپا  فوتبال  اتحاديه   
۲۰۱۶ را معرفی کرد که تيم ملی پرتغال 
سهميه،  چهار  با  ها  رقابت  اين  قهرمان 

بيشترين بازيکن را در اين تيم دارد.
پانزدهمين دوره رقابت های فوتبال جام 
ملت های اروپا با نخستين قهرمانی پرتغال 
در  پرتغال  فوتبال  ملی  تيم  شد.  همراه 
ديدار نهايی اين رقابت ها که در ورزشگاه 
استادوفرانس شهر پاريس برگزار شد با گل 
دقيقه ۱۰۹ »ادر« مقابل فرانسه به برتری 

دست يافت و قهرمان شد.
روز دوشنبه کميته فنی يوفا اسامی تيم 
منتخب را اعالم کرد که قهرمان با چهار 
تيم  اين  در  را  بيشترين سهميه  بازيکن، 
دارد. آلمان سه بازيکن، ولز و فرانسه نيز دو 

بازيکن در تيم منتخب دارند.
نقش  که  ولز  ملی  تيم  ستاره  بيل  گرت 
مهمی به صعود تيمش تا مرحله نيمه نهايی 

داشت از غايبين تيم منتخب محسوب می 
شود.

از جمع ۱۱ بازيکن اعالم شده، رونالدو در 
سال های ۲۰۰4 و ۲۰۱۲ و همچنين په 
په در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ در تيم 
منتخب يورو قرار داشتند و ساير بازيکنان 
برای نخستين بار در اين فهرست قرار می 

گيرند.
ترکيب تيم منتخب پانزدهمين دوره جام 

ملت های اروپا به قرار زير است:
دروازه بان: روی پاتريسو از پرتغال

مدافعان: جوشا کيمخ و جروم بواتنگ از 
آلمان، په په و رافائل گوئررو از پرتغال

هافبک ها: تونی کروس از آلمان، جو آلن 
از  از ولز و ديميتری پايت  و آرون رمزی 

فرانسه
و  فرانسه  از  گريژمان  آنتون  مهاجمان: 

کريسيانو رونالدو از پرتغال

معرفی تيم منتخب يورو ۲016؛ 
قهرمان دارای بيشترين بازيکن

ماموريت ويژه لوزانو برای آناليزور تيم ملی واليبال
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شرکت تعاوني مصرف کارکنان موسسه اصالح بذر چغندرقند کرج
آگهي دعوت مجمع عادي )نوبت دوم(

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي )نوبت دوم( که راس ساعت 10 
صبح روز چهارشنبه مورخ 95/5/13 در محل سالن انجمن اسالمي واقع در کرج- جاده ماهدشت- نرسیده به ترمینال شهید 

کالنتري تشکیل مي گردد، حضور بهم رسانند.
یادآوري مي شود: 1- در صورتي که هر یک از اعضا تعاوني نتواند در مجمع عمومي فوق حضور یابد مي تواند استفاده از 
حق راي خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به یک نماینده تام االختیار واگذار نماید. تعداد آرا وکالتي هر 
عضو حداکثر سه راي و هر شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد داشت و در این صورت تایید نمایندگي تام االختیار با دو نفر 
از اعضاي هیات مدیره )آقایان: محمدرضا سلطاني و حسین راستگو و یک بازرس: آقاي اسحاق زارع رفیع( خواهد بود. بدین 
منظور عضو متقاضي اعطاي نمایندگي باید حداکثر از انتشار این آگهي دعوت تا دو روز مانده به برگزاري مجمع عمومي به 
همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاوني و کارت شناسایي معتبر در محل دفتر شرکت تعاوني 
حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضي و اهلیت نماینده، برگه نمایندگي مربوط توسط مقام مذکور تایید و 
براي نمایندگي صادر گردد و یا نمایندگان تام االختیار خود را به صورت مکتوب معرفي نمایند. ضمنا یادآوري مي شود هر 
یک از اعضا مي تواند وکالت سه نفر از سایر اعضا را به همراه داشته باشند و هر فرد غیرعضو وکالت یک نفر از اعضا را بپذیرند 

و وکالتنامه به امضا دو نفر از اعضاي هیات مدیره و یک نفر از بازرسان معتبر خواهد بود.
دعوت  آگهي  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  دارند  را  بازرسان  و  مدیره  هیات  سمتهاي  احراز  به  تمایل  که  تعاوني  اعضاي   -2
درخواست کتبي خود را به همراه کپي شناسنامه، مدارک تحصیلي، کارت ملي، حکم کارگزیني معتبر و یا بازنشستگي خود را 

تا پنج روز مانده به برگزاري مجمع عمومي یاد شده به دفتر تعاوني تحویل نمایند.
3- مصوبات مجمع عمومي در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانوني براي کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب 

نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

2- رسیدگي و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهاي مالي سال 91 لغایت 94
3- انتخاب هیات مدیره و بازرسان )اصلي و علي البدل(

4- طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه تعاوني و طرح و تصویب بودجه سال 1394
5- طرح و تصویب نحوه تقسیم سود ویژه منتهي به سال 1394
6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار براي  درج آگهي هاي تعاوني

رئیس هیات مدیره شرکت تعاوني- محمدرضا سلطاني

بارکد: 36115655
آگهي تغییرات شرکت 

شناسه  و  ثبت 4۸4۰۷۳  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  پارس«  پردازان  »اترک 
مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱4۰۰۵4۷۱۶۵۵ ملي 

۱۳۹۵/۱/۱۷ تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
موضوع شرکت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گرديد:
کامپيوتر  الکترونيک  برق  های  زمينه  در  مهندسی  فنی  خدمات  کليه  ارائه  الف: 
فناوری اطالعات تجارت الکترونيک اتوماسيون صنعتی و ابزار دقيق شامل طراحی 
به  فروش  از  و خدمات پس  تعميرات  نگهداری  نصب  شبيه سازی خريد ساخت 

سازمانها و ارگانهای دولتی و يا بخش خصوصی 
های  سامانه  و  سايت  وب  افزار،  نرم  تجهيزات  و  دستگاهها  توليد  و  طراحی  ب: 

الکترونيکی در حوزه های فوق الذکر
الذکر و عقد قرارداد آموزشی  ارائه کليه خدمات آموزشی در حوزه های فوق  ج: 
از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  خصوصی  و  دولتی  شرکتهای  و  سازمانها  کليه  با 

نهادهای مرتبط
د: ارائه کليه خدمات تحقيقاتی، پژوهشی و عقد قرارداد تحقيقاتی با کليه مراکز 
صنعتی، دانشگاهها و مراکز علمی در زمينه انجام تحقيقات و پژوهش های علمی 

و صنعتی در کليه حوزه های فوق الذکر
هـ : ارائه مشاوره فنی تخصصی به سازمانهای دولتی و خصوصی در خصوص کليه 

زمينه های فوق الذکر
با حوزه های  مرتبط  مزايدات دولتی و خصوصی  و  مناقصات  کليه  و: شرکت در 

فوق الذکر
ز: اخذ وام و اعتبارات از کليه بانکها وموسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی

ح: اخذ و اعطای نمايندگی به شرکتهای معتبر داخلی و خارجی در کليه زمينه 
های فوق الذکر در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم

زمره  در  ريال  پرداخت ۹۰۰۰۰۰  با  به ش م ۰۸۷۲۹۷۸۵۲4  رضائی  آرزو  خانم 
شرکا درآمد

سهم  ريال   ۷۰۶۰۰۰۰ پرداخت  با   ۰۸۶۰۱۲۵۳۲۷ م  به ش  رضائی  ايمان  آقای 
الشرکه خود را به ميزان ۹۰۰۰۰۰ ريال افزايش داد.

آقای علی رضائی به ش م ۰۸۷۰4۱۳۵۰۳ با پرداخت 4۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه 
خود را به ميزان ۱۰۰۰۰۰ ريال افزايش داد.

در نتيجه سرمايه شرکت از ۲۰۰۰۰۰۰ ريال به ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال افزايش يافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.

اسامی شرکا و ميزان سهم الشرکه ايشان:
خانم آرزو رضائی به ش م ۰۸۷۲۹۷۸۵۲4 دارای ۹۰۰۰۰۰ ريال  
آقای ايمان رضائی به ش م ۰۸۶۰۱۲۵۳۲۷ دارای ۹۰۰۰۰۰ ريال 

آقای علی رضائی به ش م ۰۸۷۰4۱۳۵۰۳ دارای ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه
با ثبت اين مستند تصميمات افزايش سرمايه از طريق افزايش سهم الشرکه، اصالح 
از طريق ورود شريک  افزايش سرمايه  به موضوع فعاليت(  )الحاق  ماده اساسنامه 
جديد انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الکترونيک شخصيت حقوقي مرقوم 
ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد. ۳4۰۷۸۳/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

دادنامه
خواهان:بانک صادرات ايران با وکالت آقای هادی زاده فرزند علی اصغر

خواندگان: خانم حميدرضا سيد عبداله تهرانی –مجيد نصيری – حسين کروبی
خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسی – مطالبه وجه 

گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته که 
پس از ارجاع به شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشريفات قانونی در وقت فوق 
العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذيل تشکيل است با توجه به محتويات 

پرونده ختم رسيدگی اعالم وبشرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

خواندگان  طرفيت  به  ايران  صادرات  بانک  خواهان  وکيل  دعوی  خصوص  در 
حميدرضا سيد عبداله تهرانی –مجيد نصيری – حسين کروبی بخواسته مطالبه 
زمان  از  قرارداد مضاربه شماره ۸۷/۶/۱۳-۱۸۱۲  بابت  مبلغ ۳۶۵/۳۵۸/۸۹4ريال 
سر رسيد قرارداد ۸۷/۱۲/۱۲تا روز وصول ساليانه معادل ۲۲% نظر به اينکه دعوی 
ومستندات ابرازی مصون از تعرض خوانده باقيمانده با احراز اشتغال ذمه خوانده 
واستصحاب بقاء دين دعوی به استناد مواد۵۱۹و۵۲۲ و۱۹۸قانون آيين دادرسی 
مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
فوق به عنوان اصل خواسته پرداخت کليه خسارت دادرسی وخسارت تاخيرتاديه 
به شرح فوق درحق خواهان صادر واعالم می نمايد رای صادره غيابی وظرف مهلت 

۲۰ روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهی می باشد.
110/41445 رئیس شعبه 128دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه
خواهان:بانک صادرات ايران با وکالت آقای هادی آهنگرفرزند سراله

خوانده: آقای جعفر صابری
خواسته ها: مطالبه وجه بابت...

گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته که 
پس از ارجاع به شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشريفات قانونی در وقت فوق 
العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذيل تشکيل است با توجه به محتويات 

پرونده ختم رسيدگی اعالم وبشرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

در خصوص دعوی وکيل خواهان بانک صادرات ايران به طرفيت آقای جعفر صابری 
نشده  پرداخت  اقساط  مجموع  بابت  ۲۲۵/۲۲۶/۰۹۳ريال  مبلغ  مطالبه  بخواسته 
از زمان سر  تاديه  تاخير  اقساطی شماره ۲۹۶-۹۰/4/۱۸ خسارات  قرارداد فروش 
اينکه دعوی  به  نظر  اقساط معوق  معادل ۲۰ درصد  روز وصول ساليانه  تا  رسيد 
ومستندات ابرازی مصون از تعرض خوانده باقيمانده با احراز اشتغال ذمه خوانده 
واستصحاب بقاء دين دعوی به استناد مواد۵۱۹و۵۲۲ و۱۹۸قانون آيين دادرسی 
مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
فوق به عنوان اصل خواسته پرداخت کليه خسارت دادرسی وخسارت تاخيرتاديه 
به شرح فوق درحق خواهان صادر واعالم می نمايد رای صادره غيابی وظرف مهلت 

۲۰ روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهی می باشد.
110/41449 رئیس شعبه 128دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
خواهان /شاکی صندوق کارآفرينی اميد)صندوق مهر امام رضا عليه السالم سابق(

موسسه دولتی دادخواستی به طرفيت خوانده /متهم حميد عيوضی ومحسن آرمين 
سرشت به خواسته  مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه 
خسارت دادرسی تقديم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسيدگی 
به شعبه ۱۸4دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهيد مطهری تهران  واقع  
در تهران _ يافت آباد کوی وليعصر مجتمع قضايی مطهری  ارجاع  و به کالسه 
۹۵۰۹۹۸۰۲۱۳۵۰۰۱۸۱  ثبت گرديده که و وقت رسيدگی آن  ۱۳۹۵/۶/۶ ساعت 
۱۲/۰۰تعيين شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده/متهم  و در خواست  
خواهان /شاکی و به تجويز ماده ۷۳ قانون   آيين  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جرايد   نوبت  در يکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب يک  انقالب  در  و 
کثيراالنتشار  آگهی  ميشود تا خوانده /متهم پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و 

ضمايم  را دريافت و در وقت فوق جهت رسيدگی حاضر  گردد 
110/41440منشی دادگاه حقوقی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
مطهری تهران

مفقودی
موتور  شماره  ۷۲با  ۷۷۵ج4۶ايرتن  شهربانی  شماره  ۸۵با  مدل  پرايد  سبز  برگ   
۱۷۷۹۶۲۸و شماره شاسیs۱4۱۲۲۸۵۹۸۷۰۶۳ مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
بابل

آگهی مفقودی
ايران  انتظامی  به شماره  لوگان L۹۰ مدل ۱۳۹۰  رنو  و سند کمپانی  برگ سبز 
شاسی  شماره  به  و   K4MA۶۹۰W۰۵۶۹۷۳ موتور  شماره  به  ۸۲-۶۸۷ص۲۸ 
NAPLSRALD۰۱۰۹۹۰۱۲ به نام فرخنده طاهرپورمفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی احضار متهم 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادياری  چهارم  شعبه   ۹۵۰۰۸۹ کالسه  پرونده  در 
بانک  عابر  کارتهای  و  نقد  بر سرقت وجه  داير  فرزند سمير  ورامين سميرا سياح 
موضوع شکايت خانم زهرا شيرازی جوبه چون بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
کيفری  دادرسی  آئين   ۱۷4 ماده  اجرای  در  نگرديده  ممکن  احضاريه  ابالغ  وی 
مصوب ۹۲/۱۲/4 مراتب برای يک نوبت در جرايد کثير االنتشار آگهی ميگردد تا 
متهم مذکور ظرف مهلت يک ماه از تاريخ انتشار آگهی به شعبه دوم اين دادسرا 
جهت پاسخگويی و اخذ دفاع آخرين از اتهام انتسابی مراجعه نمايد بديهی است 

عدم حضور مانع رسيدگی و اتخاذ تصميم قضايی نخواهد شد
م الف 205 دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ورامین 

آگهی حصر وراثت
 بانو مريم حسين زاده نام پدرعبداال مير بشناسنامه 
بخواسته  درخواستی  ازخرمشهر  ۲۵۰۶صادره 
صدور گواهی حصر وراثت تقديم و توضيح داده که 
زاده بشناسنامه  اال مير حسين  پدرم مرحوم عبد 
۳۷۵۶۰ صادره از آبادان در تاريخ ۱۳۹۵/۳/۲۷در 
خرمشهر اقامتگاه دائمی فوت و ورثه اش عبارتنداز 
فاطمه   -۲ الذکر  فوق  مشخصات  با  متقاضی   -۱
قزوين  از  بشناسنامه۱۰۲۵۶صادره  زاده  حسين 
۲۸۷صادره  بشناسنامه  زاده  حسين  ۳-طاهره 
حسين  رضا  متوفی4-  دختران  خرمشهر  از 
خرمشهر)پسر  از  ۱۶۹۲صادره  بشناسنامه  زاده 
متوفی(۵-زهرا دربندی زاده بشناسنامه۱۰۶صادره 
از خرمشهر )همسر متوفی(و ال غير.اينک با انجام 
تشريفات قانونی مراتب مزبور را در يک نوبت آگهی 
می نمايد تا هر کس اعتراض دارد و يا وصيت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک 
ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر و هر 
اين  از  نامه به جز سری و رسمی که بعد  وصيت 
تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. شماره 

م الف)۹/۳۳۵( 
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی ابالغ اجرائیه
مشخصات محکوم له : ۱-بانک مهر اقتصاد نشانی کرج ميدان توحيد ابتدای بلوار بالل 

سرپرستی شعب استان البرز 
مشخصات محکوم عليه ۱-يونس قره قشلو فرزند حسينعلی نشانی شهرستان ورامين 

دهوين خ امام رضا مخابرات دهوين
۲-محمد طرقی فرزند رمضانعلی پيشوا قلعه کرد مسکن بلوک ۱۳ واحد ۳

مشخصات نماينده : زهرا فالح محمدی فرزند احمد نشانی کرج ميدان توحيد ابتدای 
بلوار بالل سرپرستی شعب استان نماينده حقوقی بانک مهر اقتصاد 

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۰۲۰۷۲۰۰۲4۹  
و شماره دادنامه مربوطه ۹4۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۳۲۸ محکوم عليهم به نحو تضامنی 
محکومند به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون ريال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
۱/۹۵۰/۰۰۰ ريال بعنوان هزينه دادرسی و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست ۹۳/۸/۲۹ لغايت اجرای دادنامه و وصول محکوم به که حين اجرای حکم 
بر اساس نرخ تور اعالمی از ناحيه اجرای احکام محاسبه خواهد گرديد همچنين 
محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ريال بعنوان نيم عشر دولتی 
در حق دولت جمهوری اسالمی ايران .مدير دفتر دادگاهد شعبه دوم دادگاه عمومی 

)حقوقی ( دادگستری شهرستان ورامين –نوری زاده 
محل امضای رييس و مهر دادگاه :

محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه :۱-ظرف سی روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد )ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی ( ۲-ترتيبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل 
تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول يا غير منقول بطور مشروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کليه مطالب او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت ميشود )مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکوميت مالی ۱۳۹4( 4-خود داری 
محکوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزيری 
درجه هفت را در پی دارد )ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 
۱۶ قانون نحوه اجرای محکوميت مالی ۱۳۹4(۵-انتقال مال ديگر به هر نحو با انگيزه 
فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هردو مجازات 
ميشود له يا توديع وثيقه يا معرفی توسط محکوم عليه خواهد بود)تبصره ۱ ماده ۳ 
قانون نحوه اجرای محکوميت مالی ۱۳۹4( )ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی ۱۳۹4(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط 
محکوم عليه خواهد بود )تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکوميت مالی ۱۳۹4(

 م 388 دادگستری شهرستان ورامین 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی واخواه واحد چهری فرزند هاشم علی با وکالت زهرا ولی زاده به 
طرفيت واخوانده ۱-علی نصيری نسب فرزند امير با وکالت سارا آزادی مقدم ۲-سعبد 
موحدی راد فرزند يداله ۳-زهرا سگوند فرزند شامراد به خواسته واخواهی از دادنامه 
غيابی شماره ۹4۰۹۹۸۶۶۱۰۱۰۰4۷۸ و اعسار از پرداخت هزينه دادرسی اين مرحله 
با توجه به صورتجلسه استشهاديه واخواه در مورد اعسار و معافيت از هزينه دادرسی 
پرونده موصوف نظر به اينکه شهود خواهان در استشهاديه و شهادتنامه مشخصات و 
شغل و وسيله امرارمعاش و عدم تمکن مالی خواهان را برای تاديه هزينه دادرسی به 
مبلغ ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ ريال را صراحتا قيد نموده و عنوان نموده اند که فعال توان پرداخت 
هزينه دادرسی را ندارد و منشا اطالعات خود را آشنايی نامبرده عنوان نموده لذا و با 
عنايت به ساير قرائن و امارات با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۵۰۷ قانون آيين دادرسی 
مدنی با کافی دانستن شهادت نامه و عدم نياز به تعيين وقت دادرسی و حضور شهود در 
جلسه دادرسی مضمون شهادتنامه را محمول بر صحت تلقی و با توجه به گواهی گواهان 
مبنی بر عدم توانايی مالی خواهان و اعسار وی دادگاه مستندا به مواد ۵۰4 و ۵۰۶ و 
۵۰۷ از قانون آيين دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده اخير الذکر حکم به اعسار و 
معافيت از هزينه دادرسی بطور موقت تا متمکن شدن واخواه جهت پرونده مذکور صادر 
و اعالم می گردد رای صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ اعتراض در محاکم محترم 

تجديد نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم اباد – حمید رضا احمدیان 

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰/۹/۲۰  
هيات  از  صادره   ۹۵/۱/۱۱ مورخه   ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۰۰۸۹ شماره  رای  برابر 
رسيدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی امالک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ تصرفات مالکانه آقای علی 
اکبر افتخاری فرزندقدرت اله ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 
۱۶۸/۱۰ مترمربع پالک ۲4۸۳ فرعی از۵۰ اصلی واقع درشهرستان شهريار محرز 
به  باغچه  قطعه  يک  ششدانگ  مربوطه  ثبتی  پرونده  محتويات  برابر  و  گرديده 
مساحت ۱۰۰۳/۹۳ مترمربع بشماره پالک ۲4۸۳ فرعی از ۵۰ اصلی واقع درکرشته 
عليرضا  آقای  بنام   ۵۲۳ دفتر   ۵۱۸ صفحه   ۹۵۲۷۲ ثبت  شهريارذيل  شهرستان 
رهگذر ثبت وصادره گرديده ونامبرده در هيات حضور نيافته وهيات مقرر نموده با 
اعمال ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آئين نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۹۱/4/۲۵ 
نسبت به صدور سند مالکيت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدينوسيله 
مفاد رای صادره به نامبرده وبه اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهی می گردد که 
چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهريار تسليم ورسيد دريافت دارند 
ودر صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند مالکيت 
برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.م.الف:۱۷۱۳۳
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاريخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۵/4/۸ تاريخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۵/4/۲۳

ابالغ
به  يوسفيان  محمد  خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  پور  عبداله  اسفنديار  خواهان 
خواسته مطالبه وجه تقديم شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی : جاده ساوه 
-  آزادگان -  بعد از کمر بندی آزادگان -  روبروی ايران خودرو ديزل -  خيابان 
سديد -  خ صاحب الزمان -  شورای حل اختالف چهاردانگه  تقديم نموده است که 
پس از ارجاع به حوزه دوم حقوقی تحت کالسه  ۹۵ / ح۲ / ۱۰۷ ثبت شده است که 
وقت رسيدگی به تاريخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ و ساعت ۱۵:۱۵ تعيين شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شعبه مراتب يک نوبت 
در يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر شود . م / الف ۷۳۸  

اکبر نیا رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

فروش بیش از 11۰۰ انشعاب 
آب و فاضالب در کامیاران

اينکه  بيان  با  کامياران  شهری  آبفای  امور  مدير 
در سال گذشته يک هزار و ۱۲۸ فقره انشعابات 
فروخته شد، گفت: اين آمار در ۳ ماهه اول سال 

جاری ۱۵۶ فقره بوده است.
فاضالب  و  روابط عمومی شرکت آب  به گزارش 
استان کردستان، يدا... اسدی اظهار کرد: در حال 
 ۷ طريق  از  کامياران  شهری  آبفای  امور  حاضر 
حلقه چاه و ظرفيت ۱۶۵ ليتر در ثانيه، آب شرب 
شهر کامياران، ناحيه منفصل شهری توبره ريز و 
روستاهای حاشيه تحت پوشش را تأمين می نمايد.

وی با ابراز رضايت از استفاده حداقلی از آب پاياب 
سد گاوشان در سال جاری از طريق مديريت شبکه 
توزيع، گفت: در سال ۹۳ به صورت مدوام از اين 
محل به ميزان ۷۳ ليتر در ثانيه آب استحصال می 
شد که خوشبختانه اين ميزان برداشت، طی ۳ ماهه 
نخست سال ۹۵ به ميزان زيادی کاهش يافته است.

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن فارس
 از پروژه های عمرانی فارسان

انقالب  مسکن  بنياد  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی چهارمحال وبختياری، مدير کل آن نهاد از 
پروژه های اجرای طرح هادی در روستاهای کران، 
ده چشمه و چوبين شهرستان فارسان بازديد بعمل 
آوردند. مهندس سهراب رئيسی روند اجرای پروژه 
ها را  بررسی و راهکارهايی را جهت اجرای بهتر  
پروژه ها ارائه نمودند. ايشان طی بازديد از اجرای 
طرح هادی روستای ده چشمه، تسريع در روند 
اجرای پروژه را خواستار شدند همچنين با حضور در 
روستای کران  با توجه به اينکه جلسات متعددی 
در خصوص دسترسی به گلزار شهدای  اين روستا 
برگزار شده بود و اهالی روستا مراجعاتی به بنياد 
مسکن داشتند، اين موضوع از نزديک مورد بررسی 
قرار گرفت و در خصوص مسير اصلی  دسترسی در 
روستا با توجه به اينکه معبر اصلی نياز به بازگشايی 
دارد،  مهندس رئيسی طی اين بازديد مشارکت 
مردم را جهت بازگشايی مسير خواستار شدند وی 
در ادامه افزود خانوارهايی که اقدام به عقب نشينی 
و بازگشايی معبر نمايند می توانند با مراجعه به بنياد 
مسکن از تسهيالت نيز استفاده نمايند و در صورت 
تامين  بمنظور  ريزی  برنامه  معبر  اين  بازگشايی 
اعتبارات الزم جهت آسفالت معبر مورد اشاره در 

دستور کار قرار  خواهدگرفت.

شهرداری اصفهان الگوی مناسب مدیریت فرهنگي
 برای سایر شهرها

رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: اگر تمام دستگاه هاي فرهنگي 
و اجرايي مانند شهرداري، ميراث فرهنگي و ارشاد اسالمي با هماهنگی 
هم فعاليت هايي را در راستای ارتقای وضعيت فرهنگي شهرها و توجه به 
ميراث گران بهاي آنها انجام دهند در بهبود ارتقا وضعيت شهرها موثر است. 
غالمعلي حداد عادل در حاشيه بازديد از خانه تاريخي استاد جالل الدين 
همايي اظهار کرد: فرهنگ در شهرها و استان هاي مختلف به عنوان يک 
اصل مهم و اساسي به حساب مي آيد و از همين رو بايد توجه وي ژه اي 
نسبت به اين مسئله داشت چرا که حفظ و نگهداري از آن به معناي حفظ 
يک سرمايه بزرگ براي آيندگان است.وي ادامه داد: مديريت شهرها بايد 
در راستاي حفظ، بهسازي و نوسازي اماکن مختلف فرهنگي و تاريخي 
تمام توان خود را به کار گرفته تا شهر بتواند بدنه و فرهنگ خودش را 
حفظ کرده و آن را به نسل هاي آينده منتقل کند.نماينده سابق مردم در 
مجلس شورای اسالمی بيان کرد: در شرايط فعلي اگر تمام دستگاه هاي 
فرهنگي و اجرايي مانند شهرداري، ميراث فرهنگي و ارشاد اسالمي با 
هماهنگی هم فعاليت هايي را در راستای ارتقای وضعيت فرهنگي شهرها 
و توجه به ميراث گران بهاي آنها انجام دهند در بهبود ارتقا وضعيت شهرها 
موثر است. وي افزود: سرمايه هاي معنوي مانند فرهنگ به عنوان ميراث 
گران بهای شهر نيازمند يک مديريت توانمند و قادر بوده که اگر اين شرايط 
به خوبي صورت گيرد، به خودي خود اين شيوه مديريتي در کشور به 

عنوان يک الگوي مناسب براي مديريت واحد شهر معرفي مي شود.

آبیاری نیمی از فضای سبزبندرعباس با آب غیر شرب   
شهرداری  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بندرعباس مصطفی خادم،بحث توسعه شبکه آب خام و جداسازی آن از 
شبکه آب شهری را به عنوان يکی از اولويت های سازمان پارکهاوفضای 
سبز شهرداری بندرعباس دانست و گفت: اين مسئله در سال جاری در 
دستور کار اينسازمان قرار گرفته و هم اکنون قريب به نيمی از فضای سبز 
شد بندرعباس با تانکرهای حامل آب غير شرب و سيستم های تحت فشار 

با آب غير شرب آبياری می شود.
مديرعامل سازمان پارکها وفضای سبز گفت: مطالعات طراحي شبکه هاي 
آبرساني و آبياري فضاي سبز، در راستاي سياست صحيح جداسازي شبکه 
آب شرب از شبکه آب فضاي سبز در جهت تعديل شرايط بحران آب، 
بهبود شرايط زيست محيطي و کاهش سهم مصرف آب فضاي سبز از 
بخش آب تصفيه شده شهرها و کاهش هزينه هاي مرتبط و افزايش 
راندمان آبياري براي فضاي سبز و طرح های مختلف جداسازی آب شرب 
در همه مناطق شهری  اجرا شده است که از اين ميان ميتوان به تغيير 
آبرسانی در سال جاری به پروژه های فضای سبز درمناطق سه گانه 
)بلوارامام خمينی ،بلوار امام سجاد، بلوارجمهوری اسالمی، بلوارطالقانی 

و بوستانهای رز، گمبرون، دباغيان،شهيدپرور، و....(استفاده واشاره نمود.
با توجه به انجام عمليات آبرسانی و برای آبياری پارکها و  وی افزود: 
فضاهای سبز به وسيله آب غير شرب بانصب تابلوهشداردهنده واستفاده 

سبزبانان ازکاورها ی مخصوص اين امر اطالع رسانی شده است.

خبر کرج- خربنگار زمان؛ مديرکل بهزيستی البرز از خبر
وجود ۵۰۰ پرونده متقاضی فرزند خواندگی 

در استان خبرداد.
به  که  نشست خبری  در  نژاد  بيات  داريوش 
مناسبت هفته بهزيستی در سالن اجتماعات 
وجود  با  گفت:  شد،  برگزار  کل  اداره  اين 
در  فرزندخواندگی  متقاضی  پرونده   ۵۰۰
داشتن  با  کودکان  برخی  استان،  بهزيستی 
بهزيستی  به  صالحيت  فاقد  هايی  خانواده 
قوانين  نبود  علت  به  که  شوند  می  سپرده 
بعد  مشکالت  به  که  هايی  خانواده  و  کافی 
سرپرستی  به  راغب  کودکان،  از  جدايی  از 

نيستند. اين کودکان  موقت 
اين مسوول اظهار کرد: ۶۰ درصد کودکانی 
می شوند،  نگهداری  بهزيستی  مراکز  در  که 
ای  عديده  مشکالت  که  هستند  بدسرپرست 
در خصوص واگذاری اين کودکان به خانواده 

های دارای صالحيت داريم.
وی گفت: برخی افراد متقاضی فرزند از سال 
تاکنون  ولی  داده اند،  تشکيل  پرونده    ۸۸
خود  درخواست  قانونی  روال  اتمام  به  موفق 

نشده اند.
از آنجايی  اين مسئول توضيح داد: متاسفانه 
مراکز  در  که  کودکانی  از  درصد   ۶۰ که 
سرپرست  بد  می شوند  نگهداری  بهزيستی 

هستند، امکان واگذاری آنها وجود ندارد.
از  اين طرح، پس  نژاد توضيح داد: در  بيات 
نگهداری  توانايی  کودک  سرپرست  که  اين 
امين  از   کودک  کرد،  پيدا  را  فرزندش  از 
اصلی  خانواده  کانون  به  و  شده  جدا  موقت 

بازمی گردد. خود 
در  حاضر  حال  در  کرد:  ابراز  مسوول  اين   
 ۷۸ بهزيستی  )ع(   علی  امام  شيرخوارگاه 
واگذاری  امکان  که  می شود  نگهداری  نوزاد 
۱۰ نفر از آنها وجود دارد؛ چراکه مابقی آنها 
با  مسئول  اين  هستند.  مادر  يا  پدر  دارای 
در  گفت:  موقت  امين  اجرای طرح  به  اشاره 

طرح امين موقت زوجين می توانند در مدت 
گرفته  بهزيستی  از  فرزندی  محدودی  زمان 

و از وی نگهداری کنند.
اکثر  کرد:  اظهار  استان  بهزيستی  مديرکل 
نگهداری  بهزيستی  مراکز  در  که  کودکانی 
به همين  می شوند دارای سرپرست هستند  
آنها  از  موقت  نگهداری  به  زوجين  دليل 
دارند  دوست  چراکه  دهند،  نمی  رضايت 
تا آخر عمر  برند  فرزندی را که به خانه می 
درکنارشان باشد و درشناسنامه اش نام آنها 

به عنوان پدر و مادر قيد شده باشد.
بيات نژاد در بخش ديگری از نشست گفت: 
 ۳۷ سابقه  به  توجه  با  بهزيستی  سازمان 
شان  در  و  شايسته  که  آنگونه  انقالب  ساله 
و  نشده  معرفی  مردم  به  است  سازمان  اين 
آشنايی  نهاد  اين  با  شهروندان  از  بسياری 

الزم را ندارند.
نيازمند  جامعه  از  وسيعی  بخش  افزود:  وی 

آگاهی  عدم  اما  هستند،  بهزيستی  کمک 
به  دسترسی  و  کافی  شناخت  نبود  و  آنان 
از  بسياری  سازمان  های  فعاليت  و  خدمات 
از  وسيعی  بخش  و  مانده  مغفول  مشکالت 
حل  راه  بدون  طالق  پديده  مانند  مشکالتی 

باقی است. مناسب 
بهزيستی  عملکرد  به  اشاره  با  مسوول  اين 
برخی  بهزيستی  هفته  در  البرز گفت:  استان 
نگهداری  مرکز  جمله  از  استان  در  مراکز 
نگهداری  مراکز  ۱۲سال،  ۷الی  دختران 
پروژه  از جمله  سالمندان و مهدهای کودک 

های آماده بهره برداری است.
هفته  های  برنامه  تشريح  با  نژاد  بيات 
در  بهزيستی  وظايف محوله  افزود:  بهزيستی 
۱۲ حوزه است که با ريز فعاليت های آن که 
شامل ۱۸۰ نوع فعاليت است به تمامی گروه 
تا زمان  تولد  ابتدای  از  و رده های سنی  ها 

مرگ خدمات رسانی دارد.

نشان  البرز خاطر  استان  بهزيستی  مدير کل 
در  مختلفی  مشکالت  با  جامعه  امروز  کرد: 
شده  مواجه  اجتماعی  های  آسيب  حوزه 
سنگين  را  بهزيستی  مسئوليت  مر  اين  که 
حوزه  خدمات  که  آنجايی  از  و  کرده  تر 
به درستی معرفی نشده  به جامعه  بهزيستی 
و عدم آگاهی بسياری از شهروندان از حوزه 
از  مانع  نيز  حمايتی  نهاد  اين  های  فعاليت 

دسترسی بهتر به آنها شده است.
توانبخشی  حوزه  کرد:  اضافه  نژاد  بيات 
جامعه  از  حمايت  مسئوليت  که  بهزيستی 
های  تالش  دارد  برعهده  را  معلوالن  هدف 
اعتبارهای  تامين  با  که  داشته  ای  ويژه 
جمله  از  ها  حوزه  ساير  در  توان  می  بيشتر 
های  گام  پيشگيری  و  اجتماعی  امور 

. موثرتری برداريم 
وی تاکيد کرد: مجموع اعتبارات اين استان 
از  که  است  ريال  ميليارد   4۳۰ از  بيش  را 
محل اعتبارات استانی ، ملی و وزارت تعاون 
اين  با  و  شده  تامين  اجتماعی  رفاه  و  کار 
تالش  بهزيستی  پرسنل  کم  اعتباری  سهم 

بيشتری را برای ارائه خدمات بهتر دارند .
اعتبارات  محل  از  اگرچه  گفت:  مسوول  اين 
ايم  داشته  درصدی   ۳۵ رشد  کشوری 
محل  از  را  بيشتری  همکاری  نيازمند  اما 
ويژه  شرايط  به  توجه  با  استانی  اعتبارات 
اجتماعی  های  آسيب  حوزه  در  البرز  استان 

بوده ايم.
بهزيستی  کارکنان  از  نشست  پايان  در  وی 
به عنوان ايثارگرانی در حوزه خدمات رسانی 
تقدير  آنان  از  است  شايسته  که  طور  آن 
امکانات  فاقد  را  جامعه  از  قشر  اين  نشده 
بسياری  کرد:  نشان  خاطر  و  دانسته  رفاهی 
کار  سختی  واسطه  به  بهزيستی  کارکنان  از 
اغلب  اند  داشته  که  ای  عديده  مشکالت  و 

دچار افسردگی شده اند.

به مناسبت هفته بهزیستی مطرح شد؛

5۰۰ پرونده متقاضی فرزندخواندگی در البرز 

ميراث  معاون  زمان:  پيام  خبرنگار  اروميه- 
فرهنگی اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی 
شروع  از  غربی  آذربايجان  استان  گردشگری  و 
اروميه  باراندوز  پل  بازسازی  و  مرمتی  عمليات 

خبر داد.
مرمت  روند  از  بازديد  در جريان  فتحی  محمد 
اين پل تاريخی به همراه مديرکل اين اداره کل 
افزود: از آغاز سال به دليل بارش های متمادی 
باران امکان شروع عمليات بازسازی و مرمت پل 
مسير نمی شد اما با توجه به آغاز فصل تابستان 

و کاهش نزوالت الهی عمليات بازسازی اين پل را 
آغاز کرديم.

وی ميزان اعتبار الزم تخصيص يافته در فاز اول 
مرمت را يک ميليارد و ۱۷۰ ميليون ريال عنوان 
کرد و اظهارداشت: در فازاول سعی داريم تا بستری 
مناسب برای جاری شدن آب احداث کرده و در 

ادامه بتوانيم در فازهای بعدی بخش هايی که در 
ساليان گذشته و در اثر شدت بارشها و سيل های 

منطقه ای فرو ريخته احيا کنيم.
فتحی تاريخ اتمام عمليات بازسازی و مرمت پل 
باراندوز اروميه را آبان ماه سال جاری عنوان کرد 
و افزود: باتوجه به انتخاب يکی از با تجربه ترين 

پيمانکاران سعی داريم در صورت تامين اعتبارات 
الزم تا انتهای آبان ماه سال جاری و قبل از آغاز 
نزوالت آسمانی عمليات بازسازی و مرمت اين پل 

را به اتمام رسانيم.
در ادامه همچنين جليل جباری مديرکل ميراث 
استان  گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی، 
آذربايجان غربی با حضور در محل پل باراندوز از 
نزديک در جريان نحوه آغاز عمليات مرمتی و روند 
بازسازی اين پل قرار گرفته و دستورات الزم رابرای 

انجام بموقع اين عمليات صادر کرد.

آغاز  عملیات مرمتی و بازسازی پل باراندوز ارومیه



شهرستان هاچهارشنبه 23 تیر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره ۹3278

بارکد: 36080982
آگهي تغییرات شرکت

 »آدرين فيدار پارسيان« با مسئوليت محدود به شماره ثبت 4۸4۱۰۶ و شناسه 
ملي ۱4۰۰۵4۷۲۶4۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده 

مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
اعضای هيئت مديره به شرح ذيل برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

رامين بدرنژاد به ش م ۱۵۵۱۹۹۰۷۵۱ 
انور هدائی ميرآذر به ش م ۱۵۵۲۰۰۱۸۵۷

در  متقاضي  توسط  شده  انتخاب  مديران  انتخاب  تصميمات  مستند  اين  ثبت  با 
پايگاه آگهي هاي سازمان  و در  ثبت  الکترونيک شخصيت حقوقي مرقوم  سوابق 

ثبت قابل دسترسي مي باشد. ۳4۰۷۷۹/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد: 36072565
آگهي تغییرات شرکت

ملي  شناسه  و   ۲۹۱۹۲۲ ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  سيويل«  »آزما   
۱۰۱۰۳۲۸۱۸4۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ۱۳۹۵/۱/۲۹ 

تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: زرين گالب خ شهيد آراين محمودی 
بن بست شفيعی پالک ۶ طبقه دوم کد پستی ۱۶۳۱۶۹۳۹۱۳ تغيير يافت و ماده 

مربوطه دراساسنامه اصالح گرديد.
موارد ذيل به موضوع فعاليت شرکت الحاق گرديد:

های  آزمايش  به  مربوط  امور  کليه  و  آزمايشگاهی  و  فنی  خدمات  وارائه  »انجام 
ژئوتکنيک، خاک، بتن، مقاومت مصالح جوش سازه ای و تأسيسات مکانيکی و برقی 
در ساخت و ساز، صادرات و واردات لوازم آزمايشگاه مربوط به انجام کليه کارهای 
مهندسی راه و ساختمان شامل مشاوره طراحی محاسبه و اجرای کليه خدمات راه 
و ساختمان و شهرسازی طراحی و نصب و اجرای مکانيکی برق مخابرات و توليد، 
واردات صادرات خريد و فروش کليه قطعات ماشين آالت وابسته، اخذ و اعطای 
کليه  و  ساير شرکتها  با  مشارکت  و  گذاری  و خارجی، سرمايه  داخلی  نمايندگی 
فعاليتها در ارتباط با موضوع شرکت، انجام کليه خدمات مشاوره براساس آيين نامه 
تشخيص صالحيت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاور سازمان مديريت و برنامه 
ريزی کل کشور که شامل انجام مطالعات طراحی و نظارت موضوع ماده ۱ آيين 
نامه فوق که در نظام فنی و اجرائی طرح های هوايی کشور و تحت عنوان خدمات 

مشاور شناسايی می گردد. به موارد اشاره به شرح زير می باشد: 
الف ـ رشته خدمات مشاوره شهرسازی و ساختمان ـ رشته ساختمان که شامل 
گرايشهای خدمات مشاوره اين ساختتمانهای آموزشی و درمانی و ورزشی فرهنگی 
و مذهبی سياحتی و همچنين گرايش خدمات مشاوره ساختمانهای مسکونی اداری 

تجاری خدمات شهری. 
شامل  که  آهن  راه  مشاوره  خدمات  رشته  ـ  ترابری  مشاوره  خدمات  رشته  ـ  ب 
فرعی،  و  اصلی  راههای  روستائی  و  فرعی  راههای  مشاوره  خدمات  گرايشهای 

آزادراهها و زير سازی راه آهن، زيرسازی و روسازی راه آهن و پل سازی است.
ج ـ رشته خدمات مشاوره سازه تأسيسات ژئوتکنيک و آزمايشات مصالح مديريت 
آماده  و  بررسی های الزم جهت شناسايی  و  مطالعات  ترافيک  اقتصاد  و  سيستم 
سازی پی ابنيه های فنی شناسايی محلی )حفر گمانه های اکتشافی، آزمايشهای 
و  نتايج  وتحليل  تجزيه  و سنگ،  مکانيک خاک  آزمايشگاهی  و خدمات   ) محلی 
ارائه پيشنهادات در مورد بهسازی زمين و مشخصات آن جهت طراحی آزمايش و 
بررسی مصالح ساختمانی و استقرار واحدهای آزمايشگاهی جهت کنترل کيفيت 
به  بتن آسفالت و غيره( جهت پروژه ها محاسبات مزبور  اجرايی )خاک  عمليات 

فشار خاک و ديوارهای حايل.
و  مناقصات  کليه  در  اعتباری، شرکت  و  مالی  موسسات  بانکهاو  کليه  از  وام  اخذ 
مزايدات دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقی و حقوقی در 
صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهای الزم« تغيير 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدين شرح اصالح گرديد.
با ثبت اين مستند تصميمات تغيير محل)تغيير نشانی در يک واحد ثبتی( اصالح 
ماده اساسنامه )الحاق به موضوع فعاليت( انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق 
الکترونيک شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل 

دسترسي مي باشد. ۳4۰۷۸۱/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد: 36081149
آگهي تغییرات شرکت

ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  اميد«  بانيان  نمايشگاهی  و  ريزی  »برنامه   
استناد صورتجلسه مجمع عمومي  به  ۱۸۷4۶۲ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۲۹۵۰۷۷ 

فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
موارد ذيل به موضوع فعاليت شرکت الحاق گرديد:

»ساخت غرفه های نمايشگای و آرايش و دکوراسيون فضای نمايشگاهی در داخل و 
خارج از کشور در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم«

در نتيجه ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گرديد.
فعاليت(  موضوع  به  )الحاق  اساسنامه  ماده  اصالح  تصميمات  مستند  اين  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الکترونيک شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و 

در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد. ۳4۰۷۸۰/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد: 35959391
آگهي تغییرات شرکت

و   4۱4۳۹۰ ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  پرشان«  فناوری  »راهکارهای   
بطور  عادی  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملي ۱۰۳۲۰۶۶۰۱4۳  شناسه 

فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۳ تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
مجتبائی  خ  سيدخندان  پل  از  باالتر  شريعتی  خ  تهران  به  شرکت  محل  آدرس 
پالک يک طبقه چهارم کد پستی ۱۵4۳۶۱۷۸۱۸ تغيير يافت و ماده ۳ اساسنامه 

اصالح گرديد.
با ثبت اين مستند تصميمات تغيير محل تصفيه انتخاب شده توسط متقاضي در 
سوابق الکترونيک شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت 

قابل دسترسي مي باشد. ۳4۰۷۸۲/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی
ابالغ می  عبدالحکيم محمدی  المکان  تجديدنظر خوانده مجهول  به  بدينوسيله  
گردد با توجه به تجديد نظرخواهی عبداظاهر جمشيدی نسبت به دادنامه ۲4۵ و 
مجهول المکان بودن  تجديدنظر خوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف ده روز به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دريافت  و ظرف مهلت فوق پاسخ خود را کتبا باين دفتر ارائه نمايد واال پرونده با 

همين کيفيت به دادگاه تجديد نظر ارسال می گردد.
110/41435 میر دفتر شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی مفقودی

نيسان سواری ماکسيما )دنده  مالکيت(و برگ کمپانی ماشين  يا)سند  برگ سبز 
اتوماتيک(به رنگ سفيد مدل ۱۳۸۹به شماره انتظامی۲4-۶۸۵د۷۱و شماره موتور 
ايمان  نام  NAPLE۲A۳۳۹۱۰۲۲۱۲۳به  شاسی  شماره  VQ۳۰۰۱۳۸۱۸Qو 

اژدر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
شهرستان دزفول

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عليرضا زمانی ضمن تسليم دو برگ استشهاديه تصديق شده اعالم نموده است 
که سند مالکيت ششدانگ يک باب ساختمان به  مساحت ۶۱۵ متر مربع بشماره 
۸۵۳فرعی از ۲۰۶ فرعی از ۳۲۶ اصلی  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد 
ثبت ۶۸۷۶ صفحه ۲۱4۷ دفتر امالک  ۳۲۶ بنام غالمرضا قرائی ثبت و صادر و 
جابجايی  بعلت  متن   مالک  به  کرج  دفتر ۱۶۹  طبق سند شماره ۸۸/۸/۶-۳۱4 

درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده است ، 
لذا مراتب به استناد تبصره  يک اصالحی به ماده ۱۲۰  آيين نامه قانون ثبت در 
يک نوبت آگهی ميشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکيت نزد خود و يا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاريخ انتشار اين آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات 

عمل گردد.
افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی احضار متهم 
شماره  خواست  کيفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
مجيد  برای   ۹4۰۹۹۸۶۶۹۷۸۰۰۲۶۱ کالسه  پرونده  در   ۹۵۱۰4۳۶۶۱۱۰۰۱۳4۸
محمد پور اسد آبادی فرزند ميرزاحسين به اتهام ترک انفاق تقاضای کيفر نموده که 
رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه ۱۳۹۵/۵/۳۱ 
ساعت ۰۹:۳۰ تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات ماده ۳44 قانون آيين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )103 جزایی سابق( – محمد موسی نژاد .

متن آگهی 

بعنوان مدير  شاکی محسن سگوند شکايتی عليه متهم سيد مهدی مير سليمی 
عامل شرکت پيامان خرم به اتهام عدم رعايت نظامات دولتی حين کار منجر به 
صدمه غير عمدی به ميزان ۸۰ درصد قصور تقديم دادگاه های عمومی شهرستان 
دادگاه کيفری دو شهر خرم  به شعبه ۱۰۵  نموده که جهت رسيدگی  آباد  خرم 
بلوار پژوهنده روبروی  انتهای  واقع در خيابان وليعصر   ) آباد )۱۰۵ جزايی سابق 
تامين اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۲۲۰۰۱۹۹ ثبت گرديده که وقت 
مجهول  علت  به  است  شده  تعيين   ۱۰:۰۰ ساعت  و   ۱۳۹۵/۶/۱۰ آن  رسيدگی 
المکان بودن متهم  و درخواست خواهان و به تجويز ماده ۷۳ قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در 
آگهی  نشر  از  متهم پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  االنتشار  کثير  از جرايد  يکی 
نشانی کامل خود در وقت  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 

مقررفوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – پرویز پور هادی.  

متن آگهی 
تبادل لوايح 

پيرو آگهی های منتشره در خصوص تجديد نظرخواهی آقايان محمد و منوچهر 
فرناز شجاعی چاغروند فرزند فيروزخان  طهماسبی و کبری ميرسپهوند بطرفيت 
دادگاه  هفتم  شعبه  از  صادره  شماره ۹۵۰۹۹۷۶۶۱۰۷۰۰۳۱۸  دادنامه  به  نسبت 
به پيوست  پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۷۰۰۰۹۶  آباد در  عمومی حقوقی خرم 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجديد نظرخواهی به شما ابالغ ميشود مقتضی 
است حسب ماده ۳4۶ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی چنانچه پاسخی داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه به شعبه هفتم 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد اعالم نماييد يا به دادگاه 
تحويل دهيد واال پرونده با همين کيفيت به دادگاه های تجديد نظر استان لرستان 

ارسال می گردد. 
مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – محمد 
علی مومنی.

متن آگهی 
خواهان شهاب فراشی دادخواستی به طرفيت خوانده داود ميرهاشمی تربت و مهدی 
شريفی فر و سجاد بازگير به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو ماده ۹ تقديم دادگاه 
های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسيدگی به شعبه ۷ شورای حل 
اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خيابان امام )ره( ميدان 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۰۷۰۰۱4۰ثبت 
گرديده که وقت رسيدگی آن ۱۳۹۵/۶/۲۱ و ساعت ۰۹:۱۵ تعيين شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده ۷۳ قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت 
در يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد 

دادنامه 
 ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۶۰۰۱۳۷ کالسه  پرونده 
 ۹۵۰۹۹۷۶۶۱۰۶۰۰۳۱۸ شماره  نهايی  تصميم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان : خانم بتول غالم پور مقدم فرزند اسدا... با وکالت آقای غالمرضا رفيعی 
فرزند ميرعباس به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهدای شرقی مجتمع 
تجاری محمدزاده طبقه سوم دفتر وکالت موبايل ۰۹۱۶۱۶۱۹۹۲۹ و خانم معصومه 
خيرالهی فرزند حسن به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهدای شرقی 
مجتمع تجاری محمدزاده طبقه سوم دفتروکالت موبايل ۰۹۱۶۷۰۹۰۱۲4 خوانده 
الزام به   : المکان خواسته  : معصومه دوستاريان فرزند کرمعلی به نشانی مجهول 

تنظيم سند رسمی ملک 
رای دادگاه : در خصوص دعوی خانم بتول غالم پور مقدم فرزند اسدا... با وکالت 
خانم معصومه خيرالهی و آقای غالمرضا رفيعی بطرفيت خانم معصومه دوستاريان 
فرزند کرمعلی بخواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمی پالک ثبتی 4۰۸ و ۱۰۲ 
فرعی از ۱۹4۷و ۱۹4۹ اصلی تا ميزان مالکيت و سهم االرث خوانده به انضمام کليه 
خسارات دادرسی دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده دادخواست تقديمی 
خواهان و ضمائم پيوست احراز مالکيت رسمی خوانده بداللت استعالم ثبتی واصله 
و گواهی حصر وراثت مرحوم کرمعلی دوستاريان و نظر به اينکه بموجب بيع نامه 
عادی مورخه ۱۳۸۸/۶/۲ خوانده سهم االرث خود را از ملک صدرالذکر را به خواهان 
فروخته و توجها به اينکه انتقال رسمی مبيع در معامله اموال غير منقول از الزامات 
عرفی فروشنده بوده فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته با استناد به مواد 
۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آيين دادرسی در امور مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ 
قانون مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی سهم االرث خود از پالک های 
صدرالذکر به انضمام پرداخت مبلغ پانصد و نود و پنج هزار تومان بابت خسارات 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين شعبه و پس از انقضای آن ظرف مدت 
بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه تجديد نظر استان لرستان می باشد. 

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – قوام آذر همایون .

متن آگهی 
خواهان / شاکی منصوره حاجی پور دادخواستی به طرفيت خوانده / متهم احمد 
به تنظيم سند رسمی ملک  الزام  به خواسته  رضايی و حسين قاسمی وانق عليا 
تقديم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسيدگی به شعبه 
آباد  آباد واقع در خرم  چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
بلوار پژوهنده روبروی تامين اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خيابان وليعصر 
و   ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ آن  رسيدگی  وقت  که  گرديده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰4۰۰۲۵۷
ساعت ۱۱:۰۰ تعيين شده است  به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده ۷۳ قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش 

واردات تخم چینی،  بزرگترین میدان 
خشکبار خاورمیانه را به زانو در آورد

اروميه- خبرنگار پيام زمان: واردات بی رويه تخم 
آفتابگردان خارجی، کمر اقتصاد بزرگترين ميدان 
خشکبار خاورميانه را شکسته و چند سالی است 
که ضربه مهلکی بر پيکره توليدکننده اين محصول 
کشاورزان  جان  بالی  و  آورده  وارد  استراتژيک 

خوی و چايپاره شده است.
کشاورزی  زمينهای  درصد   ۷۰ به  نزديک 
تخمه  زير کشت  چايپاره  و  شهرستانهای خوی 
از  بيش  و  دارد  قرار  کدو  و  آفتابگردان  های 
۳۰۰۰ نفر در ميدان خشکبار اين شهرستان به 
عنوان بزرگ ترين ميدان خشکبار خاورميانه، به 
صورت مستقيم مشغول به فعاليت می باشند ولی 
چند سالی است به دليل واردات بی رويه تخمه 
مرز  در  کانادا،  و  چين  همچون  کشورهايی  از 

ورشکستگی قرار گرفته اند.
با  داخلی،  محصوالت  توليدات  به  توجهی  بی 
دستگاه های  سوی  از  کشور  به  بی رويه  واردات 
دولتی اين دلواپسی ها را بيشتر می کند به گونه ای 
که بر اقتصاد بزرگترين ميدان خشکبار خاورميانه 
تاثير جدی گذاشته است، بطوريکه اين نگرانی ها 
تخمه  توليد  بر  بی توجهی  و  از سوی کشاورزان 
آفتابگردان و کدو موجب آن شده تا روستائيان 
به فکر فروش اراضی کشاورزی يا تغيير کاربری 
خود بپردازند و سهم فروش خود را در جاهای 
ديگر سرمايه گذاری و خود را از دغدغه های کشت، 

داشت و برداشت اين محصول دور کنند.

تامین برق 15 هزار واحد مسکن 
مهر سنندج

احداث۱۰  از  برق شهرستان سنندج  مديرتوزيع 
)بهاران(  سنندج  شماره ۵  پست  از  تغذيه  خط 

خبرداد.
برق شهرستان  توزيع  عمومي  روابط  گزارش  به 
بارگيري  گفت:  ملکي   محمدرسول  سنندج 
با  بهاران  کيلوولت    ۶۳ توزيع   فوق  ازپست 
احداث ۱۰ فيدر جديد در دست اقدام است و به 
زودی با تکميل شبکه های احداث شده به بهره 
برداری می رسد. وی هدف از احداث اين پست 
فوق توزيع  را کوتاه نمودن مسيرتغذيه فيدهاي 
فشارمتوسط ،آزادسازي ظرفيت پست هاي شماره 
از ۱۵  بيش  برق  تامين  وهمچنين  ۱و۳سنندج 
هزار واحد مسکن مهر  اعالم کرد و افزود: با بهره 
برداری از پست ياد شده مشکلی در تامين برق 
پرو  ژه های مسکن مهر احداث شده در بهاران و 
ويال شهر وجود نخواهد داشت. ملکی تاکيد کرد: 
افزايش ساخت و ساز  و  در چند سال گذشته  
در سطح شهر نياز به احدث پست سنندج ۵ در 
بهاران احساس می شد که خوشبختانه با پيگيری 
استان  برق  انتقال  امور  و  توزيع  مديران شرکت 
کردستان ظرف مدت ۲  سال ساخته شده و از 

ابتدای سال جاری آماده بهره برداری می باشد.
وي افزايش راندمان فيدرهاي شهري در رويارويي 
باشرايط بحران را از ديگر اهداف مهم اتمام اين 
طرح عنوان کردوافزود: اين پروژه بااحداث دو هزار 
و ۹۰۸ مترخط فشارمتوسط زميني وراه اندازي دو 
هزار و ۱۵۵ متراتصاالت لوله و منحول هاي شبکه 

توزيع زميني انجام شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر خبر داد:
عامل انسانی مهمترین دلیل آتش سوزی در میانکاله و زاغمرز

رعايت  بهشهر گفت: عدم  آبخيزداری  و  منابع طبيعی  اداره  رئيس 
احتياط و دخالت های انسانی موجب تشديد خسارت و احتمال وقوع 

آتش سوزی در منطقه ميانکاله و زاغمرز بهشهر می شود.
علی باقری با بيان اينکه شبه جزيره ميانکاله به صورت محيط خشکی 
از نظر ترکيب گياهی دارای ۳ فرماسيون درختچه زار، بوته زار و 
علفزار است، اظهار کرد: فرماسيون درختچه زار اغلب از جنس انار، 
فرماسيون بوته زار از جنس تمشک و سازو و فرماسيون علفزار اغلب 

گياهان، گندميان و فوربهای يکساله هستند.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۳۵ هکتار از اراضی ميانکاله و زاغمرز 
اسالمی  شورای  به  واگذاری،   ۳ ماده  قالب  در  بهشهر  شهرستان 
روستاهای زاغمرز و يکه توت و شرکت موزی گل و دانشکده منابع 
و  آگروفارستری)زراعت چوب  اجرای طرح  قالب  طبيعی ساری در 

سيفيجات در مناطق قابل کشت جنگل ها( واگذار شده است.
باقری ادامه داد: اين عرصه ها اغلب پوشيده از تمشک و سازو هستند 
و در فصل تابستان و پاييز خشک می شوند و با توجه به نزديکی به 
روستاهای يکه توت و زاغمرز و حضور عوامل انسانی در اين عرصه ها 
به منظور تفريحی، چرای دام، حضور مسافران و گردشگران و عدم 
رعايت مسائل ايمنی موجب آتش سوزی می شوند که با توجه به 
حضور انبوه علف های هرز به ويژه مازو و درختان سوزنی برگ مانند 
زربين بر شدت آتش سوزی افزوده می شود و خسارت سنگينی به 

بار می آورد.
رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری بهشهر گفت: با توجه به عدم 
انجام تعهدات مجريان طرح های آگروفارستری در منطقه ميانکاله و 
زاغمرز و همچنين عدم رعايت احتياط و دخالت های انسانی موجب 

تشديد خسارت و احتمال وقوع آتش سوزی می شود.
وی با اعالم اينکه در حال حاضر مساحت زير کشت نهالستان زاغمرز 
در منطقه ميانکاله ۸ هکتار است، يادآور شد: در تيرماه سال گذشته 
از نهالستان های منطقه زاغمرز و ميانکاله که در سال  ۱۵ هکتار 
های گذشته کشت شده بودند دچار حريق شد و در اين حادثه ۳۰۰ 
درخت زربين و 4۵۰ درخت صنوبر طعمه آتش قرار گرفتند که 4۲۰ 

ميليون ريال خسارت مالی به بار آورد.
باقری با بيان اينکه شهرستان بهشهر در سال ۹4 نسبت به سال ۹۳ 
آتش سوزی جنگل ها و مراتع ۷۲ درصد کاهش يافت، عنوان کرد: در 
سال ۹۳، ۲۰۶ هکتار از پوشش گياهی شهرستان بهشهر دچار حريق 
شد که در يک فقره ۱۰۰ هکتار در اراضی ميانکاله و در  ۱۰۶ هکتار 
در عرصه های جنگلی صورت گرفت و در سال ۹4 نيز ۵۷ هکتار از 

عرصه های جنگلی شهرستان طعمه حريق شد.
رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری بهشهر خاطرنشان کرد: حضور 
شبانه  های  گشت  در  شهرستان  طبيعی  منابع  حفاظتی  نيروهای 
عقد  و  روستاها  در  فرهنگی  و  ترويجی  اقدامات  و همچنين  روزی 
تفاهم نامه همکاری با دهياری ها، شورای اسالمی و پايگاه های بسيج 
روستا ها به منظور جلوگيری از حريق و حفظ عرصه های منابع ملی 
شهرستان موجب کاهش چشمگير حريق در سال گذشته شده است.

باقری گفت: ۱۵۲ هزار هکتار از عرصه های منابع ملی تحت نظارت 
توجه  با  اما  است  بهشهر  منابع طبيعی شهرستان  اداره  و حفاظت 
به گستردگی منطقه، حفاظت کامل از عرصه های جنگلی و مراتع 

نيازمند نيروهای حفاظتی بيشتر است.
وی با بيان اينکه در سال ۹4، با حمايت دستگاه قضايی شهرستان 
از عرصه های  و تالش ماموران حفاظتی منابع طبيعی ۸۰ هکتار 
منابع ملی در بهشهر خلع يد شد، افزود: در راستای تبصره ذيل ۵۵ 
که دادستان شهرستان اين اختيار را به ماموران حفاظتی به عنوان 
ضابطان قضايی در اين زمينه محول می کند که به محض رويت 
تعدی متصرفان به عرصه منابع ملی سريعا وارد عمل شوند ۳۰ هکتار 
از عرصه های منابع ملی خلع يد صورت گرفت و همچنين در راستای 

اجرای احکام قضايی ۵۰ هکتار خلع يد انجام شد.

خبر خبر

منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به   
يک  منطقه  شهردار  دکتريوسفی   ، تبريز  يک 
تبريز از آماده سازی پروژه دوربرگردان مقابل 
عيد  درروز  افتتاح  برای  تبريزی  پارک شمس 

فطر خبرداد.
دکتريوسفی گفت:درراستای تداوم سياستهای 
به شهروندان  کالن شهرداری وخدمت رسانی 
زيرساختهای  ايجاد  همچنين  و  گرامی 
بارترافيکی  ای وکاهش  منطقه  توسعه  اساسی 

پارک  مقابل  دوربرگردان  پروژه  مسيرچايکنار، 
عمرانی  عمليات  کليه  اتمام  با  تبريزی  شمس 
برداری  بهره  ودرمرحله  شده  نهايی  فاز  وارد 

قرارگرفت .
شهردار منطقه يک تبريزبه اهميت ترافيکی اين 
بارترافيکی مسيرچايکنارواتصال  طرح وکاهش 
نموده  اشاره  مسير  اين  جنوبی  به  باندشمالی 
و روان سازی تردد خودروهای عبوری وکاهش 
نقاط  از  را  مسير  اين  ازترافيک  وسيعی  حجم 

بارز هدف نهايی اجرای اين طرح 
عنوان نمود.

گفت:اين  درپايان  يوسفی  دکتر 
ازکليدی  يکی  عنوان  به  طرح 
ترين طرحهای شهرداری درحوزه 
باعيد  ،همزمان  شهری  ترافيک  
سعيد فطر در راستای سياستهای 
خدمت رسانی شهرداری کالنشهر 
 ۱۷ بر  بالغ  اعتباری  با  تبريز 
تقديم  و  افتتاح  ريال  ميليارد 

شهروندان گرامی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه يک 
اتمام  با  و  فطر  سعيد  عيد  با  همزمان  تبريز، 
برگردان  دور  پل  تکميل  و  عمرانی  عمليات 
اين طرح توسط  تبريزی،  پارک شمس  مقابل 
در  تبريز  يک  منطقه  عمرانی  و  فنی  معاونت 
مرحلۀ افتتاح قرار گرفته و با   صرف اعتباری 
بالغ بر ۱۷ ميليارد ريال به بهره برداری رسيد.

موقعيت  به  توجه  با  شمس  برگردان  دور  پل 
کاهش  موجب  تواند  می  خود  جغرافيائی 
ترافيک مسير چايکنار در دو باند بوده و اتصال 
روان  و  چايکنار  مسير  جنوبی  به  شمالی  باند 
همچنين  و  عبوری  خودروهای  تردد  سازی 

دسترسی آسان به پارک شمس نيز از اهداف 
بعدی اين طرح به شمار می رود.

پروژه پل دور برگردان پارک شمس تبريزی با 
تالش متخصصين و مهندسين فنی و عمرانی 
 ۳۵ عرشه  طول  به  مساحتی  در  يک  منطقه 
متری شامل باند رفت و برگشت و سازه بتنی 
 ، خاکبرداری  مراحل  تمام  با  و  شده  طراحی 
جدول  همچنين  و  گذاری  شمع  و  ريزی  پی 
پس  و  زيرسازی  و  اساسی  آسفالت  و  گذاری 
از انجام مراحل تکميلی  و نور پردازی مدرن، 
بر  بالغ  اعتباری  با  و  شده  برداری  بهره  آماده 
۱۷ ميليارد ريال توسط شهرداری منطقه يک 
تبريز همزمان با عيد سعيد فطر افتتاح و تقديم 

شهروندان گرامی شد.

 شهردار منطقه یک کالنشهر تبریز خبرداد:

افتتاح پروژه پل دوربرگردان مقابل پارک شمس تبریزی 
عیدانه شهرداری منطقه یک تبریز به شهروندان

نيروی  فرمانده  جانشين  شيرانی-اصفهان:  
انتظامی در حاشيه سفر به اصفهان، در جمع 
خبرنگاران از رشد چشمگير ناجا در شاخص های 
امنيتی کشور طی مدت سه ماهه امسال نسبت 

به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
سردار اسکندر مومنی، در جمع خبرنگاران استان 
اصفهان گفت: امسال نيروی انتظامی براساس 
ماموريت های ويژه خود سه قرارگاه قاچاق کاال و 
ارز، سرقت و مواد مخدر را تشکيل داده و از همه 
ظرفيت ها و توان خود برای کاهش جرايم در اين 

حوزه ها بکارگيری می کند.
وی اولويت اول نيروی انتظامی در سال ۹۵ را 
مبارزه با قاچاق کاال عنوان کرد و اظهار داشت: در 
اين زمينه همه پليس های تخصصی از مرزبانی 
تا امنيت عمومی، پيشگيری و واحدهای عملياتی 
و اجرايی ماموريت های ويژه ای در دستور کار 
دارند تا انشاء اله شاهد کاهش ورود کاالی قاچاق 

به کشور و کمک به توليدات داخلی باشيم.
رشد چشمگیر ناجا در شاخص های امنیتی 

کشور 
جانشين فرمانده ناجا در ادامه از رشد چشمگير 
و قابل مالحظه نيروی انتظامی در شاخص های 
به  نسبت  امسال  ماهه  مدت سه  امنيتی طی 
مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در حالی 
که کشورهای اطراف ما را نا امنی فرا گرفته با 
تالش همه ماموران زحمت کش نيروی انتظامی 
و همکاری ساير دستگاه ها امنيتی ، در تمام 
شاخص های امنيتی شاهد رشد قابل قبول و 

چشمگيری  بوديم.
اين مقام ارشد نيروی انتظامی کشور در خصوص 
کاهش های رخ داده در ساير جرايم نيز گفت: 
درقتل با ۹ درصد کاهش، سرقت مسلحانه با ۱۰ 
درصد کاهش و سرقت مغازه با ۷ درصد کاهش 
روبرو بوديم و در مجموع جرايم خشن نيزطی 
مدت سه ماهه امسال  ۲ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل کاهش داشت و  در ماه مبارک 
رمضان نيز با کاهش ۳۳ درصدی جرايم همراه 

بود.
اين مقام مسئول در خصوص اينکه برخوردهايی با 
باندهای فساد و ترويج بی بندوباری صورت گرفته 
گفت: تمرکز اصلی نيروی انتظامی در همه جرايم 
چون قاچاق کاال، مواد مخدر و امنيت اجتماعی 
و اخالقی بر روی باندهای بزرگ و سازمان يافته 
است و اولويت اول ما مقابله ريشه ای و علت های 

وقوع جرم خواهد بود.
استان  به  سفر  از  ناجا هدف  فرمانده  جانشين 
انتظامی  اصفهان را بررسی عملکرد فرماندهی 
استان در پنج ماموريت اصلی ناجا در سال ۹۵ 
عنوان کرد و اظهار داشت : موضوع قاچاق کاال، 
سرقت، امنيت اجتماعی و اخالقی، مواد مخدر 
و تصادفات پنج اولويت اصلی و ناجا و در کنار 
آنها عملکرد قرارگاه جهادی تربيت و آموزش در 
جلسه ای با حضور فرماندهان انتظامی شهرستان 
ها، پليس های تخصصی و معاونان ناجا بررسی و 
برای بقيه سال تدابير الزم در ابعاد مختلف ارائه 

می شود.

سردار مومنی خبر داد:

تمرکز ناجا بر روی باندهای بزرگ و سازمان یافته

دکتر غالمرضا شريعتي استاندار خوزستان روز 
گذشته از پروژه ۲ هزار واحدي مسکن مهر نفت 

اهواز بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفت 
خيز جنوب، اين بازديد به منظور آشنايي و اطالع 
از روند اجرايي و پيشرفت پروژه و چگونگي ارائه 
خدمات زيربنايي و روبنايي از سوي دستگاه هاي 

مسئول انجام شد.
عمراني  معاون  سياحي  احمد  بازديد  اين  در 
و  راه  مديرکل  رحماني  منوچهر  استاندار، 
مشاور  خانچي  محمد  خوزستان،  شهرسازي 
امور  در  جنوب  خيز  نفت  مناطق  مديرعامل 
مدير  نريمسازاد  محمد  و  پيگيري  و  اجرايي 
عمليات غير صنعتي شرکت ملي مناطق نفت 
خيز جنوب استاندار خوزستان را همراهي مي 
کردند. پس از بازديد از واحدهاي در حال ساخت 
و ارائه توضيحات الزم از سوي مجري و مشاور 
صرف  و  پروژه  دفتر  محل  در  نشستي  پروژه، 

صبحانه کاري برگزار شد.
در اين نشست دکتر شريعتي استاندار خوزستان 
اندرکاران پروژه اظهار  ضمن قدرداني از دست 
داشت: به منظور تسريع در پيشرفت پروژه هاي 
مسکن مهر، مسائل و مشکالت اين پروژه ها در 

شوراي مسکن استان پيگيري خواهد شد.
همچنين محمد راستگو مدير مسکن اداره کل 
راه و شهرسازی خوزستان گزارشی از روند اجرای 
اين پروژه و ساير پروژه های مسکن مهر استان 

ارائه کرد.

محمد خانچي مشاور مديرعامل مناطق نفت خيز 
جنوب در امور اجرايي و پيگيري درباره اين پروژه 
گفت: اين پروژه با هدف تأمين مسکن کارکنان 
در قالب طرح هاي مسکن مهر اجرا شد و در ۳ 
فاز 4۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ واحدي در حال اجراست.
به  پروژه  اين  اول  فاز  واحد   4۰۰ افزود:  وي 
برنامه  اساس  بر  و  داده شد  تحويل  متقاضيان 
ريزي هاي انجام شده، فاز دوم با ۶۰۰ واحد و 
بخشي از فاز سوم پروژه در سال جاري تکميل و 

تحويل داده خواهد شد.
الزم به ذکر است عمليات اجرايي پروژه ۲۰۰۰ 
انعقاد  از  پس  اهواز  نفت  مهر  مسکن  واحدي 
تفاهم نامه همکاري ميان وزارت نفت و وزارت 
راه و شهرسازي در زميني به مساحت حدود ۳۸ 
هکتار در سال ۱۳۸۹ آغاز شد که پس از وقفه اي 
در اجرا، فعاليت مجدد آن از شهريور ماه ۱۳۹۳ 

از سر گرفته شد.
پروژه هاي مسکن مهر  از محدود  پروژه  اين   
کشور است که در بافت شهري کالنشهر اهواز 
کاربری  قطعه   ۱۰ داراي  و  است  شده  اجرا 
محله،  تجاری  کاربری  قطعه  پنج  آموزشی، 
کاربری پارکينگ، چهار قطعه کاربری خدمات 
و تأسيسات شهری، دوقطعه کاربری اداری، دو 
قطعه کاربری ورزشی، دو قطعه کاربری درمانی، 
دو قطعه بازار روز، دو قطعه کاربری مذهبی و دو 
قطعه کاربری فرهنگی است که بخشي از آنها در 

حال ساخت است. 

بازدید استاندار خوزستان از پروژه 2هزار واحدي 
مسکن مهر نفت اهواز
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آگهی
خواهان /شاکی نوروز علی فتحی دادخواستی به طرفيت خوانده /متهم جعفر خانی  
از  واعسار  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  خواسته   به 
پرداخت هزينه دادرسی ومطالبه وجه چک تقديم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
به شعبه ۱۸۶دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی  نموده  که جهت رسيدگی 
شهيد مطهری تهران  واقع  در تهران _ يافت آباد کوی وليعصر مجتمع قضايی 
مطهری  ارجاع  و به کالسه ۹4۰۹۹۸۰۲۱۳۷۰۰4۷۹  ثبت گرديده که و وقت 
مجهول   علت  به  است   شده  تعيين   ۱۱/۳۰ ساعت   ۱۳۹۵/۵/۲۷ آن   رسيدگی 
المکان  بودن خوانده/متهم  و در خواست  خواهان /شاکی و به تجويز ماده ۷۳ 
قانون   آيين  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور 
دادگاه  مراتب يک نوبت  در يکی از جرايد  کثيراالنتشار  آگهی  ميشود تا خوانده 
/متهم پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمايم  را دريافت و در وقت فوق جهت 

رسيدگی حاضر  گردد 
110/41427منشی دادگاه حقوقی شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
مطهری تهران

آگهی
خواهان /شاکی شهرام عارفی راد دادخواستی به طرفيت خوانده /متهم قبله علی 
نبردی سرکندی وجعفر زحمتکش ونبی اله حيدر لو  به خواسته  الزام به تنظيم سند 
رسمی اجاره غيرمنقول و مطالبه خسارت دادرسی تقديم دادگاه عمومی شهرستان 
تهران  نموده  که جهت رسيدگی به شعبه ۱۸۶دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی 
شهيد مطهری تهران  واقع  در تهران _ يافت آباد کوی وليعصر مجتمع قضايی 
و وقت  ثبت گرديده که  به کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۱۳۷۰۰۱۵۰   و  ارجاع   مطهری  
رسيدگی آن  ۱۳۹۵/۵/۲۷ ساعت ۸/۳۰تعيين شده است  به علت مجهول  المکان  
بودن خوانده/متهم  و در خواست  خواهان /شاکی و به تجويز ماده ۷۳ قانون   آيين  
دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب يک 
نوبت  در يکی از جرايد  کثيراالنتشار  آگهی  ميشود تا خوانده /متهم پس از نشر  
آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه 

دوم دادخواست و ضمايم  را دريافت و در وقت فوق جهت رسيدگی حاضر  گردد 
110/41431منشی دادگاه حقوقی شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
مطهری تهران

حصر وراثت
به  تقديمی  دادخواستی  مطابق  شناسنامه ۵4  به شماره  ظفرمند  رضا  علی  اقای 
وراثت  حصر  گواهی  خواست  شورادر  اين  از   ۹۵۰۰۹۰/۱۰۵۶/۹۵ پرونده  کالسه 
نموده و چنين توضيح داده که شادروان عزيزاله ظفرمند به شماره شناسنامه ۲۰ 
در تاريخ ۹4/۱۰/۱۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ۱- داريوش ظفرمند ش ش  ۳۸ تاريخ تولد ۱۳۳۸   
صادره از اردبيل  نسبت به متوفی  پسر ۲-سياوش ظفرمند ش ش 4۳۷ تاريخ 
تولد ۱۳۳۹ صادره از اردبيل  نسبت به متوفی  پسر- ۳-عليرضا ظفرمند ش ش 
۵4 تاريخ تولد ۱۳4۱ صادره از اردبيل  نسبت به متوفی  پسر  4-توفيق ظفرمند 
ش ش ۱4۵۱۳۷۳۵۷۰ تاريخ تولد ۱۳4۸ صادره از اردبيل  نسبت به متوفی  پسر  
۵-ناهيد ظفرمند ش ش ۳۲۶ تاريخ تولد ۱۳4۷ صادره از اردبيل  نسبت به متوفی  
دختر۶-شبنم ظفرمند ش ش ۶۱۰ تاريخ تولد ۱۳۵۰ صادره از اردبيل نسبت به 
متوفی  دختر ۷-زهرا قنبرين ش ش ۷۶۵۹۷ تاريخ تولد ۱۳۱۸ صادره از اردبيل 

نسبت به متوفی  همسر
اينک با انجام تشريفات مقدماتی در خواست مزبور را در يک نوبت آگهی مينمايد 
تا هرکس اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهی 

ظرف مدت يکماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/41422   قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 22 تهران 

آگهی مفقودی 
 c ۵ fx ۱۰ ۲۱۹۰۷۹۳ کمپانی شاسی پالک موتور : شاسی : ۸۳۶۸۱۳۹۳ پالک 
: ايران ۶۸ – ۱۸4 س ۱۲ بنام عباس مظفری مفقود گرديده.  آدرس : گوهر دشت 

۱۲ غربی فاز ۳ بلوک ۳ پالک ۱۲۱. 

متن آگهی 
تبادل لوايح 

پيرو آگهی های منتشره در خصوص تجديد نظرخواهی آقايان محمد و منوچهر 
طهماسبی و کبری ميرسپهوند بطرفيت مهناز شجاعی چاغروند فرزند فيروزخان 
دادگاه  هفتم  شعبه  از  صادره  شماره ۹۵۰۹۹۷۶۶۱۰۷۰۰۳۱۸  دادنامه  به  نسبت 
به پيوست  پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۷۰۰۰۹۶  آباد در  عمومی حقوقی خرم 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجديد نظرخواهی به شما ابالغ ميشود مقتضی 
است حسب ماده ۳4۶ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی چنانچه پاسخی داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه به شعبه هفتم 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد اعالم نماييد يا به دادگاه 
تحويل دهيد واال پرونده با همين کيفيت به دادگاه های تجديد نظر استان لرستان 

ارسال می گردد. 
مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

 شهرستان خرم آباد – محمد علی مومنی. 

نامه صادره
احتراما در راستای ماده ۱۷4 قانون آيين دادرسی کيفری با چاپ آگهی در روزنامه 
صارمی  ۲-سعيد  سهراب  فرزند  بهاروند  ۱-محمد  آقايان  اسامی  به  متهم  رسمی 
فرزند مرتضی به اتهام تخريب و ايراد ضرب و جرح با چاقو موضوع شکايت آقای 
سعيد دريکوندی فرزند علی محمد خان ظرف يک ماه از تاريخ نشر آگهی جهت 

تفهيم اتهام دفاع و اخذ آخرين دفاع در اين شعبه احضار گردد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی . 

متن آگهی 
جوزيان  نريمان  آقای   ۹۳۰۹۹۸۶۶۱۱۶۰۰۵۸۱ کالسه  پرونده  محتويات  حسب 
گاوبازه فرزند احمد باتهام کالهبرداری موضوع شکايت آقای علی اصغر پاسبان و 
غيره تحت تعقيب ميباشد بعلت مجهول المکان بودن متهم به تجويز ماده ۱۷4 ق 
.آ. د. ک مراتب يک نوبت در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است جهت دفاع از اتهام 
منتسبه در وقت رسيدگی ان که مورخ ۱۳۹۵/۶/۱ ساعت ۰۸:۳۰ تعيين شده در 
شعبه ۱۰۹ 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.

آگهی
خواهان/خواهان ها صبرعلی محمدی سعيد خانلو دادخواستی به طرفيت خوانده 
بابا علی به خواسته تامين خواسته و مطالبه  /خواندگان سميرا عبداللهی ونجات 
طلب تقديم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسيدگی به شعبه 
ميدان  تهران  در  واقع  تهران  اختالف  حل  شورای  سيزده  شماره  مجتمع   ۶۲۹
دروازه شميران – خيابان فخر آباد- جنب مسجد فخرآباد- شهرداری منطقه ۱۳ 
ارجاع  و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۹۱۷۸۰۰۰4۰  ثبت گرديده که و وقت رسيدگی 
آن  ۱۳۹۵/۵/۲4 ساعت ۹/4۰ تعيين شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجويز ماده ۷۳ قانون   آيين  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب يک نوبت  در يکی 
از جرايد  کثيراالنتشار  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 

ضمايم  را دريافت و در وقت فوق جهت رسيدگی حاضر  گردد 
110/41406 دبیرشعبه629 مجتمع  شماره 13 شورای حل اختالف تهران

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 ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۰۲۱۱ مورخه ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ هيات موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحيه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در 
زيداله بابائي گورچين لو بشناسنامه شماره ۶۰۷۵۰ صادره از تبريز فرزند قربانعلي 
در ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت ۳4۲/۲۰  مترمربع 
پالک ۵۰4 فرعي از ۱44 اصلي واقع در البرز با خريداري عبدالمجيد برانيان و با 
مالکيت مالک اوليه شکراله کمالي روستا که خود مالک اوليه ميباشد. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 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. 4۲۱۹۹ م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۰4/۰۸   تاريخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۰4/۲۳

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

متن آگهی 
خواهان فريده قيصوری دادخواستی به طرفيت خواندگان فرهاد ولدی و فاطمه 
به  الزام  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  فريدونيان  اکرم  و  ميرزايی 
تنظيم سند رسمی ملک تقديم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسيدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد واقع در خيابان وليعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامين اجتماعی 
رسيدگی  وقت  که  گرديده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۷۰۰۲۵4 کالسه  به  و  ارجاع 
المکان  مجهول  علت  به  است  تعيين شده   ۱۰:۰۰ و ساعت   ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ آن 
بودن خواندگان  و درخواست خواهان و به تجويز ماده ۷۳ قانون آئين دادرسی 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت  دادگاه های عمومی و 
نشر  از  پس  متهم  خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثير  جرايد  از  يکی  در 
کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده 

متن قراردادهای جدید نفتی به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پيش از ظهر ديروز به رياست 
معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

اقتصاد  فرماندهی  منتخب ستاد  کارگروه  پيشنهادات  اين جلسه  در 
مقاومتی در خصوص متن قراردادهای جديد نفتی که روند بررسی 
به  توجه  با  و  يافت  ادامه  بود،  آغاز شده  از جلسه گذشته ستاد  آن 
تاکيد مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بررسی دقيق متن قراردادهای 
جديد نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پس از بحث و تبادل 
نظر مفاد و جزئيات آن مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصالحات 

الزم، در   نهايت متن مذکور به تاييد ستاد رسيد.
در پايان اين نشست که وزرای نفت، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، 
 امور اقتصادی و دارايی، جهاد کشاورزی، معاونين رييس جمهور در 
جمهور  رييس  فناوری  و  علمی  معاون  اجرايی،  امور  و  مجلس  امور 
حضور  نيز  ستاد  اعضای  ديگر  و  جمهور  رييس  اقتصادی  مشاور  و 
ستاد  تائيد  به  که  نفتی  جديد  قراردادهای  متن  شد  مقرر  داشتند، 
رسيده است برای طی مراحل بعدی و تصويب نهايی در جلسه هيات 

دولت مطرح شود.

ایران قیمت نفت خود را در بازار جهانی 
کاهش داد

شرکت ملی نفت ايران در ادامه تالش های خود برای باز پس گيری 
سهم از دست رفته تهران از بازار نفت، قيمت نفت سبک خود را برای 

جذب مشتری بيشتر در چند بازار مهم نفتی کاهش داد.
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، ايران در ادامه تالش ها برای باز 
پس گيری سهم خود از بازار نفت پس از لغو تحريم ها، قيمت نفت 
خود را در بازارهای آسيا، مديترانه و بندر سيدی کرير مصر برای ماه 

اوت کاهش داده است.
به  نسبت  ژوئن  ماه  ايران در  نفت  ها، صادرات  تحريم  لغو  دنبال  به 
ماه دسامبر، تقريبا دو برابر شد و به باالترين رقم در 4 سال و نيم 
گذشته رسيد. ايران با ارائه تخفيف در قيمت نفت خود نسبت به نفت 
عربستان و عراق، مشتريان جديدی را در کشورهايی نظير لهستان 
جذب کرده و موجب افزايش تقاضا از جانب مشتريان قبلی خود در 

آسيا شده است.
يک منبع مطلع صنعتی روز دوشنبه گفت، شرکت ملی نفت ايران 
قيمت رسمی نفت سبک خود را برای مشتريان آسيايی اش در ماه 
اوت، 4۵ سنت باالتر از متوسط شاخص عمان/ دوبی تعيين کرده که 

4۰ سنت پايين تر از قيمت ماه قبل است.
بر اساس اين گزارش، قيمت نفت سنگين ايران همچنان در حد ۲۵ 
سنت پايين تر از نفت عرب مديوم عربستان باقی مانده، در حالی که 
قيمت نفت فروزان ايران نيز در حد ۵ سنت پايين تر از نفت عرب 

مانده است.

جهش بارندگی در شمال و جنوب

در  نيز  ميليمتر  و ۳۶۱  دريای خزر  در حوضه  بارش  ميليمتر   44۶
حوضه خليج فارس و دريای عمان از ابتدای سال آبی جاری تا نيمه 

تيرماه ثبت شد.
فالت  در  بارندگی  بلندمدت،  بارش  با  مقايسه  در  مهر،  گزارش  به 
مرکزی ۱۵ درصد کاهش يافت. حوضه های آبريز اصلی کشور در سال 
آبی جاری، در مجموع ۲۳۱ ميليمتر بارندگی داشته اند که اين ميزان 
در مقايسه با سال گذشته ۲۶ درصد افزايش و در مقايسه با بلندمدت 

۲ درصد کاهش داشته است.
به رغم افزايش نسبی بارش های کشور در سال جاری، حجم بارندگی 
در حوضه آبريز فالت مرکزی در مقايسه با بلندمدت ۱۸ درصد کاهش 
داشته است. بر پايه آخرين آمار ارائه شده از سوی مديريت منابع آب 
ايران، در خصوص وضعيت بارندگی کشور به تفکيک حوضه های آبريز 
شش گانه،   از ابتدای مهرماه تا ۱۵ تيرماه سال جاری، حوضه فالت 
مرکزی در مقايسه با بلندمدت با کاهش ۱۸ درصدی بارش ها مواجه 
درصد   ۳ از  قبل  سال  با  مقايسه  در  که  است  حالی  در  اين  و  بوده 

افزايش بارندگی برخوردار بوده است.
بنا بر اين گزارش، حوضه آبريز مرزی شرق نيز در مقايسه با بلندمدت، 
پس از حوضه فالت مرکزی در رتبه دوم کاهش بارش قرار داشته و 
درصد  بيشترين  است.  بوده  همراه  بارندگی ها  درصدی   ۸ کاهش  با 
افزايش بارش ها در مقايسه با بلندمدت مربوط به حوضه آبريز درياچه 
اروميه با ۲۵ درصد افزايش و پس از آن مربوط به حوضه دريای خزر 

با ۲۰ درصد افزايش است.
حوضه قره قوم هم نسبت به درازمدت ۱۶ درصد افزايش بارش داشته 
و وضعيت بارش حوضه خليج فارس و دريای عمان نيز بدون تغيير 
نسبت به بلندمدت باقی مانده است. بر اساس اين گزارش، از ابتدای 
 ،44۶ خزر  دريای  آبريز  حوضه های  تيرماه،   ۱۵ تا  جاری  آبی  سال 
خليج فارس و دريای عمان ۳۶۱، درياچه اروميه ۳۲۱، قره قوم ۲۵۰، 

فالت مرکزی ۱۳۰ و مرزی شرق ۹۳ ميلی متر بارندگی داشته اند. 

برنامه ایران برای تزریق گاز به 
خط لوله یونان - بلغارستان

وزير انرژی بلغارستان اعالم کرد ايران برای تزريق 
گاز به خط لوله صادرات گاز يونان-بلغارستان، ابراز 

تمايل کرده است.
خبرگزاری فوکس به نقل از تمنوژکا پتکوا، وزير 
انرژی بلغارستان، اعالم کرد ايران برای مشارکت 
در پروژه ساخت خط لوله انتقال گاز ميان يونان و 

بلغارستان تمايل جدی نشان داده است.
است  مهم  های  زمينه  از  يکی  انرژی  گفت:  وی 
که می توانيم درباره آن با شريکان خود در ايران 

همکاری داشته باشيم.
بلغارستان  مشارکت  باالی  احتمال  ابراز  با  وی 
بندر  در  جی  ان  ال  واردات  پايانه  ساخت  در 
الکساندروپوليس در يونان، گفت: برای آغاز واردات 
گاز ايران در اين پروژه در سه تا چهار سال آينده، 

پيش شرطهای روشنی وجود دارند.
به گفته پتکوا، بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، در ديدار 
دو طرف در تهران درباره پروژه های گوناگون انرژی 
در ايران برای همتای بلغار خود توضيحاتی ارائه کرد.
بويکو  رياست  به  بلغارستان  هيئت رسمی دولت 
بوريسوف، نخست وزير اين کشور، در سفری رسمی 

در ايران حضور دارد.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قيمت جهانی نفت در بازار معامالت روز سه شنبه با 
روند صعودی آغاز به کار کرد.

بر اساس اين گزارش، قيمت جهانی نفت در بازار 
معامالت آتی روز سه شنبه با افزايش روبرو شد. 
برهمين اساس، قيمت نفت دريای برنت با 4۷ سنت 
افزايش به 4۶ دالر و ۷۲ سنت در هر بشکه رسيد، 
ضمن اينکه قيمت نفت وست تگزاس اينترميديت 
آمريکا هم با ۳۷ سنت افزايش در برابر 4۵ دالر و 

۲۳ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.
به گفته تحليلگران اقتصادی، اين افزايش قيمت به 
دليل تعليق موقت در بارگيری تانکرهای نفتی عراق 
در دو ترمينال صادراتی اين کشور به دليل نشت 

خط لوله صورت گرفته است.
اگر چه بارگيری نفت عراق دوشنبه از سر گرفته 
شد اما اين کشور قصد دارد صادرات نفت خود را از 
بنادر جنوبی به ۲.۷۹ ميليون بشکه در روز کاهش 
دهد، اين در حالی است که ماه آگوست صادرات 
از اين قسمت ۲.۹۹ ميليون بشکه در روز گزارش 
شده بود.البته وزير انرژی عربستان سعودی اعالم 
کرد، همچنان مازاد ذخاير نفتی در سراسر جهان 
ديده می شود و زمان زيادی الزم است تا اين فزونی 

عرضه کاهش پيدا کند.
باور  اين  بر  اقتصادی  کارشناسان  اساس  اين  بر 
هستند که قيمت نفت با توجه به افزايش اشتهای 
توليدکنندگان نفت آمريکا برای توليد بيشتر در 

کانال نزولی بها قرار بگيرد.

مذاکرات برقی ایران و انگلیس 
در لندن آغاز شد

جديد  دور  لندن،  به  نيرو  وزير  روزه  سه  سفر  با 
مذاکرات برق و انرژی ايران و انگليس آغاز شد.

دور جديد مذاکرات برق و انرژی ايران و انگليس با 
هدف تشريح فرصت های سرمايه گذاری در صنايع 
آب، برق و انرژی با سفر سه روزه حميد چيت چيان 

وزير نيرو به لندن آغاز شد.
بر اين اساس وزير نيرو در اين سفر سه روزه به لندن 
با تعدادی از مسئوالن برق و انرژی انگليس، مديران 
عامل شرکت های سرمايه گذار و صاحبان مشاغل به 
منظور معرفی فرصت های سرمايه گذاری در صنايع 
برق و انرژی، راه های گسترش و توسعه همکاری ها 
ديدار و گفتگو خواهد کرد.چيت چيان وزير نيرو قرار 
است در لندن با »امبر رود« وزير انرژی و آب و هوای 
انگليس، »لرد المونت« نماينده تجاری نخست وزير 
انگليس در ايران، مدير بازرگانی و سرمايه گذاری 
انگليس، مديران زيمنس و برخی از سرمايه گذاران 
فعال در صنايع برق و انرژی های نو و تجديد پذير 

ديدار و گفتگو کند.

خبر نفت در جهان

ايران  گاز  صادرات  ملی  شرکت  مديرعامل 
و داد  خبر  ارمنستان  با  مذاکره  انجام   از 
 پيش بينی کرد که بتوان حجم صادرات گاز 
به اين کشور را تا دو سال آينده تا سه برابر 

افزايش داد.
عليرضا کاملی با اشاره به صادرات روزانه حدود 
ارمنستان،  به  گاز  مکعب  متر  ميليون  يک 
ايجاد  برنامه  به  توجه  با  ارمنی  طرف  گفت: 
تاسيسات جديد در بخش ساخت خط انتقال 
جديد،  نيروگاه  احداث  همچنين  و  نيروگاه 
تقاضای افزايش حجم قراردادی را کرده است.
وی افزود: هم اکنون به منظور انجام مذاکره، 
تهران  در  حضور  برای  ارمنستان  از  ايران 
مورد  در  که  است  آورده  عمل  به  دعوت 
افزايش صادرات گاز به اين کشور نيز تصميم 

گير ی های الزم انجام می شود.
گاز  صادرات  ملی  شرکت   مديرعامل 

پيش بينی کرد که بتوان ظرف دو سال آينده، 
برابر   ۳ تا  را  ارمنستان  به  گاز  حجم صادرات 

افزايش داد.
با  ايران  تهاتر گاز  پروژه   ،NIOC به گزارش 

برق ارمنستان در قالب دو قرارداد تحويل گاز 
گاز  ملی صادرات  بين شرکت  برق  دريافت  و 
ايران  از شرکت ملی نفت  به نمايندگی  ايران 
 Yerevan( ايروان  حرارتی  برق  نيروگاه  و 
انرژی  وزارت  از  نمايندگی  به   )TPP
ارمنستان برای يک دوره بيست ساله در سال 

۲۰۰4 به امضا رسيد.
طرفين  بين  شده  امضا  قراردادهای  اساس  بر 
زمان شروع صدور گاز، ژانويه سال ۲۰۰۷ در 
نظر گرفته شده بود، که به  دليل عدم تکميل 
خط لوله گاز در ارمنستان اين قرارداد با ۲۸ 
سال  ارديبهشت   ۲۳ تاريخ  در  و  تاخير  ماه 
به  طور رسمی  ۱۳۸۸ )۱۳ می سال ۲۰۰۹( 
به بهره برداری رسيد.   برای انتقال گاز ايران 
به ارمنستان خط انتقالی به قطر ۳۰ اينچ و به 
مرز  تا  تبريز  فاصل  )حد  کيلومتر   ۱۱۳ طول 

ارمنستان( احداث شده است.

صادرات گاز ایران به ارمنستان افزایش می یابد

پتروشيمی  صنايع  ملی  شرکت  معاون 
را گاز  و  نفت  مشترک  های   ميدان 
 اولويت های ملی دانست و گفت: سرمايه 
متانول  و  شيميايی  کود  بخش  در  گذاری 
از  را  بهينه  برداری  بهره  قدرت  که  بوده 
است.محمد  داده  افزايش  جنوبی  پارس 
مشترک  های  ميدان  پيوندی  حسن 
گفت:  و  دانست  ملی  های  اولويت  را 
های  اولويت  در  را  ها  ميدان  اين   بايد 
تا  دهيم  قرار  برداری  بهره  های  برنامه 
اگر  زيرا  کنيم،  حفاظت  ملی  منافع  از 
برداشت  ها  همسايه  نکنيم  برداشت  ما 
صنايع  ملی  شرکت  کنند.معاون  می 
جنوبی  پارس  گازی  ميدان  به  پتروشيمی 
اشاره کرد و بيان داشت: ما در اين ميدان 
پيش  طبق  و  داريم  بيشتری  ظرفيت 
امسال  پايان  تا  نفت،  وزارت  های   بينی 
گازی  مشترک  ميدان  از  مان  سهم 
از  شد.وی  خواهد  بيشتر  جنوبی  پارس 
به  باالدست  صنايع  در  پتروشيمی  رشد 
صنعت  اين  به  ايرادات  از  يکی  عنوان 
ها  حل  راه  از  يکی  گفت:  و  کرد  ياد 
های  ميدان  محصوالت  از  استفاده 

جنوبی  پارس  در  که  است  مشترک 
از  بخشی  و  سوم  دوم،  برنامه  در 
و  کرديم  عمل  تهاجمی  چهارم   برنامه 
انجام  سرمايه گذاری سنگينی در عسلويه 
در  که  عسلويه  دوم  فاز  نيز  االن  و  شد 
۳۰ ميليون تن ديگر  راه است، نزديک به 
با  وی  داشت.   خواهد  دستاورد  برايمان 
بيان  جنوبی  پارس  بودن  گازی  به  اشاره 
ميعانات  برای  هم  وجود  اين  با  داشت: 
برای  هم  و  کرديم  ايجاد  تقاضا  گازی 
زيادی  حجم  طبيعی  گاز  يا  متان  بخش 
اين  و  گرفت  صورت  گذاری  سرمايه 
سرمايه گذاری در بخش کود شيميايی و 
بهينه  برداری  بهره  قدرت  که  بود  متانول 
داده  افزايش  مشترک  مخزن  اين  از  را 
هر  اينکه  بيان  با  پيوندی  ادامه  است.در 
به  کند،  پيدا  توسعه  منابع مشترک  چقدر 
نيز  پتروشيمی  صنعت  برای  نسبت  همان 
بنابراين  گفت:  آيد،  می  وجود  به  خوراک 
ندارد  توفيری  پتروشيمی  صنعت  برای 
آمده  داخلی  منابع  از  ها  خوراک  اين  که 
موضوع  اين  و  مشترک  منابع  از  يا  باشد 

دارد. بستگی  نفت  وزارت  برنامه های  به 

مردم  از  درخواست  با  توانير  مديرعامل 
گفت:  برق  مصرف  در  صرفه جويی  برای 
اين  برق  مصرف  و  توليد  ميزان  چون 
هر  رسيده اند  سربه سر  وضعيت  به  روزها 
برق  خاموشی  موجب  می تواند  حادثه ای 

شود. کشور  مختلف  نقاط  در 
در  توانير  مديرعامل  کردی،  آرش 
مردم  از  خبر  شبکه  با  زنده  گفتگوی 
ساعت  تا  ظهر  دقيقه   ۱۲ /۳۰ از  خواست 
و  کنند  رعايت  را  برق  مصرف  عصر   4
اوج  در  غيرضرور  و  پرمصرف  وسايل  از 

کنند. استفاده  کمتر  مصرف  ساعات 
پيک  اينکه  به  توجه  با  گفت:  کردی 
۵۱هزار مگاوات عبور  مصرف برق از مرز 
برق  خاموشی  اينکه  احتمال  است  کرده 
اينکه  احتمال  و  دارد  وجود  دهد  رخ 
شده  برنامه ريزی  خاموشی  بخواهيم 
به  اما  نيست  قوی  خيلی  کنيم  اعمال 
هفته  در  هوا  دمای  افزايش  با  حال  هر 
شبکه  در  حوادث  وقوع  احتمال  جاری 

شود. برق  خاموشی  موجب  می تواند 
مصرف  پيک  عبور  افزود:  ادامه  در  .وی 
اين  به  مگاوات  ۵۰هزار  مرز  از  برق 
باال  برق  شبکه  ريسک  که  است  معنی 

اينکه  به  توجه  با  بنابراين  است  رفته 
به  گذشته  هفته  در  برق  مصرف  پيک 
نشان  رسيد  مگاوات   ۲۵ و  ۵۱هزار 
در  برق  مشترکان  اگر  که  می دهد 
صرفه جويی  و  نکنند  دقت  خود  مصرف 
احتمال  ندهند  قرار  کار خود  را سرلوحه 
خاطرنشان  دارد.کردی  وجود  خاموشی 
مرز  از  برق  مصرف  پيک  که  زمانی  کرد: 
ريسک  می کند  عبور  مگاوات  ۵۰هزار 
پربار  خطوط  تمام  و  رفته  باال  شبکه 
خط  يک  در  حادثه  يک  و  می شود 
می گذارد  تأثير  نيز  ديگر  خطوط  بر 
مصرف  و  توليد  ميزان  چون  بنابراين 
سربه سر  وضعيت  به  روزها  اين  برق 
موجب  می تواند  حادثه ای  هر  رسيده اند 
کشور  مختلف  نقاط  در  برق  خاموشی 

شود.
اينکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  کردی 
حد  در  نيروگاه ها  برق  ذخاير  وضعيت 
مثل  تمهيدات  تمام  نيست  مطلوبی 
ذخيره  و  تعميرات  مصرف،  مديريت 
برای  نيروگاهها  در  پيش  ماه   ۹ از  برق 
احتمالی  خاموشی  هرگونه  از  جلوگيری 

است. شده  انجام 

معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

بهره برداری از میدان های نفت و گاز مشترک اولویت ملی است

مدیرعامل توانیر هشدار داد

احتمال قطع برق در هفته جاری

 ۶۰۰ تامين  نفت، جزئيات طرح  وزير  معاون 
کيلومتر لوله مغزی CRA مورد نياز شرکت 
گفت:  و  کرد  تشريح  را  پارس  گاز  و  نفت 
از  ايران،  در   CRA لوله  توليد  خط  ايجاد 
مقدم،  است.محمدرضا  طرح  مناقصه  شروط 
وزارت  فناوری  و  پژوهش  مهندسی،  معاون 
نفت  وزارت  تصميم  جزئيات  تشريح  به  نفت 
 CRA برای تامين ۶۰۰ کيلومتر لوله مغزی
نياز  مورد  خوردگی(  برابر  در  مقاوم  )لوله 
شرکت نفت و گاز پارس پرداخت و گفت: بر 
مديريت  گرفته،  صورت  ريزی  برنامه  اساس 
پشتيبانی ساخت و تامين کاالی شرکت ملی 
مناقصه  امسال  ماه  شهريور  در  ايران  نفت 

طرح را برگزار می کند.
وی با بيان اين که نوع مناقصه محدود است 
شد،  خواهد  برگزار  المللي  بين  شکل  به  و 
شرکتهای  سوی  از  پيشنهادهايی  ارائه  از 
از  افزود:  و  داد  خبر  زمينه  اين  در  خارجی 
تامين  فهرست  اساس  بر  معتبر  شرکتهای 
پشتيبانی  مديريت  تاييد  مورد  کنندگان 

نفت  ملی  شرکت  کاالی  تامين  و  ساخت 
ايران در اين مناقصه دعوت خواهد شد.

شرکت  نياز  به  توجه  با  کرد:  تصريح  مقدم 
کيلومتر   ۲۵۰ تحويل  به  پارس  گاز  و  نفت 
مناقصه  امسال،  پايان  تا   CRA مغزی  لوله 
ميزان  اين  تحويل  زمان  تضمين  به  ملزم  گر 
در  اعالمی  زمانبندی  برنامه  اساس  بر  لوله 
لوله  کيلومتر   ۳۵۰ و  است  مناقصه  اسناد 
با  مشخص  راه  نقشه  اساس  بر  نيز  مابقی 
می  توليد  تدريج  به  ايرانی  سازنده  مشارکت 
از  کيلومتر   ۱۰۰ حداقل  که  طوری  به  شود 
به صورت صد  بايد   CRA مغزی  های  لوله 

درصد در ايران ساخته شود.
توليد  ايجاد خط  مسئول،  مقام  اين  گفته  به 
لوله و خط کامل رزوه زنی با انتقال ليسانس 
مناقصه  شروط  از  ايران،  داخل  به  پريميوم 
برنده مناقصه موظف است در فاصله  است و 
های  لوله  کيلومتر   ۲۵۰ تحويل  و  توليد 
به  را  طراحی  و  فنی  اسناد  تمام  سفارشی، 
کارکنان  آموزش  و  منتقل  داخلی  سازنده 

ايرانی را به پايان برساند.
برنامه  تاييد  شد:  يادآور  نفت  وزير  معاون 
انتقال و توسعه فناوری، تعيين استانداردهای 
در  نياز  مورد  تستهای  انجام  مربوطه، 
توانمندی  بررسی  مرجع،  آزمايشگاههای 
اعضای کنسرسيوم و تاييد محصول با قابليت 
در  برند  صادرات  حق  با  تجارتی  و  رقابتی 
آن  اعضای  که  فنی  و  بازرگانی  ای  کميته 

مشخص شده اند، صورت می گيرد.
از  يکی  را   CRA مغزی  های  لوله  مقدم، 
مورد  تجهيزات  گرانترين  و  ترين  پرمصرف 

افزود:  و  خواند  نفت  صنعت  در  استفاده 
از  مندی  بهره  نيازمند  محصول،  اين  توليد 
هايتک  صنايع  جزو  و  است  روز  فناوريهای 

به شمار می رود.
دريغ  بی  حمايتهای  از  زمينه  اين  در  وی 
بيژن زنگنه، وزير نفت قدردانی کرد و گفت: 
و  توسعه  مسير  در  اقدامهايی  چنين  انجام 
شک،  بی  که  داخل  ساخت  توان  تقويت 
ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  سياستهای  با  همسو 
از سوی رهبر معظم انقالب است، بدون عزم 

و اراده ای راسخ امکانپذير نخواهد بود.

مهر پایان بر واردات کاالی پرمصرف نفتی

مقدم: ایجاد خط تولید در ایران، از شروط 
مناقصه لوله های CRA است
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کاهش ۴۰ درصدی فروش فرش ماشینی
کمالیان گفت: هم مردم و هم کل بازار هنوز هم در انتظار هستند 
تا برجام تغییراتی را در اقتصاد کشور ایجاد کند اما وضعیت در سال 

جدید نه تنها بهتر نشده که بدتر نیز شده است.
هادی کمالیان رییس اتحادیه فرش ماشینی به نسیم آنالین  بیان 
داشت: بازار از آرامش بسیار عمیقی برخوردار است و تالطم خاصی 

در آن وجود ندارد و این آرامش و رکود نیز دالیل زیادی دارد.
وی ادامه داد: مردم و خریداران در یک بالتکلیفی به سر می برند و 
دلیل آن نیز موضوع برجام است، زیرا دائم منتظر هستند تا اتفاق 
خاصی رخ دهد و از خرید ممانعت می کنند، ما نیز در این مدت 
اما  پیدا کند  بازار رونق  و  تا حرکتی صورت گرفته  انتظار داشتیم 
اتفاق صورت نگرفت بلکه اوضاع بدتر نیز شد و رکود  نه تنها این 

شدت یافت.
 

 ثبت شرکت در ایران زمان بر است
در بسیاری از کشورها پروسه تاسیس شرکت در کمتر از 2 روز و یا 
کمتر از 24 ساعت قابل انجام است و این در حالی است که مواردی 
چون کاغذ بازی و نبود امضای دیجیتال ثبت شرکت در ایران را با 
تاخیر مواجه کرده است .مهرشاد خدابخشی ، مدیرعامل هلدینگ 
اینکه متاسفانه ثبت شرکت در  به  اشاره  با  آفریقا  ثبتی  و  حقوقی 
ایران نسبت به برخی کشورها و بعد از کشورهای همسایه با تاخیر 
ارسال  و  تاسیس  و  دیجیتال  امضای  :فرآیند  انجام می شود گفت 
زمان  کاهش  در  تواند  می  پست  شرکت  توسط  متقاضی  مدارک 
ثبت و هزینه ها موثر باشد. به گزارش پانا ،خدابخشی با بیان اینکه 
تا کنون یک میلیون و 300 هزار شرکت در ایران به ثبت رسیده 
است افزود : دسته بندی موضوع فعالیت شرکت های ایرانی نشان 
می دهد مشاغل واسطه گری سود بیشتری نسبت به فعالیت های 

مولد دارد.وی با اشاره به اینکه از سال 78 تا سال 87 شرکت های 
ایرانی در فاصله تقریبا 10 سال 2 و نیم برابر شده اند اظهار داشت: 
و 300  میلیون  یک  از  بیش  با  ایران   93 سال  آمارهای  اساس  بر 
هزار واحد ، بیشترین تعداد شرکت های ثبت شده را در کشورهای 
آسیایی به خود اختصاص داده است که نیمی از آنها در شهر تهران 

فعال هستند.

صنعت و تجارت
 ۴۰درصد شکر عرضه شده بی خریدار ماند

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران ازعرضه روزانه 
و فراوان شکر در بازار توسط این شرکت خبرداد و گفت: در حال 
حاضر بازار شکر اشباع شده و بخشی از محصول عرضه شده مشتری 
ندارد.حسن عباسی معروفان ازعرضه روزانه و فراوان شکر در بازار 
توسط این شرکت خبرداد و اظهارداشت: در حال حاضر بازار شکر 
ندارد.وی  مشتری  شده  عرضه  محصول  از  بخشی  و  شده  اشباع 
در  شکر  هزارتن   ۶۵ حدود  نیز  گذشته  روز   10 اظهارداشت: طی 
بورس کاال برای استفاده عموم متقاضیان بخصوص بخش صنف و 
صنعت عرضه شده است، که فقط ۶0 درصد آن فروش رفته و برای 

40 درصد آن متقاضی و خریدار وجود نداشته است.
 

 رونق تولید تایرسازی نیازمند تزریق نقدینگی است
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت: چند کارخانه بزرگ 
تایرسازی که از سال 40 تأسیس شده اند اقدامی برای به روزسانی 
نیازمند تزریق نقدینگی  امروز  انجام نشده است به نحوی که  آنها 
برای ادامه تولید هستند.مصطفی تنها با اشاره به اینکه عدم اعمال 
محدویت ها باعث شده تا همچنان الستیک از مبادی رسمی و غیر 
رسمی وارد کشور شود، به تسنیم گفت : بعضاً الستیک های قاچاق 
فاقد کیفیت است و استفاده آنها برای مردم مشکالتی را به وجود 
می آورد. مسئولین باید یک تدبیر جدی را برای کنترل قاچاق تایر 

به کشور انجام دهند.
 

 مناطق آزاد
افزایش 5۰ برابری درآمد منطقه آزاد ماکو

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو کلید رشد آذربایجان غربی را 
منطقه ماکو می داند و معتقد است که ماکو داالن ورودی - خروجی 
و ارتباط تجاری با اروپاست.حسین فروزان با اشاره به حضور سفرای 
و  ورودی  داالن  ماکو  کرد:  اظهار  ماکو  در  آسیا  شرق  کشورهای 
خروجی ایران به اروپاست و می تواند به عنوان یکی از مراکز بزرگ 
تولید تعریف شود؛ بنابراین منطقه مناسب برای ایران و کشورهایی 
ویتنام،  باشیم.  داشته  تجاری  تبادل  آنها  با  داریم  قصد  که  است 
کشورهایی  جمله  از  ژاپن  و  اندونزی  چین،  شمالی،  کره  تایلند، 
ماکو حضور خواهند  در  اسیا  نشست سفرای شرق  در  که  هستند 

داشت
 

در زمینه افزایش مصرف سرانه داخلی جدی تر کار شود؛
بازارکساد  صادرات لبنیات

نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه لبنی با بیان اینکه بازار صادرات 
افزایش مصرف  باید در زمینه  لبنیات همچنان کساد است، گفت: 
سرانه داخلی جدی تر کار شود.محمدرضا اسماعیلی درباره آخرین 
صادرات  وضعیت  اظهارداشت:  لبنیات،  صادرات  بازار  وضعیت 
تفاوت  و  بوده  رونق  بی  گذشته  مانند  همچنان  لبنی  محصوالت 

چندانی نکرده است.
وی با بیان اینکه هنوز مصرف سرانه لبنیات در کشور پایین است، 
افزود: بنده به عنوان یک کارشناس صنعت لبنیات معتقد هستم، 
ما به جای اینکه یارانه ها را صرف رونق بخشیدن به صادرات کنیم، 
باید آن را برای باال بردن مصرف سرانه داخل هزینه کنیم، چراکه 
به شدت نیازمند هستیم مصرف فرآورده های لبنی در کشور افزایش 
پیدا کند؛ بنابراین باید در این زمینه بیشتر و جدی تر کار کنیم.نایب 
صرف  باید  یارانه ها  کرد:  اضافه  لبنی  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 
پیدا  لبنی کاهش  تولید محصوالت  این شود که قیمت تمام شده 
باشند. این فرآورده ها را داشته  تا مردم توان خرید و مصرف  کند 

اسماعیلی با بیان اینکه توجه به واحدهای تولیدکننده کوچک  و 
رونق بخشیدن به آنها باعث بهبود شرایط و ایجاد اشتغال خواهد 
شد، گفت: فعال  آمار دقیقی درباره میزان افت صادرات محصوالت 
لبنی در سال جاری نمی توان اعالم کرد اما کاهش صادرات چشمگیر 
بوده است.وی اضافه کرد: کشور عراق که بیشتر محصوالت لبنی ما 
به آنجا صادر می شود شرایط چندان خوبی ندارد، مردم این کشور 
درگیر جنگ هستند و از شرایط مالی خوبی برخوردار نیستند که 
همه این مسائل در کاهش صادرات لبنیات ما موثر است.نایب رئیس 
یارانه  لبنی درباره آخرین وضعیت اختصاص  اتحادیه  هیات مدیره 
هنوز  اظهارداشت:  نیز  لبنیات  صادرات  برای  میلیاردتومانی   200

چیزی در این زمینه به ما ابالغ نشده است.

صدور آنی کارت اعتباری بانک ملی 
ایران در نمایشگاه بورس، بیمه و بانک

غرفه بانک ملی ایران در نهمین نمایشگاه بین المللی 
کارت های  متقاضیان  برای  بیمه  و  بانک  بورس، 
اعتباری به صورت آنی عملیات ثبت درخواست 
انجام  را  کارت  صدور  و  اعتبارسنجی  اینترنتی، 

می دهد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
از خدمات  اعتباری یکی  ملی ایران، کارت های 
کارت  صاحب  که  است  بانک  این  توجه  جالب 
می تواند تا سقف 10 میلیون تومان در ماه با اعتبار 
بانک خرید کند.  قدرت خرید بیشتر، شرایط آسان 
دریافت، مدیریت هزینه، آزادی عمل در پرداخت 
کارت های  این  مزایای خاص  از  اعتبار مستمر  و 
اعتباری می باشد.  دارنده کارت های اعتباری بانک 
ملی ایران می تواند تا میزان مشخصی که به آن 
سقف اعتبار گفته می شود از محل اعتباری که 
توسط بانک ملی ایران به آن اختصاص داده شده 
است. از مراکز فروش کاال یا خدمات خرید کند. این 
کارت ها تا سقف 10 میلیون تومان صادر و اعتبار آن 
گردشی بوده و پس از تسویه و یا بازپرداخت اقساط 
اعتبار کارت تا میزان اولیه تجدید )شارژ( می شود. 

این نمایشگاه تا فردا در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برپا بوده و غرفه بانک ملی ایران 
نیز در سالن 31B)میالد( از ساعت 10 صبح تا 18 

پذیرای بازدیدکنندگان است.

کشاورزی
قیمت مرغ کاهش یافت

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش ۵00 تومانی 
قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: نرخ این کاال 
در خرده فروشی ها به 7۵00 تومان رسیده است.
مهدی یوسف خانی از کاهش ۵00 تومانی قیمت 
و  داد  خبر  جاری  هفته  ابتدای  به  نسبت  مرغ 
اظهارداشت: خوشبختانه قیمت این کاال با کاهش 
تومان  به 7۵00  شنبه  سه  امروز  تومانی،   ۵00
رسیده است .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: 
نرخ این کاال در مراکز خرده فروشی 7۵00تومان و 
همچنین قیمت هرکیلوگرم  ران مرغ با کمر ۶۵00 
تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و 

7۵00 تومان است.
 

 اصناف
ادغام را باید از اتحادیه های

 کوچک و کمتر از ۳۰۰ عضو شروع کرد
حسین محمدی در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی 
اتاق اصناف ایران درباره ادغام و چابک سازی اتحادیه 
های همگن گفت: در صورتی که ادغام اتحادیه های 
همگن به صورت اصولی و حرفه ای انجام شود و 
برداشت های سیاسی نسبت به آن صورت نگیرد، 
و  اتحادیه کبابی، حلیم  رئیس  بود.  مفید خواهد 
آشپزندگان مشابه با تاکید بر اینکه ادغام اتحادیه های 
همگن نیازمند کار کارشناسی است، افزود: ادغام را 
باید از اتحادیه های کوچک آغاز کرد که درآمد کافی 
ندارند، مکان اتحادیه استیجاری است و اعضای آنها 

کمتر از 300 نفر هستند.
 حمل ونقل 

امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی
  بندر شهید رجایی و بندر آنتورپ بلژیک

 تفاهم نامه خواهرخواندگی بندر شهید رجایی ایران و 
بندر آنتورپ بلژیک با هدف توسعه همکاری  بندری 
اطالعات  تبادل  شد.  امضا  طرف،  دو  آموزشی  و 
مورد نیاز بندری و دریایی، مبادله کارشناس برای 
تبادل تجارب و امکان مبادله کاال بین دو بندر به 
شکل مستقیم، از مزیت های این تفاهم نامه است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، گفت: 
تاکنون برای توسعه بنادر تجاری کشور، دولت و 
بخش خصوصی بیش از پنج میلیارد دالر سرمایه 
بخش  سعیدنژاد   افزود:   کرده اند. محمد  گذاری 
خصوصی بیش از 30 هزار میلیارد ریال )معادل 
یک میلیارد دالر( تاکنون در بندر شهید رجایی 

سرمایه گذاری کرده است
 

بازار سرمایه
آغاز معامالت برخط گواهی سکه طال 

در بورس کاال
مدیرعامل بورس کاالی ایران از آغاز معامالت برخط 
گواهی سکه طال در بورس کاالی ایران خبر داد.
حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کاالی ایران 
از آغاز معامالت برخط گواهی سکه طال در بورس 
اساس  داد.بر  خبر  شنبه  روز سه  از  ایران  کاالی 
اطالعیه بورس کاال، از روزگذشته به بعد معامله 
گران آنالین سهام می توانند، نسبت به معامالت 
نقدی سکه بهارآزادی در بورس کاال اقدام کنند. 
پس از راه اندازی معامالت گواهی سپرده سکه طال 
در اسفند ماه سال گذشته، امکان معامالت برخط 
این کاال همانند یک سهم برای فعاالن بازار و معامله 

گران فراهم شده است.
 

 شاخص کل بورس ۸۰ واحد کاهش یافت
بازار  معامالت  جریان  در  بورس  کل  شاخص 
سرمایه منفی بود و 80 واحد کاهش یافت.در پایان 
معامالت روزگذشته  بازار سرمایه دادوستد تعداد 
ارزش 321  به  تقدم  و حق  1033میلیون سهم 
به ثبت رسید. نوبت  تومان در ۶1 هزار  میلیارد 
شاخص بورس نیز با افت 80 واحدی در ارتفاع 73 

هزار و 73۶ واحد متوقف شد.
سکه و ارز

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید 
و  هزار   11۶ و  میلیون  یک  بازار  در  سه شنبه 
۵00 تومان، طرح قدیم یک میلیون و 11۶ هزار 
تومان، نیم سکه ۵۵8 هزار تومان، ربع سکه 293 
اعالم  هزارتومان  گرمی 188  سکه  و  هزارتومان 
شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در 
هر  نرخ  و  تومان  و 72۵  هزار  داخلی 113  بازار 
اونس طال در بازارهای جهانی 13۵۵ دالر استودر 
همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش 3۵08 تومان، هر یورو را 3922 تومان، 
هر پوند را 4۶49 تومان، لیر ترکیه 1239 و درهم 

امارات را 9۶0 تومان اعالم کردند.

تولید و صادرات خبر

پس  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  گفته  به 
سرمایه گذاری  مورد   100 از  بیش  برجام  از 
است. گرفته  صورت  کشور  در  خارجی 
اتاق  کنفرانس  سالن  در  نعمت زاده  محمدرضا 
بازرگانی یاسوج با بیان اینکه خودمان هم نتایج 
پس از برجام را باور نمی  کردیم، افزود: امسال 
سال آخر دولت و خاص است و باید جمع بندی 
زده ایم  آیا حرف  که  بگوییم  مردم  به  و  کنیم 
برجام  از  پس  کرد:  بیان  کردیم.وی  عمل  یا 
از 100 مورد سرمایه گذاری خارجی در  بیش 
معدن  صنعت،  است.وزیر  شده  صورت  کشور 
جوامع  در  ایران  کرد:  خاطرنشان  تجارت  و 
که  گذشته  در  و  کرده  پیدا  احترام  بین الملل 
در سطح بین الملل جواب ما را نمی دادند امروز 
وزیر خارجه ما خانم مرکل را مورد خطاب قرار 
تا  می زنید.  را  برخی حرف ها  چرا  که  می دهد 
دیروز اگر راست راه می رفتیم به ما می گفتند 
کج راه رفتی و شرایط بدی برای ما به وجود 
آوردند، اما در حال حاضر ارتباط ما با دنیا به 
تصریح  زاده  است.نعمت  شده  دیگر  گونه ای 
کرد: شرکت هایی که تا قبل از این جواب ما 
برای سرمایه گذاری  اکنون  دادند هم  نمی  را 
دنیا  امروز  را  ایران  حقانیت  آمدند.  کشور  به 
پذیرفته است و در این شرایط باید کارآفرینان 
کار کنند و بانکها هم همکاری بیشتری داشته 
کند.وی  پیدا  رونق  تولید  و  صنعت  تا  باشند 
مقام  فرمان  از  پس  را  خود  کار  داد:  ادامه 
مقاومتی،  اقتصاد  خصوص  در  رهبری  معظم 
از روز 9 فروردین شروع کردیم  اقدام و عمل 
که مهمترین آن کمک به رونق تولید بود.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: پس از این 
فرمان با همراهی معاون اول رئیس جمهوری 
هفت تا هشت مورد ابالغ برای عملیاتی کردن 

کار  برگزاری  با  که  داشتیم  مقاومتی  اقتصاد 
عملیاتی  صدد  در  تولید  موانع  رفع  گروه های 
تاکید  زاده  هستیم.نعمت  فرمان  این  کردن 
راکد  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  اغلب  کرد: 
و  است  قبل  دولت  به  مربوط  تعطیل کشور  و 
ربطی به این دولت ندارند. کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید برای کمک به تولید کشور راه 
اندازی شده و تاکنون نیمی از تصمیمات این 

کارگروه اجرایی شده است.
گشایش در سرمایه گذاری خارجی

نعمت زاده همچنین در بازدید از واحد تولیدی 
خبرنگاران  جمع  در  یاسوج  سینره  صنعتی 
گفت: کشور نیازمند سرمایه گذار و اشتغالزایی 
است. باوجود اینکه ۶ ماه بیشتر از زمان برجام 
سرمایه گذاری  در  خوبی  گشایش  نمی گذرد، 

خارجی انجام شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: 
قرارداد  مورد   10 صنعت  بخش  در  حداقل 

است  زمان بر  مسئله  این  چه  اگر  شد  منعقد 
جواب  زودتر  متوسط  واحدهای  زمینه  در  و 
طور  به  کرد:  تصریح  زاده  است.نعمت  داده 
سرمایه گذارن  حضور  برای  را  فضا  باید  قطع 
کرد:  اضافه  کرد.وی  فراهم  خارجی  و  داخلی 
و  تسهیل  کارگروه  در   1394 سال  ابتدای  از 
از مصوبات  تولید حدود ۵0 درصد  رفع موانع 
کارگروه عملیاتی شدند و از حدود 13 هزار و 
کشور  در  راکد  صنعتی  و  تولیدی  طرح   ۵00

مشکالت قریب ۵0 درصد  آنها برطرف شد.
در  همچنین  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
بازدید از کارخانه دنا صنعت یاسوج افزود: در 
حال حاضر مهمترین رویکرد دولت رفع موانع 
تولید است. به بانک ها ابالغ شده که همکاری 
همین  بر  و  باشند  داشته  زمینه  این  در  الزم 
تولیدی  برای واحدهای  ویژه  اساس تسهیالت 
نظر  در  اشتغال  نفر   100 سقف  تا  کوچک 
گرفته شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت 

خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها از جمله بانک 
مرکزی، امور مالیاتی و تامین اجتماعی موظف 
تسهیل  برای  را  الزم  همکاری  که  شده اند 
باشند. داشته  کشور  در  تولید  موانع  رفع  و 

فرماندهی  ستاد  در  کرد:  تصریح  نعمت زاده 
اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی الزم صورت گرفته 
به  تولیدی  با فعال کردن واحدهای  بتوانیم  تا 
مشکل  کوچک  تولیدی  واحدهای  خصوص 
بیکاری را در کشور برطرف کنیم.وی ادامه داد: 
رسیدن به رونق قابل قبول جز با سرمایه گذاری 

امکان پذیر نیست. 
نگه  پایین  را  ارز  نرخ  گذشته  سالهای  در 
است  بهبود  به  رو  ارز  نرخ  امروزه  و  داشتند 
که امیدواریم تولیدات داخلی را صادر کنیم و 
و  معدن  صنعت،  دهم.وزیر  کاهش  را  واردات 
کنم  می  توصیه  مردم  به  کرد:  عنوان  تجارت 
و  کنند  اطمینان  داخلی  تولیدات  و  کاالها  به 
زاده  کنند.نعمت  خریداری  محصوالت  این  از 
اضافه کرد: میزان بیکاری در استان کهگیلویه 
و بویراحمد باالست و  نیاز به سرمایه گذاری 

کالن و زیادی دارد.
۷۰ درصد واحدهای صنعتی مشکل 

نقدیندگی دارند
از کارخانه آجر دهدشت عمده  بازدید  وی در 
مالی  مشکالت  را  صنعتی  واحدهای  مشکل 
های  واحد  درصد   70 کرد:   اظهار  و  دانست 
صنعتی با چنین مشکلی روبه رو هستند و علت 
تحریم  و  رکود  با  سالها  که  است  این  هم  آن 
با  امیدواریم  کرد:  اضافه  ایم.وی  بوده  مواجه 
برگشت  همچنین  و  کشور  در  مسکن  رونق 
صلح با کشورهای همسایه کارخانجات صنعتی 

بازارشان رونق دوباره ای پیدا کند.

 بیش از ۱۰۰ مورد سرمایه گذاری خارجی پس از برجام انجام گرفت

چراغ سبز دولت برای فعال شدن واحدهای تولیدی کوچک

میتسوبیشی  هواپیماسازی  شرکت  مقامات 
ایرانی  های  ایرالین  با  مذاکره  حال  در  ژاپن 
نفره   70 هواپیمای  فروند   80 فروش  جهت 

منطقه ای به این کشور هستند.
در  ژاپن  میتسوبیشی  هواپیماسازی  شرکت 
حال مذاکره با ایران برای فروش هواپیماهای 
مسافربری منطقه ای تحت توسعه خود به این 
کشور است.واحد صنایع سنگین میتسوبیشی 
بررسی بازار ایران را از سپتامبر سال گذشته، 
یعنی 4 ماه قبل از لغو تحریم های آمریکا آغاز 

کرده است. 
این شرکت ژاپنی با شرکت های ایران ایر و 
آسمان ایرالین و همچنین مقامات هوایپمایی 
شرکت  است.  ارتباط  در  ایران  کشوری 
میتسوبیشی و شرکت های هوانوردی ایرانی 
از  فارنبورگ، که  نمایشگاه هوایی  در جریان 
روز دوشنبه در حومه لندن آغاز شده، درباره 
انجام  را  مذاکراتی  هواپیما  خرید  سفارشات 

داده اند.
فروند   80 خرید  بررسی  حال  در  ایر  ایران 
شرکت  از  ای  منطقه  نفره   70 هواپیمای 
مسیرهای  در  آنها  از  تا  است  بیشی  میتسو 

داخلی استفاده نماید. 
مدیران هر دو طرف همچنین ماه گذشته در 
جریان کنفرانس اتحادیه بین المللی حمل و 
نقل هوایی در دوبلین با یکدیگر رایزنی کردند.
از  مذاکرات  این  در  میتسوبیسی  شرکت 
همکاری دولت ژاپن نیز بهره می گیرد و قصد 
دارد در صورت نهایی شدن قرارداد فروش به 
ایران از تامین مالی تحت حمایت دولت ژاپن 
استفاده نماید. از آنجایی که میتسوبیشی در 
حال توسعه اولین مدل هواپیماهای 90 نفره 
خود است، بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شده، این شرکت هواپیماهای 70 نفره خود 
سال 2019  در  ممکن  زمان  زودترین  در  را 

تحویل خواهد داد.
و  برزیل  امبرائر  نظیر  رقیب  های  شرکت 
برای  بازاریابی  حال  در  نیز  کانادا  بمباردیر 
شرکت  هستند.  ایران  در  خود  هواپیماهای 
ایرباس اوایل امسال قراردادی را برای فروش 
کرد.  منعقد  ایران  به  هواپیما  فروند   118
اعالم  گذشته  ماه  اواخر  نیز  بوئینگ  شرکت 
کرد که قراردادی را با ایران به امضا رسانده 

است.

فعاالن  درخواست های  تهران،  اتاق  رئیس 
اقتصادی از وزیر اطالعات را اعالم کرد.

مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که با 
حضور وزیر اطالعات در حال برگزای است، 
مختلف  بخش های  در  فساد  موضوع  گفت: 
باعث عدم رشد فعالیت های خصوصی و رشد 
اطالعات  وزارت  از  که  است  شده  اقتصادی 
می خواهیم مبارزه با فساد را با جدیت دنبال 
کند و پیشگیری را قبل از وقوع اتفاق صورت 

دهد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
گفت: شفاف سازی، حذف مجوزهای زائد و 
و  رانت  موجب  که  طالیی  امضاهای  حذف 
فساد می کند، باید از سوی وزارت اطالعات 
در دستور کار قرار گیرد و باید با آنها برخورد 
فعال شود.وی تصریح کرد: فضای برابر رقابت 
داد  باید گسترش  را  کار  و  در عرصه کسب 
در حالی که در سال های اخیر دستگاه های 
اقتصاد  چرخه  وارد  دولتی  شبه  و  دولتی 

اختیار  در  که  اطالعاتی  به  توجه  با  و  شده 
شده  خصوصی  بخش  جدی  رقیب  دارند، 
نهادها،  برخی  در  خوانساری،  گفت  است.به 
کماکان  دولتی  شبهه  و  دولتی  شرکت های 
افراد فعالی وجود دارند که حوزه فعالیت های 
عادالنه  عدم  باعث  و  داده  گسترش  را  خود 
فضای  برقراری  و  اقتصاد  رفتن  پیش 
از وزیر اطالعات  اند.خواسناری  رقابتی شده 
بنگاه های  مستمر  تحلیل  کرد  درخواست 
آنها  فعالیت های  و  دولتی  شبهه  و  دولتی 
دولت  برای  را  آن  گزارش  و  داده  را صورت 
ناسالم  رقابت های  اینکه  ضمن  کند،  ارسال 

آنها را نیز اعالم کند.
وی گفت: فعاالن اقتصادی از وزیر اطالعات 
را  کشور  اقتصاد  اوضاع  تا  دارند  درخواست 
تحلیل کند، چرا که با بررسی که انجام شده، 
از  یکی  اطالعاتی  سازمان های  از  بسیاری 
اصلی ترین فعالیت های خود را رصد وضعیت 
ضمن  داده اند.  قرار  اجتماعی  و  اقتصادی 
اینکه در کشور ما نیز بیکاری، جرم و جنایت 

و اعتیاد ریشه در اقتصاد دارد. 

مذاکره ایران برای خرید هواپیما  از میتسوبیشی؛

۸۰ فروند هواپیمای ژاپنی به ایران می رسد؟
فعاالن اقتصادی از وزیر اطالعات در خواست کردند

شفاف سازی فضای اقتصاد کشور

مدیرعامل سازمان بنادر از جذب سرمایه 
توسعه  برای  دالری  ۵میلیارد  گذاری 
گفت:  و  داد  خبر  کشور  تجاری  بنادر 
هزار   3 تاکنون  نیز  خصوصی  بخش 
میلیارد تومان معادل حدود یک میلیارد 
دالر در بندر شهید رجایی سرمایه گذاری 

کرده است.
در  این که  به  اشاره  با  سعیدنژاد  محمد 
جهان  کشتیرانی  شرکت   13 پسابرجام 
تردد خود را به بندر شهید رجایی آغاز 
کردند، اظهار کرد:  ظرفیت بنادر تجاری 
ایران به بیش از 210 میلیون تن افزایش 
یافته و 10 هزار کیلومتر مسیر ریلی و 
موقعیت  جاده   کیلومتر  هزار   100
منطقه  در  ایران  بنادر  برای  مناسبی 

ایجاد کرده است.
استراتژیک  منطقه  در  ایران  افزود:  وی 
بین  کریدورهای  به  دسترسی  جهان، 
غرب  و  شرق  جنوب  شمال،  المللی 
کشورهایی آسیایی میانه، جنوب شرقی 
آسیا، روسیه، خلیج فارس و آبهای آزاد 

جهان را تسهیل می کند.
با در اختیار داشتن  ایران  به گفته وی، 
آبهای  کنار  در  ساحل  کیلومتر   ۵800
ممتازی  دریایی  جایگاه  از  المللی  بین 
همچنین  است؛  برخوردار  منطقه  در 
دروازه  عنوان  به  رجایی  شهید  بندر 
صادرات و واردات با 2400 هکتار اراضی 
منطقه  در  مهمی  نقش  تواند  می  بندر 
با  و شهرسازی  راه  وزیر  ایفا کند.معاون 
هکتار   2400 الحاق  با  این که  یادآوری 
وسعت  رجایی،  شهید  بندر  به  اراضی 
این بندر به 4800 هکتار افزایش یافته 
سوم  نسل  بندری  شهر  یک  به عنوان  و 
اقتصادی ملی را بیش  جهان، شکوفایی 
جمهوری  گفت:  کند،  تقویت  پیش  از 
شهید  بنادر  توسعه  برای  ایران  اسالمی 
رجایی، بندر امام، بوشهر، چابهار، انزلی 
و امیرآباد، برنامه های مناسبی در دستور 
افزایش  با  تا  است  داده  قرار  خود  کار 
ممتاز  موقعیت  از  بنادر،  این  ظرفیت 

ایران در منطقه استفاده شود.

در حالی نرخ تورم تک رقمی شده و نرخ سود 
بانکی به 18 درصد کاهش یافته که هنوز نرخ 
هزار   30 معادل  تومان  میلیون  یک  احتساب 

تومان در بازار اجاره بها تعدیل نشده است.
با وجود تغییراتی که در بازارهای تاثیرگذار در 
همچنان  اما  می خورد  چشم  به  مسکن  اجاره 
اجاره بها با فرمول ها و روش های گذشته تعیین 
شده و کاهشی در نرخ ها مشاهده نمی شود.براین 
از عواملی  بانکی یکی  نرخ سود  اساس، کاهش 
می  شمار  به  اجاره  و  رهن  بازار  در  گذار  تاثیر 
شدن  نزدیک  برای  مالکان  که  طوری  به  رفت 
را  آن  سودبانکی،  نرخ  با  دریافتی  بهای  اجاره 
افزایش می دادند اما با کاهش نرخ سود به 18 
درصد اکنون حاضر به کاهش قیمت ها نیستند.
همچنین در این مدت، نرخ تورم تک رقمی شده 
تعین  بر  موثر  عوامل  از  یکی دیگر  این هم  که 
نرخ اجاره بها است اما بازهم نقش چندانی را در 
بازار اجاره بها ایفا نکرد و همچنان قیمت ها به 
شیوه های گذشته تعیین می شود.آمارها نشان 
می دهد که در فروردین ماه سال 139۵ شاخص 
کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل 
مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به 
داشته  نشان  رشد  درصد   11.1 و   9.8 ترتیب 
است، ضمن آنکه پیش بینی می شود در ماه های 
پیش رو هم این ارقام کاهشی نداشته باشد.در 
این رابطه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
تغییراتی در  باید  و شهرسازی معتقد است که 
چگونگی تعیین اجاره بها ایجاد شود. به گزارش 
 1 احتساب  خصوص  در  مظاهریان  مهر، حامد 
با  است:  گفته  تومان،  هزار   30 معادل  میلیون 
توجه به اینکه نرخ سود بانکی و تسهیالت کاهش 
پیدا کرده نرخ احتساب یک میلیون تومان معادل 
30 هزار تومان در بازار اجاره بها باید تعدیل شود 

به 1  میزان  این  که  دارد  وجود  ظرفیت  این  و 
میلیون معادل 20 هزار تومان کاهش پیدا کند.

وی ادامه داده است: اعتقادی نداریم که می توان 
بازار مسکن را تعزیراتی کرد و بتوانیم تک تک 
اما کاهش احتساب  را مشاهده کنیم  قراردادها 
معادل 30  میلیون  براساس یک  بها  اجاره  نرخ 
که  بیفتد  اتفاق  تواند  می  زمانی  تومان  هزار 
نشناسند. رسمیت  به  را  نرخ  این  مستاجرین 
بنابراین بازهم توپ به زمین مستاجران افتاده و 
آنها مسئول به رسمیت نشناختن نرخ های کنونی 
بازار اجاره بها شده اند در حالی که نقش دولت 
عرف  این  تواند  می  سیاستگذار  یک  عنوان  به 

چندساله بشکند.
اجاره بهای آپارتمان های کوچک

 در برخی محله ها
متری.   4۵ آپارتمان  حسن  امامزاده  منطقه  در 
 20 سوم.  طبقه   - پارکینگ  و  آسانسور  بدون 
فردوس  شود.در  می  داده  کامل  رهن  میلیون 
متر   4۵ مساحت  با  واحدی  بهارشمالی  غرب 

یکخوابه طبقه چهارم، بی آسانسور و با پارکینگ 
تومان  هزار   ۶۵0 و  رهن  تومان  میلیون   1۵ با 
محدوده  در  دیگری  شود.واحد  می  داده  اجاره 
جنت آباد شمالی به مساحت 4۵ متر، طبقه اول 
با شرایط  پارکینگ  فاقدانباری و  بازسازی شده 
می  داده  اجاره  کامل  رهن  تومان  میلیون   40
شود.همچنین در خیابان فرجام یک واحد 4۵ 
متری، بازسازی کامل بدون پارکینگ با شرایط 
21 میلیون تومان رهن و 700 هزارتومان ماهانه 
مالک  کارون-  است.در  شده  گذاشته  اجاره  به 
اشتر یک واحد 4۵ متری و یکخوابه، طبقه سوم 
با نرخ 8 میلیون رهن و ۶۵0 هزار تومان اجاره 
داده می شود و در  اشرفی - باهنر واحدی 42 
متری و یکخوابه، همکف بدون پارکینگ، شرایط 
1۵ میلون تومان رهن و 900 هزار تومان اجاره 
تعیین شده است.در خیابان بهنود آپارتمان ۵۵ 
متر ی با شرایط 2۵ میلیون تومان رهن و ۶00 
 40 با  متراژ  همین  با  دامپزشکی  در  و  اجاره 

میلیون تومان رهن به اجاره می رسد.

را  اجاره  بازار  شهرسازی،  و  راه  وزیر  معاون 
امسال  اجاره  آرام توصیف کرد و گفت: بخش 
را  خود  منظم  روند  گذشته  دهه  دو  همچون 
دنبال می کند.حامد مظاهریان اظهار کرد: بازار 
و  دارد  قبل  سال های  با  مطابق  روندی  اجاره 
سابق  به  نسبت  بیشتری  پیچیدگی  امسال 
نمی بینیم. طی دو دهه گذشته معموال در بازار 
است  نشده  ایجاد  قیمتی سالیانه  اجاره شوک 
باال  تورم  نرخ  بها حدود  اجاره  نرخ  و هر ساله 

اجاره  و  بوده  طور  همان  نیز  امسال  می رود. 
افزود:  یافت.وی  افزایش  درصد   10 حدود  بها 
بازار خرید و فروش مسکن پلکانی است و در 
رکود  و  رونق  دچار  مشخصی  زمانی  بازه های 
بازار اجاره معموال روند منظم تری  اما  می شود 
شهرسازی  و  راه  وزیر  می کند.معاون  دنبال  را 
درخصوص تاثیر کاهش سود بانکی بر بازار اجاره 
به ایسنا گفت: همان طور که گفتم بازار اجاره 
با کاهش سود  روند خطی را دنبال می کند و 

بانکی دچار تالطم نشده است. البته ممکن است 
با تاثیر متغیرهای اقتصادی، تناسب بین میزان 
مظاهریان،  گفته  کند.به  تغییر  ودیعه  و  اجاره 
اقتصاد بازار حکم می کند موجران و مستاجران 
کاهش سود بانکی را به رسمیت بشناسند و در 
قرار  لحاظ  را  محاسبات  این  خود  قراردادهای 
دهند. بدین ترتیب معادله 30 هزار تومان اجاره 
در مقابل یک میلیون تومان پول پیش می تواند 

کاهش پیدا کند.

بخش خصوصی یک میلیارد دالر 
سرمایه گذاری کرد

جذب 5 میلیارد دالر 
سرمایه برای توسعه بنادر 

تجاری کشور

فرمول تعیین اجاره بها تغییر نکرد

بـازار اجـاره متـالطم نـیست



جناب آقای قاسم نظری 
عنوان  رابه  به جا وشایسته جنابعالی  انتصاب 
رئیس دادگستری شهرستان ثالث باالجانی که 
بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت وشایستگی های 
برجسته شما درصحنه های خدمت صادقانه به 
نظام ومیهن اسالمی است تبریک عرض  نموده 
و موفقیت وسربلندی شما را از درگاه خداوند 

منان مسئلت دارم.

امیرابراهیمی-سرپرست روزنامه پیام زمان در استان کرمانشاه

برادر گرامی جناب سرهنگ خزایی
رابه سمت رئیس  انتصاب شایسته  جنابعالی   
باباجانی  ثالث  مقاومت  ناحیه  سپاه  بسیج 
تعالی  باری  خداوند  واز  نموده  عرض  تبریک 
توفیقات روز افزونتان را برای شما آرزومندیم 
نیز  جدید  عرصه  این  در  که  دارم  واثق  .رجاء 
همچون عرصه های دیگر خدمتگزاری به نظام 
موفق  کماکان  ایران  اسالمی  مقدس جمهوری 

،موید وپیروز باشید.
امیرابراهیمی-سرپرست روزنامه پیام زمان در استان کرمانشاه

جناب آقای هادی احمدی 
به  را  جنابعالی  وشایسته  جا  به  انتصاب 
ثالث  شهرستان  دادگستری  دادستان  عنوان 
و  لیاقت  کارآمدی،  تعهد،  بیانگر  که   باباجانی 
گرامی  برادر  آن  برجسته  های  شایستگی 
درصحنه های خدمت صادقانه به نظام ومیهن 
وموفقیت  نموده  عرض  تبریک  است  اسالمی 
منان  خداوند  درگاه  از  شمارا  ربلندی  وس 

مسئلت دارم.
امیرابراهیمی-سرپرست روزنامه پیام زمان در استان کرمانشاه

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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فیلم  باغ های کندلوس

یادها وخاطره ها در زمان امروز یادی میکند از دیالوگ  
سومین  کندلوس  باغ های  فیلم   در  فروتن  رضا  محمد 
است.   13۸3 سال  ساختهٔ  کریمی  ایرج  سینمایی  فیلم 

است. عاشقانه  داستانی  روایت  فیلم  این 
)خزر  و)آبان  فروتن  )محمدرضا  داستان:)کاوه  خالصه 
ما  قصه  قهرمانان  که  عاشق  جوان  زوج  معصومی 
علی  و  بیژن  تا  می شوند  بهانه ای  کرده اند  ترک  را 
بهشت  چون  باغهای  روانه  آنان  دنبال  به  سعید  و 
به  را  ما  راز  و  رمز  پر  سفر  این  در  و  شوند  کندلوس 

برسانند. عشق  درونی  الیه های 
می شن. پیر  زود  زن ها  : فروتن  رضا  محمد  دیالوگ 
جدیه. هم  عروسک بازیشون  چرا؟چون  می دونی 
سالگی  دو  می شه.از  حساب  عمرشون  روی 
مادر  می شن.بعد  برادرشون  مادر  مادرن.بعد 
می ذاره  سن  به  پا  که  می شن.باباشون  شوهرشون 
وقتا  می خوان.گاهی  مادرو  ِیه  پرستاری  ازشون 
نکردم  شوهر  می شن.من  هم  مادرشون  مادِر  حتا 
بودم.مادر  پدرم  بودم.مادر  مادرم  مادر  ولی 
به  بّچه های  این ها  همه ی  به  بودم.تازه  برادرم 
اون ها  کنین،مادر  اضافه  هم  رو  نیاورده ام  دنیا 

بودم... هم 

به کسی عشق بورز که الیق عشق تو باشد نه 
تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب 

می شود.
ویکتور هوگو

سخن حکیمانه 

یادها و خاطره ها در زمان .....

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است                   
 وز پی دیدن او دادن جان کار من است

شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز                    
هر که دل بردن او دید و در انکار من است

امروز با حافظ

»لحظه های بی تو بودن« 
در بازار نشر

»لحظه های  کتاب 
شامل  بودن«  تو  بی   
مشکالت  درباره 
اجتماعی  و  شخصی 
جوانان  و  نوجوانان 
اخوی  رضا  قلم  به 
کتاب  انتشارات  توسط 
جمکران منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
تو  بی  »لحظه های  کتاب  مهر،  گزارش   به 
بودن« شامل راهکارهای کنترل جنسی برای 
نوجوانان و جوانان به تازگی، به قلم رضا اخوی 
توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی 

بازار نشر شده است.
نویسنده کتاب درباره آن، این توضیح را ارائه 
می کند که »نوشتار پی رو به این امید نگاشته 
شده که بتواند با نگاهی واقع بینانه، گام هایی 
موثر و راهکارهایی قابل اجرا فرا روی خداباوران 
به  نگری،  واقع  با  تا  بگشاید  جوان  و  نوجوان 
احساس  اگر  و  بنگرند  خویش  انتخابی  مسیر 
کردند به خطا رفته اند، بازگردند، پیش از آنکه 

دیر شود.«

در بازار کتاب

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی لباس 
انسانها  اجتماعی  جایگاه  و  نماد شخصیت  را 
دانست و افزود: در آموزه های اسالمی به لباس و 

تنوع آن توجه ویژه ای شده است.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، حسین نوش آبادی 
در مراسم تجلیل از فعاالن و دست اندرکاران 
حجاب و عفاف که در تاالر رودکی برگزار شد 
موضوع لباس و پوشاک را یک ماجرای بشری 
دانست و افزود: موضوع لباس و پوشش تنها یک 
مسئله ملی نیست بلکه در سطح بین المللی نیز 
این مسئله یکی از موضوعات بشری است چرا که 
در هیچ یک از جوامع بشری بحث لباس مورد 
غفلت قرار نگرفته و هر کدام از جوامع هماهنگ 
با فرهنگ، ملیت و آداب و رسوم خود لباس های 
خاص خود را دارند ما هم به عنوان یک کشور 
اسالمی با فرهنگی که مبتنی بر آموزه های دینی 

است باید پوشاک درخور خود را داشته باشیم.
سخنگوی وزارت ارشاد به آنچه که قرآن درباره 
لباس گفته اشاره و بیان کرد: مکتب ما یک 
مکتب دینی غنی است و خداوند در قرآن فرموده 

که ما همراه با آفرینش انسان لباس را هم نازل 
کرده ایم لباسی که در مرحله نخست نواقص و 
معایب انسان را می پوشاند و در مرحله دوم زینب 
بخش اوست پس این پوشش هم باید زیبا باشد 

و هم کاستی های ما را بپوشاند.
نوش آبادی با اشاره به اینکه در دنیای امروز 

مد و لباس به عنوان یک صنعت مطرح است، 
تصریح کرد: دین ما اسالم، لباس را تنها تن 
پوش بشر نمی داند بلکه لباس را مظهر فرهنگ 
و تمدن و باورها و سبک زندگی هر فرد می 
داند بنابراین ما باید متناسب با فرهنگ و ملیت 
خود و همچنین بر اساس آموزه های دینی مان 

لباس هایی طراحی کنیم که مورد توجه جوانان 
در کشورهای اسالمی و حتی غیراسالمی قرار 
غیرمسلمان  کشورهای  امروز  که  چرا  بگیرد 
نیز به اهمیت حجاب و عفاف پی برده اند و 
 به این نتیجه رسیده اند که حجاب انسانها را از
 آسیب های فرهنگی و اخالقی مصون می دارد.

وی همچنین بیان کرد: در آموزه های اسالمی 
به تنوع لباس هم اشاره شده برای مثال لباس 
نمازگزار با لباس فرد محرم تفاوت دارد. لباسی که 
انسان در مجلس محارم خود می پوشد با آنچه 
در حضور نامحرم بر تن خود می پوشاند متفاوت 
است همه اینها نشانه اهمیت پوشاک از دیدگاه 

اسالم است.
نوش آبادی همچنین بیان کرد: ما باید بدانیم که 
در یک نظام اسالمی زندگی می کنیم بنابراین 
باید مدلی ارائه دهیم که هماهنگ با سبک ایرانی 
اسالمی است خوشبختانه امروز توجه ویژه ای به 
مد و لباس می شود و طراحان ما لباس هایی 
در خور و در عین حال جدید و خالقه طراحی 

کرده اند.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

اسالم توجه ویژه ای به لباس و تنوع آن داشته است

ساخت یک درام مستقل با بازی 
هالیوودی ها

بازی  »قهرمان«  مستقل  درام  در  پریپان  لورا  و  الیوت  سم 
می کنند. به نقل از آسوشیتدپرس، فیلم »قهرمان« یا »هیرو« با 
حضور سم الیوت و لورا پریپان بازیگر سریال پرطرفدار »نارنجی 
سیاه جدید است« ساخته می شود.نیک آفرمن، کریستین ریتر 
و کاترین راس دیگر بازیگران این فیلم هستند که کار تهیه آن از 
هم اکنون در لس انجلس کلید خورده است.برت هیلی کارگردان 
این فیلم، آن را بر مبنای فیلمنامه ای به قلم خودش می سازد. 

مارک باش با او در نوشتن فیلمنامه همکاری کرده است.
در این فیلم سم الیوت در نقش یک بازیگر قدیمی و مشهور 
فیلم وسترن ظاهر می شود که دورانش سپری شده و بیشتر 
وقتش را با مصرف مواد و گذراندن با دوست قدیمی اش سپری 
می کند. نقش این رفیق قدیمی را آفرمن بازی می کند. اما او 
خبرهایی می شنود که زندگی اش را تغییر می دهد و تصمیم 
می گیرد نقش مشهور خودش »قهرمان« را در ادامه فیلم 
پرطرفداری که سال ها پیش ساخته شده بود، تکرار کند.هیلی 
و باخ با یکدیگر در فیلم »تو را در رویاهایم خواهم دید« نیز 

همراه بودند که کارگردانی آن را هیلی انجام  داد. 

اعتبار ویزای فرودگاهی 3 ماهه شد 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
از  استفاده  زمان  افزایش  از  و گردشگری،  صنایع دستی 
ویزای فرودگاهی به 3 ماه و لغو روادید با 2۸ کشور در 
با  نزدیک خبر داد.مسعود سلطانی فر اظهار کرد:  آینده 
به  خارجی  گردشگران  ورود  رشد  به  رو  روند  به  توجه 
نیاز  مورد  تسهیالت  ارائه  گذشته،  سال  دو  در  کشور 
گردشگران در بخش صدور ویزا و ایجاد امکانات اقامتی 
به عنوان یکی از سیاست های مهم دولت تدبیر و امید 
در بخش گردشگری مورد توجه قرار گرفت.وی ادامه داد: 
مرداد ماه سال گذشته براساس مصوبه هیات دولت، زمان 
برخورداری اتباع خارجی از ویزای فرودگاهی از 15 روز 
به یک ماه افزایش یافت و همچنین با تالش نمایندگی 
زمان  کشور،  از  خارج  در  ایران  اسالمی  جمهوری  های 
صدور ویزا برای گردشگران متقاضی سفر به ایران کاهش 
یافت.معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه، اتباع 19۰ 
کشور دنیا در حال حاضر امکان دریافت ویزای فرودگاهی 
برای سفر به ایران دارند، تصریح کرد: با توجه به تقاضای 
و  مسلمان  کشورهای  ویژه  به  خارجی  اتباع  زیاد  بسیار 
در  بیشتر  و درخواست حضور  ایران  به  برای سفر  عربی 
و  خارجه  امور  وزارت  مشترک  پیشنهاد  با  کشورمان، 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در 
جلسه 13 تیرماه سال جاری هیات وزیران، زمان استفاده 

از ویزای فرودگاهی از یک به 3 ماه افزایش یافت.

»خانه ای در خیابان چهل و یکم« 
فراتر از یک درام استاندارد

حمیدرضا  ساخته  آخرین  بر  که  نقدی  در  یانگ  دبورا 
قربانی می نویسد این اثر را فراتر از یک درام استاندارد 
توصیف می کند. به نقل از هالیوود ریپورتر، دبورا یانگ در 
نقدی که بر آخرین ساخته حمیدرضا قربانی می نویسد 
که  کند  می  توصیف  استاندارد  درام  یک  از  فراتر  را  آن 
آغازی بسیار ساده دارد اما به تدریج به پیچیدگی اخالقی 
آمده  منتقد  این  نقد  و  مرور  رسد.در  روانشناسانه می  و 
علی  بازی  با  )محسن  پول  بر سر  برادر   2 دعوای  است: 
مصفا و مرتضی با بازی آرش مجیدی( در نهایت به کشته 
همبستگی  آن  پیامدهای  و  انجامد  می  مرتضی  شدن 
خانواده را از بین می برد و تراژدی را رقم می زند.یانگ 
می نویسد: محسن فرار می کند و زنان خانواده مجبورند 
نهایت  در  شوند؛  روبه رو  حادثه  پیامدهای  با  تنهایی  به 
شگفتی اشکی در کار نیست. آنها تاجرانی عملگرا هستند 
که اول باید به فکر منافع خود و روبرویی با قوانین باشند 

که در ایران سیستم بسیار پیچیده ای دارد.

هیات بلندپایه علمی کشوربه سرپرستی
 وزیر علوم به بالروس سفر می کند

به  ایران  اسالمی  جمهوری  فناوری  و  علمی  پایه  بلند  هیات 
سرپرستی محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به زودی 
و  کشور  دو  های  دانشگاه  شود.همکاری  می  بالروس  کشور  عازم 
و  فناوری  و  پژوهشی  برنامه های  توسعه  دانشجو،  و  استاد  تبادل 
زمینه سازی همکاری های مشترک شرکت های دانش بنیان ایران 
که  است  اهدافی  جمله  از  تحقیقات  سازی  تجاری  و  بالروس  و 
در این سفر مورد بررسی قرار می گیرد.به گزارش روابط عمومی 
و  علمی  مشترک  کمیسیون  ششمین  سفر  این  در  علوم،  وزارت 
این سفر حسین  برگزار می شود.در  نیز  بالروس  و  ایران  فناوری 
ساالر آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز 
مرکز  و  دانشگاه  چند  روسای  المللی،  بین  علمی  های  همکاری 
پژوهشی، نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
مرکز همکاری های علمی فناوری ریاست جمهوری، وزیر علوم را 

همراهی می کنند.

فاقی نو در موسیقی ایران؛
 ارکستری با چهل فلوت نواز

مدیر هنری ارکستر ُکر فلوت تهران گفت: این همه فلوت نواز در 
از  از هدف های تشکیل ارکسترُکر فلوت تهران و  کنار هم، یکی 

برگ برنده های ما به شمار می رود.
با  ارکسترهایی  که  آمده  پیش  کمتر  ایران  موسیقی  فضای  در 
سازهایی از یک خانواده ی سازی به صحنه بروند؛ تجربه هایی که 
در این زمینه می توانیم در خاطره ی موسیقی ایران سراغ بگیریم، 
به گروه تنبک نوازان استاد روانشاد حسین تهرانی، یا گروه تنبک 
نوازان استاد محمد اسماعیلی و یا گروه های کمانچه نوازاِن نوید 
گروه  البته  و  گردد  می  باز  آقایی  سیامک  سنتورنوازان  و  دهقان 

آوازی تهران به سرپرستی میالد عمرانلو را هم نباید از یاد برد.
به تازگی اما در عرصه ی موسیقی ایران گروهی راه اندازی شده 
بادی کالسیک،  از سازهای  یکی  از خانواده ی  را  نوازنده  که 4۰ 
آورده  چتر  یک  زیر  هم  کنار  در  »فلوت«،  ساز  خانواده ی  یعنی 
است؛ چتری به نام »ارکستر ُکر فلوت ایران« که از این پس بیشتر 
نامش را خواهیم شنید. سعید تقدسی و فیروزه نوایی این ارکستر 

ُکر فلوت را راه اندازی کرده اند. 
از سی  بیش  تهران،  سمفونیک  ارکستر  سابق  فلوتیست  تقدسی، 
سال است که در زمینه ی تدریس و رهبری ُکر فلوت در کشورهای 

سوئیس و اتریش فعالیت دارد.

خبر


