
ــرای  ــاش ب ــل ت ــه دلی ــرک را ب ــش از ۲۰۰۰ قاضــی تُ ــه بی ســران ترکی
کودتــا در ایــن کشــور برکنــار و نزدیــک بــه ۶۰۰ نظامــی را نیــز بازداشــت 

کردنــد.
در پــی کودتــای گســترده در ترکیــه، مقامــات ایــن کشــور شــمار زیــادی 

از قضــات ترکیــه را بــه دلیــل ایفــای نقــش در ایــن کودتــا برکنــار کردنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش مقامــات ترکیــه ۲۷۴۵ قاصــی ایــن کشــور را پس از 
تــاش بــرای کودتــا در ترکیــه از منصــب قضــاوت برکنــار کردنــد. همچنیــن 

۵ نفــر از قاضیــان نیــز در دادگاه عالــی ترکیــه محکــوم و عــزل شــدند.

 ایران به دیدار نهایی 
راه یافت

دریافت کننده حقوق  نجومی باید عزل شود؛ نه اینکه استعفا دهد

چرا حجم تخلف و تعداد مدیران خاطی اعالم نمی شود؟
دیده بان  مردم نهاد  سازمان  هیئت مدیره  رئیس 
شفافیت و عدالت بااشاره به گزارش جهانگیری درباره 
پرداختی های نامتعارف گفت:چرا برای شفافیت بیشتر 
به جای الفاظ کیفی از عدد و رقم برای گزارش دادن 
استفاده و تعداد دقیق مدیران خاطی اعام نمی شود؟

مردم نهاد  سازمان  هیئت مدیره  رئیس  توکلی  احمد 
اخیر  ماه های  در  که  عدالت  و  شفافیت  دیده بان 
و  مالی  مسایل  زمینه  در  پیشنهادهایی  و  انتقادها 
اقتصادی به دولت داشته و از سوی جهانگیری نیز با 
استقبال مواجه شده و به رغم اختاف سلیقه  سیاسی ، 

رد و بدل تشکر و قدردانی و تعامل سازنده میان آنها برقرار است، بیانیه اخیر رییس جمهور و گزارش معاون 
اول را در خصوص حقوق های غیرمتعارف مثبت ارزیابی کرد و در کانال تلگرام خود آن را عیدی روز فطر 

رییس جمهور به مردم نامید. 
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افزایش صادرات نفت 
ایران به کره جنوبی

 رشد اقتصادی کشور 
قابل قبول نیست

پس لرزه های کودتا در ترکیه: بازداشت ۶۰۰ نظامی و عزل ۲۷۴۵ قاضی

مردم ایستادند،کودتا شکست خورد

11

شمارش معکوس برای ورود
 به یک »نبرد آنالین«

به نظر می رسد، با توجه به شرایط کنونی و فعال شدن 
عربستان سعودی در توییتر برای ایجاد جنگ روانی علیه 
باید  موضوعات ضدایرانی،  کردن  »ترند«  طریق  از  ایران 
در این مقطع درباره رفع مسدودیت توییتر در کشورمان 
بررسی هایی توسط نهادهای تصمیم گیرنده صورت پذیرد.

رایزنی ایران، آمریکا و اروپا برای 
رفع موانع بانکی

در حالی که مسئوالن از روند برقراری ارتباطات بانکی که در 
سند برجام به عنوان یکی از مهم ترین اولویت ها گنجانده شده 
است، رضایت کامل ندارند و معتقدند که این روند باید با سرعت 
بیشتری انجام شود، گزارش های رسمی ارائه شده از سوی ایران 
و اعضای گروه 1+۵ حکایت از آن دارد که در مدت محدود پس 
با سایر  ایران  بانکی  روابط  از مسیر گسترش  بخشی  برجام  از 
بانک های خارجی طی شده است و با رفع ابهامات باقی مانده 

مابقی این مسیر به زودی طی خواهد شد.

خبرخبر

5

5

3

تاسیس داروخانه های 
گیاهی زنجیره ای

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
پزشکی از تاسیس داروخانه های 
گیاهی در کشور خبر داد و گفت: 
آیین نامه داروخانه های یاد شده 
به  آنها  مجوز  و  است  اباغ شده 

زودی صادر می شود.
حاشیه  در  هاشمی   سید حسن 
در  سنتی  طب  ادغام  مراسم 
کشور  درمانی  بهداشتی-  شبکه 
گیاهی  های  داروخانه  درباره 
تاسیس  شاهد  زودی  به  گفت: 
داروخانه های یاد شده در کشور 

خواهیم بود.

تاوان سیاستهای 
غلط اردوغان

é پیمان یزدانی

کاهش ساعت کار 
زنان با شرایط خاص

اجتماعی

اجتماعی

یادداشت

7 310 1

3

ارتباطات  برقراری  روند  از  مسئوالن  که  حالی  در 
بانکی که در سند برجام به عنوان یکی از مهم ترین 
اولویت ها گنجانده شده است، رضایت کامل ندارند و 
معتقدند که این روند باید با سرعت بیشتری انجام 
شود، گزارش های رسمی ارائه شده از سوی ایران و 
اعضای گروه 1+۵ حکایت از آن دارد که در مدت 
گسترش  مسیر  از  بخشی  برجام  از  پس  محدود 
با سایر بانک های خارجی طی  ایران  بانکی  روابط 
شده است و با رفع ابهامات باقی مانده مابقی این 

مسیر به زودی طی خواهد شد.
»بر همین اساس در حدود شش ماهی که از لغو 
گذشته  سال  ماه  دی  اواخر  در  تحریم ها  رسمی 
اعتراض  ایران  دولت  ارشد  مسئوالن  می گذرد، 
رسمی خود را به مقامات آمریکایی اعام کردند تا 
مانعی که به عنوان ترس بانک های بزرگ اروپایی 
از برقراری رابطه بانکی با ایران شناخته می شود، از 

میان برداشته شود.
در همین راستا وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای 
اعام کرد که تمام بانک ها در چارچوب توافق برجام 
می توانند با ایران همکاری داشته باشند و در صورتی 
به  می توانند  باشند،  داشته  توضیحی  به  نیاز  که 
وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا مراجعه کنند. اما 
برای استفاده و بهره مندی سریع تر از دستاوردهای 
بانک  با حضور  ایران کنفرانسی  با خواست  برجام 
مسئوالن  و  بین المللی  بانک های  ایران،  مرکزی 
وزارت خزانه داری آمریکا در لندن برنامه ریزی شد 
که قرار بود سه شنبه هفته جاری در انگلیس برگزار 
شود ولی به دلیل تحوالت سیاسی که در کشور 
میزبان رخ داده، این کنفرانس به زمان دیگری در 

آینده نزدیک موکول شده است.
é  با همکاری  عالقه مند  آلمانی  بانک های 

ایران هستند
هر چند بانک های بزرگ به دلیل این که احتمال 
می دهند در صورت همکاری با ایران از سوی آمریکا 
این  در  نیز  ناخوشایندی  خاطره  و  جریمه  شوند 
رابطه دارند اما ترجیح آنها این است که مناسبات 
خود را با شبکه بانکی ایران از سر بگیرند. هم اکنون 
با برقراری رابطه کارگزاری با صدها بانک کوچک 
بازگشت  راه  اروپایی  عمدتاً  و  خارجی  متوسط  و 
بانک های بزرگ نیز به ایران باز شده است و با رفع 
ابهامات و هراس آنها این مشکل نیز حل خواهد 
شد. در همین راستا تمام هیأت های اقتصادی که 
به  از کشورهای خارجی  اخیر  در طول یک سال 
ایران آمدند، از سرگیری روابط بانکی را به عنوان 
یکی از محورهای اصلی همکاری مورد تأکید قرار 
داده اند. در سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به 
فرانکفورت آلمان نیز بانک های آلمانی عاقه خود را 
برای همکاری با ایران اعام کردند. ولی ا... سیف پس 
از دیدار با بانکداران آلمانی گفت: به تدریج با آشنا 
شدن بانک های آلمانی با شرایط و نوع همکاری با 
بانک های ایرانی دیدگاه ها تغییر کرده است و اکنون 

با  همکاری  به  آنها  تمایل  و  عاقه مندی  شاهد 
بانک های ایرانی هستیم.

به  اشاره  با  فرانکفورت  به  روزه اش  دو  سفر  در  او 
جلسه با بانکداران آلمانی تصریح کرد: نوع سؤاالت 
نشان  شد،  مطرح  جلسات  این  در  که  مطالبی  و 
است.  دادن  رخ  حال  در  جدی  تحوالت  می دهد 
با  همکاری  برای  ما  نگاه  که  است  این  واقعیت 
بانک های اروپایی و آلمانی، همکاری هایی است که 

به نفع دو طرف باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان این که ما به 
سرگیری  از  برای  مناسب  بسترهای  ایجاد  دنبال 
همکاری های بانکی با آلمان هستیم، به دیدارش با 
همتای آلمانی خود اشاره کرد و گفت: در این دیدار 
برای  مقابل  طرف  و  شد  مطرح  خوبی  بحث های 
بانک های  با  بانکی آلمان  گسترش همکاری نظام 
ایرانی و بانک مرکزی ایران ابراز عاقه مندی کرد. 
است  کرده  اعام  وایدمان  ینس  سیف،  گفته  به 
در  زودی  به  دارد  آمادگی  آلمان  مرکزی  بانک 
زمینه های تخصصی و آموزشی و همچنین روزآمد و 
استانداردسازی نظام بانکی همکاری با ایران را آغاز 

کند.
é  برگزار زودی  به  لندن  بانکی  نشست 

می شود
همان گونه که اشاره شد ایران، آمریکا و بانک های 
خارجی برای حل سریع تر ابهامات باقی مانده در 
راه همکاری با ایران توافق کرده بودند که سه شنبه 
تغییرات  اما  آیند  گردهم  لندن  در  جاری  هفته 
سیاسی اخیر انگلیس زمان برگزاری این کنفرانس 
را به تعویق انداخته است. رئیس کل بانک مرکزی 
در  آلمانی  بانکداران  با  نشست  حاشیه  در  ایران 
فرانکفورت در این باره اعام کرد که این نشست 
به زودی برگزار می شود. سیف ادامه داد: نشست 
بانکی در لندن که قرار بود سه شنبه این هفته در 
سیاسی  تحوالت  دلیل  به  شود،  برگزار  شهر  این 

انگلیس لغو شد.
وزارت  با  سه شنبه  روز  بانکی  نشست  لغو  درباره  او 
خزانه داری آمریکا و بانک های اروپایی و بین المللی گفت: 
علت عمده لغو این نشست، شرایط خاص سیاسی در 

انگلیس و سرعت تحوالت در این کشور بود.
او با وجود این گفت، ماقات های خوبی در لندن 

داشته و مذاکرات مثبتی صورت گرفته است.
سیف تأکید کرد: این نشست با هدف برطرف کردن 
بین المللی  بانک های  و  ایران  تجاری  روابط  موانع 

برگزار می شود.
é  بانک های خارجی نزد  ایران 300 حساب 

باز کرد
اکنون یک سال از امضای سند برجام و حدود شش 
ماه از لغو رسمی تحریم ها می گذرد و در این مدت 
ایران توانسته است با برخی از بانک های خارجی به 

خصوص اروپایی همکاری خود را از سر بگیرد.
در همین زمینه جیکوب لو، وزیر خزانه داری آمریکا 
با انتشار بیانیه ای به مناسبت یک سالگی برجام با 
تأکید بر این که آمریکا در حال عمل به تعهداتش 
دوران  در  که  کرد  اعام  است،  برجام  اساس  بر 
پسابرجام ایران بیش از 3۰۰ حساب نزد بانک های 
خارجی باز کرده است. در این بیانیه همچنین آمده 
است که ایران به لحاظ اقتصادی از توافق منتفع 
شده، به طوری که فروش نفت این کشور افزایش 
قابل توجهی یافته، در حال مذاکره میلیاردها دالر 
خط اعتباری جدید است و سرمایه گذاری مستقیم 
یافته  افزایش  میلیارد دالر  از 3  بیش  به  خارجی 

است.
بانک  کل  رئیس  سیف،  ولی ا...  این  از  پیش 
مرکزی ایران نیز درباره گشایش های حاصله پس 
مرکزی  بانک  حساب  افتتاح  از  برجام  اجرای  از 
و  اتریش  و  ایتالیا  آلمان،  مرکزی  بانک های  نزد 
بانک های اروپایی بیش از ۲۰ مورد، فعال شدن 
به  اتصال آن  و  اروپا در هامبورگ  و  ایران  بانک 
سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و فعال 
در  سپه  و  تجارت  ملی،  بانک های  شعب  شدن 
امکان  و  شدن  آزاد  فرانسه،  و  آلمان  کشورهای 
مختلف،  کشورهای  در  ارزی  منابع  جابه جایی 
تفاهمنامه  و  مرکزی  بانک  نیازهای  با  متناسب 
صادراتی  بیمه  مؤسسات  و  مرکزی  بانک  بین 
بیمه ای  پوشش  برقراری  خصوص  در  اروپایی 
ریسک  ارزیابی  پیگیری  و  ایران  طرح های  برای 

ایران خبر داده بود.
برجام  اجرای  دستاوردهای  جمع بندی  در  او 
اقدامات  مجموع  در  بود:  کرده  خاطرنشان 
خارجی،  بانک های  با  بانکی  روابط  روان سازی 
سبب برقراری روابط کارگزاری نظام بانکی کشور 
با بیش از ۲۰۰ بانک متوسط و بزرگ بین المللی 
شده است. ضمن آن که فضای پسابرجام عاوه 
بر تسهیل امکان تأمین کاال از بازارهای مختلف، 
سبب کاهش قیمت تمام شده کاالهای وارداتی 
کاهش  واسطه ها،  کاهش  یا  حذف  طریق  از 
همچنین  و  بیمه  و  نقل  و  حمل  هزینه های 
بانکی شده و زمینه مناسبی را برای  هزینه های 

تأمین مالی از خارج از کشور فراهم کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

رایزنی ایران، آمریکا و اروپا برای رفع موانع بانکی
حدود 1۰ هزار گردشگر ایرانی که در ترکیه به سر 
می برند برای بازگشت به ایران سردرگم هستند، این 
گردشگران که با تور به ترکیه رفته اند بابت هزینه 

اضافه اقامت اجباری خود دچار مشکل هستند.
به گزارش مهر، کودتای ترکیه موجب شد تا همه 
پروازهای ایران به ترکیه و بلعکس لغو شود.برخی از 
مسافران ایرانی که در لحظات قبل از کودتا استانبول 
را ترک کرده بودند، با جو متشنج فرودگاه استانبول 
مواجه شدند. اما با شروع کودتا مسافران فرودگاه از 
جمله ایرانیانی که قصد سفر به ایران را داشتند، با لغو 

پروازها، مجبور به ماندن در ترکیه شدند.

ایران مشمول پرداخت  این میان مسافران در  در 
و  شوند  نمی  سفرشان  کردن  لغو  بابت  جریمه 
مسافرانی که در ترکیه هستند نیز باید منتظر بمانند 
که آیا دفاتر خدمات مسافرتی هماهنگ کننده تور 
گردشگران می پذیرند که هزینه اقامت اضافه آنها 

پرداخت شود یا خیر.
میراث  سازمان  گردشگری  معاونت  گزارش  طبق 
فرهنگی اکنون 1۰ هزار گردشگر ایرانی در ترکیه 
حضور دارند که با تورهای گردشگری به این کشور 
سفر کرده اند. به همین دلیل اکنون سازمان میراث 
فرهنگی درصدد است تا بیانیه ای پیرو اتفاقات به 

وجود آمده منتشر کند. در این بیانیه آمده است تا 
زمانی که آرامش به ترکیه برنگشته، ایرانیان قصد 

سفر به این کشور را نداشته باشند.
از  بیانیه ای  در  نیز  ایران  وزارت خارجه  همچنین 
ایرانیانی که اکنون در ترکیه هستند خواسته است 
که در صورت هر گونه مشکلی با سفارت ایران در 
آنکارا تماس داشته باشند و هموطنان مقیم ترکیه 
و مسافران این کشور تا اطاع ثانوی از ترک محل 
اقامت و حضور در هر گونه تجمع خودداری کرده 
و به هشدارهای مقامات ذیربط امنیتی جمهوری 

ترکیه توجه کنند.

۱۰ هزار گردشگر ایرانی سردرگم در ترکیه
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کالم  نور

تجمع  علمای بحرین در اعتراض به 
سلب تابعیت شیخ »عیسی قاسم«

تجمعی،  برگزاری  با  بحرین  علمای  از  تعدادی 
خواهان لغو حکم سلب تابعیت رهبر شیعیان این 

کشور شدند.
به گزارش فارس، علمای بحرین در اعتراض به 
سلب تابعیت شیخ »عیسی قاسم« رهبر شیعیان 

بحرین یک تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش وبگاه شبکه »اللولوه«، علمای 
بحرین در این تجمع اعالم کردند آیت ا... قاسم 
اسوه و رهبر شیعیان در بحرین هستند و هدف 
قرار دادن وی به معنای هدف قرار دادن کل طایفه 

شیعه است.
تابعیت  سلب  حکم  لغو  بر  تجمع  این  ادامه  در 
شیخ عیسی تاکید و از دولت بحرین خواسته شد 
محاصره منطقه الدراز که از 20 ژوئن و همزمان با 
آغاز تحصن در مقابل منزل شیخ عیسی آغاز شده، 

باید برداشته شود.

سخنگوی وزارت بهداشت:

تامین اجتماعی 5365 میلیارد تومان 
به وزارت بهداشت بدهکار است

آموزش  و  بهداشت،درمان  وزارت  سخنگوی 
این  به  اجتماعی  تامین  گفت:سازمان  پزشکی 

وزارتخانه، پنج هزار و 365 میلیارد تومان است.
به گزارش ایرنا، ایرج حریرچی با اشاره به اظهارات 
اخیر مسئوالن سازمان تامین اجتماعی مبنی بر 
اینکه سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه بدهی به 
بیمارستان های دولتی ندارند، گفت: بعید می دانم 

دوستان، چنین مطلبی را گفته باشند.
وی درباره میزان بدهی سازمان تامین اجتماعی 
به بیمارستان های دولتی اظهار کرد: ارزش ریالی 
خدمات ارائه شده برای بیماران تحت پوشش این 
سازمان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت در 
سال 94 بالغ بر پنج هزار و 693 میلیارد تومان 

است. 
اسناد  کرد:  اضافه  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
تامین  برای سازمان  به سال 95  ارسالی مربوط 
اجتماعی معادل 636 میلیارد تومان است و اسناد 
حدود هزار و 300 میلیارد تومان خدمت ارائه شده 

هم هنوز ارسال نشده است.
بهداشت،  پایگاه اطالع رسانی وزارت  به گزارش 
درمان و آموزش پزشکی، وی گفت: برای خدمات 
دریافت  تومان  میلیارد  فقط 411  نیز  سال 95 
 95 سال  به  مربوط  بدهی  میزان  و  است  شده 
سازمان تامین اجتماعی به مراکز دولتی معادل 

هزار و 525 میلیارد تومان است.
پرداخت  کرد:  اضافه  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
بدهی های مراکز درمانی به شرکت های پخش 
و  کارکنان  به  نیز  و  پزشکی  تجهیزات  و  دارو 
با  مطالباتشان  دریافت  عدم  دلیل  به  پزشکان 

مشکل رو به رو شده است.
این مقام مسئول در وزارت بهداشت تاکید کرد: 
ضروری است، سازمان های بیمه گر برای پرداخت 
بتوانیم  تا  کنند  عاجل  اقدام  خود  های  بدهی 

مطالبات این گروه ها و افراد را پرداخت کنیم.

۱۰درصد معتادان زن هستند

رئیس سازمان بهزیستی گفت: 10 درصد معتادان 
کشور را زنان تشکیل می دهند که باید نسبت به 

این آمار نگران کننده، حساس باشیم.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: 10 درصد معتادان 
کشور را زنان تشکیل می دهند که باید نسبت به 

این آمار نگران کننده، حساس باشیم.
در  بندپی  محسنی  انوشیروان  ایرنا،  گزارش  به 
با مواد مخدر استان یزد  نشست شورای مبارزه 
افزود: اگر مردی در یک خانواده معتاد شود زن، 
خانواده را به درستی هدایت می کند بدون اینکه 
کمترین مشکلی پیش بیاید اما اگر زن، معتاد شود 

بنیان خانواده دچار آسیب می شود. 
اصلی  های  اولویت  از  را  معتاد  زنان  درمان  وی 
سازمان بهزیستی کشور در سال جاری بیان کرد و 
گفت: باید این آمار در حال رشد را متوقف کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی، پیشگیری از اعتیاد را از 
مهمترین برنامه های این سازمان عنوان کرد و با 
بیان اینکه این موضوع، اثربخشی بیشتری دارد 
افزود: اعتیاد، پدیده ای مخرب و ضد اخالقی است. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشگیری 
از اعتیاد خانه به خانه را از دیگر اولویتهای سازمان 
بهزیستی کشور اعالم و اظهار کرد: یاید آگاهی 
جامعه را در زمینه معضالت این بالی خانمانسوز 

افزایش دهیم.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: پنج هزار و 200 
تیم اجتماع محور در محالتی که احتمال معتاد 

شدن افراد در آنها بیشتر بوده مستقر شده اند.
محسنی با بیان اینکه درمان TC )اجتماع درمان 
یادآور  است  اعتیاد  درمان  ترین  اثربخش  مدار( 
شد: این نوع درمان که در سالهای گذشته کمرنگ 
شده بود بار دیگر توسط سازمان بهریستی تقویت 
شده است. وی تصریح کرد: باید معتادان در مراکز 
TC زیر پوشش بیمه قرار گیرند، چرا که دوره این 
درمان سه ماهه است و خانواده ها توان پرداخت 

هزینه ها را ندارند.
رئیس دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی کشور 
هم در این نشست گفت: اعتیاد به عنوان بیماری 

چند عاملی در نظر گرفته می شود.

خبر

ارسال پرونده سعید مرتضوی 
به دادگاه کارکنان دولت

وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده مدیرعامل سابق 
سازمان تامین اجتماعی از ارسال پرونده سعید مرتضوی به 

دادگاه کارکنان دولت خبر داد.
وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده مدیرعامل سابق 
سازمان تامین اجتماعی از ارسال پرونده سعید مرتضوی به 

دادگاه کارکنان دولت خبر داد.
پرونده  افزود:  ایسنا  گفت وگوبا  در  ترک همدانی  مصطفی 
مدیرعامل سابق تامین اجتماعی پس از انجام  کارشناسی های 
الزم، برای رسیدگی به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت 

ارجاع شد.
وی افزود: زمان رسیدگی به این پرونده منوط به اعالم نظر 

قاضی پرونده است.
سابق  مدیرعامل  پرونده  به  رسیدگی  برای  جلسه  سه   
سازمان تامین اجتماعی در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به 
جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و به صورت 

غیرعلنی برگزار شده است.
در جلسه نخست دادگاه که 25 آبان ماه سال گذشته برگزار 
شد، سعید مرتضوی با حضور در جمع خبرنگاران گفته بود: 
گروه  شکایت  یکی  بود؛  مطلب  دو  دادگاه  جلسه  موضوع 
تامین  سازمان  وکیل  شکایت  دیگری  و  من  علیه  پالیزدار 

اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس بود.
در  بود:  افزوده  اجتماعی  تامین  سازمان  سابق  مدیرعامل 
ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست هر دو موضوع 
گروه  ابتدا  دادگاه  رئیس  تشخیص  به  بنا  و  کرد  قرائت  را 
پالیزدار شامل عباس پالیزدار و وکیل مدافع وی و چند نفر 
و  عطار  محمود  ترک همدانی، حاج  از جمله مصطفی  دیگر 
ترک همدانی به وکالت آقای ترابی و سایر افراد گروه پالیزدار 
که از بنده شاکی بودند، شکایت شان را مطرح کردند. شکایت 
آن ها دو موضوع بود که در دو بند از سوی دادستان تهران 
کردند  اعتراض  آن ها  اینکه  دیگر  و  افترا  یکی  شد؛  بررسی 
که چرا از منزل شان بازرسی به عمل آمده است که پس از 

تفهیم اتهام بنده از خود دفاع کردم.
خصوصی  شاکیان  از  نیز  خود  که  همدانی  ترک  مصطفی 
کل  جلسه  این  در  بود:  گفته  می شد،  محسوب  پرونده  این 
که  پرونده  از  بخشی  به  صرفا  اما  شد،  قرائت  کیفرخواست 

مربوط به شکات خصوصی بود، رسیدگی شد.
پس  نیز  پرونده  این  خصوصی  شاکی  دیگر  پالیزدار  عباس 
بود:  گفته  خبرنگاران  جمع  در  دادگاه  اول  جلسه  پایان  از 
که  بود  زیادی  موارد  شامل  بازپرسی  مرحله  در  ما  شکایت 
متاسفانه فقط یکی از بندهای آن با صدور کیفرخواست به 
شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد. ما در جلسه 
رئیس  شد  قرار  و  گفتیم  را  شکایت مان  و  اظهارات  امروز 

دادگاه دو استعالم بگیرد.
روز  مرتضوی  سعید  پرونده  به  رسیدگی  جلسه  دومین 
چهارشنبه 16 دی ماه سال گذشته در شعبه 1057 دادگاه 
کارکنان دولت در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد که پس 
از پایان دادگاه، سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران حضور 

نیافت.
نظری وکیل مدافع سازمان  این گزارش، مجتبی  اساس  بر 
دادگاه  جلسه  سومین  پایان  از  پس  اجتماعی  تامین 
مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران 
گفت: جلسه امروز با دفاع آقای مرتضوی آغاز و صحبت های 
متعددی مطرح شد و ما توضیحات الزم را نیز ارایه دادیم، 
ولی به دلیل اینکه دفاعیات متهم طوالنی بود، جلسه به روز 

دیگری موکول شد.
مصطفی ترک همدانی 23 دی ماه در گفت وگویی اعالم کرد 
این پرونده توسط قاضی حیدری  که در حین رسیدگی به 
رییس شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، مشخص شد که 
پرونده  دلیل  همین  به  که  دارد  وجود  پرونده  در  نواقصی 
تکمیل  برای  اجتماعی  تامین  سازمان  سابق  مدیرعامل 
تحقیقات به شعبه 15 بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به 

جرایم کارکنان دولت اعاده شد.
ترک همدانی در 28 بهمن ماه سال گذشته در گفت و گو 
با خبرنگار ایسنا از ارجاع پرونده مرتضوی به کارشناس خبر 

داده بود.
 1057 شعبه  از  مرتضوی  پرونده  ارسال  از  پس  افزود:  وی 
ویژه کارکنان دولت به دادسرا، دادسرا برای بررسی مواردی، 
پرونده را به کارشناس ارجاع داد. یکی از این موارد این بود 
که متهم در دادگاه مدعی شده بود که شرکت های مندرج 
در تفاهم نامه با بابک زنجانی زیان ده بودند. دادسرا در حال 

حاضر در حال اجرای دستورات دادگاه است .
براساس این گزارش، عباس جعفری دولت آبادی دادستان 
تهران امروز در خصوص گزارش های تحقیق و تفحص مجلس 
شورای اسالمی پیشنهاد کرده بود که  پس از ارجاع این گونه 
با جلب همکاری  باید  بازپرسی دادسرا،  به شعب  گزارش ها 
به  رسیدگی  در  و  اخذ  مستندات  اسالمی  شورای  مجلس 

این گونه گزارش ها تسریع الزم صورت گیرد.
وی نمونه موفق در این زمینه را رسیدگی به گزارش تحقیق 
تأمین  سازمان  مورد  در  اسالمی  شورای  مجلس  تفحص  و 
اجتماعی اعالم کرد و گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی 
دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع 

نقص، به زودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد.
امیدواری کرد: محاکم در مورد پرونده های مهم  وی اظهار 
از ایراد نقص هایی که پرونده را دچار اطاله دادرسی می کند. 

اجتناب نمایند.
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مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
ارائه گزارشی درخصوص فیش های  از  پس 
قانون  نویس  پیش  غیرمتعارف،  حقوقی 
ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران 
هیات  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری  عالی 

رئیسه مجلس ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های 
مجلس سورای اسالمی،در پی ماموریت علی 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی 
درخصوص  مجلس  های  پژوهش  مرکز  به 
حقوقی  های  فیش  درباره  گزارشی  تهیه 
غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری 
ارائه  از تهیه و  از تکرار آن، این مرکز پس 
گزارشی با همکاری دیوان محاسبات کشور، 
کمیسیون  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
های حقوق  فیش  درباره  مجلس  اصل 90 
غیرمتعارف که در نشست علنی سه شنبه 
کاظم جاللی  توسط  مجلس   ) تیرماه   15(
و  تهیه  را  طرحی  نویس  پیش  شد،  قرائت 

ارائه کرد.
قانون  نویس  پیش  طرح  کامل  *متن 
ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران 
زیر  شرح  به  ایران  اسالمی  جمهوری  عالی 

است:
é 1 ماده

قوای سه گانه، نهادها و دستگاه های مذکور 
اجرایی  های  دستگاه  و  اساسی  قانون  در 
خدمات  مدیریت  قانون   )5( ماده  موضوع 
وابسته  حقوقی  اشخاص  کلیه  و  کشوری 
به آنها از جمله نهادها و دستگاه های زیر 

مشمول احکام این قانون می شوند:
1. مجلس شورای اسالمی، مجمع تشخیص 
رهبری،  خبرگان  مجلس  نظام،  مصلحت 
تابعه  واحدهای  و  نهادها  و  نگهبان  شورای 

و وابسته؛
و  ها  شرکت  ها،  سازمان  کلیه   .2
مقررات  و  قانون  شمول  که  دستگاه هایی 
نام است  یا تصریح  و  آنها مستلزم ذکر  بر 
شرکت  ایران،  نفت  ملی  شرکت  قبیل  از 
صنایع  ملی  شرکت   ، ایران  گاز  ملی 
و  پاالیش  ملی  شرکت   ، ایران  پتروشیمی 
سازمان  ایران،  نفتی  های  فرآورده  پخش 
سازمان  ایران،  صنایع  نوسازی  و  گسترش 
معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه 
شهرک  و  کوچک  صنایع  سازمان  ایران، 
و  بنادر  سازمان  ایران،  صنعتی  های 
دریانوردی، شرکت شهرک های کشاورزی، 
سازمان انرژی اتمی، سازمان صداوسیمای 
ها،  شرکت  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،
بازنشستگی  و سازمان های  ها  3. صندوق 
و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،

ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک   .4
دولتی،  های  شرکت  ملی،  توسعه  صندوق 
دولتی،  اعتباری  موسسات  ها،  بانک 
به  وابسته  انتفاعی  نهادهای  و  موسسات 
 )4( تبصره  موضوع  شرکت های  و  دولت 

قانون محاسبات عمومی،
5. موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی 
و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،

اعتباری  ها، موسسات  بانک  ها،  6. شرکت 
نهادها،  انتفاعی که  نهادهای  و موسسات و 

بانک های دولتی  سازمان ها، شرکت ها و 
و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی 
و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها، 
منفرداً یا مشترکاً بیش از 50 درصد از سهام 
یا سرمایه آنها را در اختیار دارند و یا اینکه 
یا کنترلی  و  آنها دارای سهام مدیریتی  در 

هستند،
7. شورای عالی انقالب فرهنگی و موسسات 
و نهادهای وابسته و تابعه، فرهنگستان ها، 
و  عالی  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه 

موسسات پژوهشی؛
و  اسالمی  انقالب  نهادهای  و  بنیادها   .8
بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه 
و  موسسات  ها،  شرکت  و  شوند  می  اداره 

نهادهای وابسته و تابعه آنها،
اجرایی  ستادهای  مقدس،  های  آستان   .9
ها،  شرکت  و  سازندگی  های  قرارگاه  و 

موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،
10. نیروهای مسلح و کلیه اشخاص حقوقی 

وابسته و تابعه آنها،
ایران،  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی   .11
اشخاص  کلیه  و  دولتی  بیمه  های  شرکت 

حقوقی وابسته و تابعه آنها،
12. شهرداری ها و شوراهای اسالمی روستا، 
شورای  و  استان  شهرستان،  بخش،  شهر، 
عالی استانها و کلیه اشخاص حقوقی وابسته 

و تابعه آنها،
و  تجاری  آزاد  مناطق  های  سازمان   .13
کلیه  و  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  صنعتی 

اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها.
é 2 ماده

مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات 
اول  سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون 
نواب  وی،  معاونین  سایر  و  جمهور  رئیس 
اعضاء  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
نمایندگان مجلس  و  نگهبان، وزراء  شورای 
شورای اسالمی و همطرازان مقامات مذکور 
معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل 
پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت 
خدمات کشوری در ماده )76( این قانون می 

باشد.
تبصره - مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به 
استانداران و معاونین وزراء و همطرازان آن 
ها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات 

سیاسی تجاوز کند.
é 3 ماده

عالی  به مدیران  پرداختی  ناخالص  مجموع 
شاغل در دستگاه های موضوع ماده )1( این 

قانون نبایستی از حداکثر 2/5 برابر حقوق 
نوع  هر  تغییر  کند.  تجاوز  مقامات سیاسی 
مبانی و مقررات حقوق و مزایای مشمول این 
تبصره و یا هر نوع پرداخت جدید نیازمند 
دستمزد  و  حقوق  شورای  از  مجوز  اخذ 
مدیریت خدمات  قانون   )74( ماده  موضوع 

کشوری می باشد.
ماده  این  موضوع  عالی  مدیران   – تبصره 
هیات  اعضاء  و  عامل  مدیران  از:  عبارتند 
شرکت  سایر  و  دولتی  های  شرکت  مدیره 
های مشمول ماده )1( یا مدیرانی که تحت 
می  آنان  وظایف  دار  عهده  دیگر  عناوین 
سازمان  و  دولتی  موسسات  روسای  باشند، 
ها  سازمان  موسسات،  سایر  و  دولتی  های 
 ،)1( ماده  در  مذکور  حقوقی  اشخاص  و 
مقررات  و  قوانین  در  که  آن  بر  مشروط 
به عنوان یکی  اساسنامه آن ها  یا  تاسیس 
نظایر  و  ارکان شرکت، موسسه، سازمان  از 
عالی  فرماندهان  باشند،  شده  ذکر  آن 
کل،  ستاد  تشخیص  به  مسلح  نیروهای 
اسالمی  شوراهای  عالی،  شوراهای  اعضای 
روستا، بخش، شهرستان، استان، و شورای 
عالی استان ها، باالترین مقامات آستان های 
های  قرارگاه  و  اجرایی،  ستادهای  مقدس، 
سازندگی. در صورت بروز ابهام در تشخیص 
مصادیق این تبصره نظر سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور قاطع خواهد بود.
é 4 ماده

پرداخت حقوق و مزایا و هر نوع پرداختی 
شده  شمرده  مجاز  قانون  این  در  که  دیگر 
است در مورد مقامات و مدیران عالی موضوع 
یک  از  صرفاً  قانون  این   )2( و   )1( مواد 
دستگاه اجرایی مجاز می باشد. در صورتی 
که اعضاء هیات علمی و قضات به مسئولیت 
و  آن   )1( تبصره  و   )1( ماده  موضوع  های 
تقاضا می  )2( منصوب شوند، حسب  ماده 
از حقوق و مزایای  استفاده  به جای  توانند 
موضوع این ماده، از حقوق و فوق العاده های 
های  دستگاه  کارگزینی  احکام  در  مندرج 

متبوع خود بهره مند شوند.
é 5 ماده

و  حقوق  بر  عالوه  دیگر  پرداخت  گونه  هر 
مقامات  به   )2( و   )1( مواد  مزایای موضوع 
و مدیران عالی در ازای وظایف محوله اعم 
عنوان  هر  تحت  مستمر  غیر  یا  مستمر  از 
وام  هزینه،  کمک  العاده،  فوق  مزایا،  نظیر 
قرض الحسنه، تسهیالت، کمک های نقدی 
پاداش،  هدایا،  سکه،  منجمله  نقدی  غیر  و 

از جمله  اعتباری  از هر منبع  وجوه رفاهی 
محاسبات  قانون  شمول  از  خارج  اعتبارات 
اعتبارات  اختصاصی،  درآمدهای  عمومی، 
رفاهی،  های  کمک  اعتبارات  متفرقه، 
اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و 
در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده 
)217( قانون مالیات های مستقیم، تبصره 
ارزش  بر  مالیات  قانون   )39( ماده   »1«
های  ردیف  به  مربوط  اعتبارات  و  افزوده 
کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع 
است. دریافت وام، قرض الحسنه و تسهیالت 
بر  عالی  مدیران  و  سیاسی  مقامات  توسط 
اساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم 

امکان پذیر است.
é 6 ماده

نحوه  قانون  موضوع  عیدی  پرداخت 
مصوب  دولت  کارکنان  به  عیدی  پرداخت 
در  قانونی  های  پرداخت   ،1374/10/20
یا  بازنشستگی  کارافتادگی،  از  فوت،  زمان 
ازدواج بر طبق قوانین و مقررات مورد عمل 
درباره کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات 
کشوری و اعطای نشان های دولتی بر طبق 
این  مشمولین  درباره  مصوب،  نامه  آیین 

قانون بالمانع می باشد.
é 7 ماده

نسبت  ماه  چهار  ظرف  است  مکلف  دولت 
اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و  راه  به 
پرداخت های موضوع این قانون اقدام نموده 
و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به رؤسا، 
های  دستگاه  کارکنان  و  اعضاء  مدیران، 
مشمول این قانون را فراهم نماید، به نحوی 
از  یک  هر  به  پرداختی  ناخالص  میزان  که 
افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی 

برای نهادهای نظارتی فراهم شود.
é 8 ماده

مسئولیت اجرای این قانون به عهده روسای 
اجرایی،  دستگاه  مقام  باالترین  قوه،  سه 
معاونین و مدیران عالی و ذیحسابان دستگاه 
هرگونه  پرداخت  باشد.  می  ذیربط  های 
وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این 
قانون جرم محسوب و مرتکبین عالوه بر رد 
وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا 
چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج 
محکوم می گردد. محکومین به موجب این 
ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط 
مرتکبین  شوند.  نمی  مجازات  تخفیف  و 
عالوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب 
مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به 
مجازات اداری، انضباطی و انتظامی متناسب 

محکوم می شوند.
é 9 ماده

دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش 
خصوص  در  را  قانون  این  ساالنه  عملکرد 
تمامی دستگاه های اجرایی مشمول حداکثر 
مجلس  به  بعد  سال  ماه  خرداد  پایان  تا 

شورای اسالمی ارسال نماید.
é 10 ماده

کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با 
این قانون لغو می گردد. تصویب هر حکم 
مغایر این قانون صرفاً به موجب اصالح این 
قانون و با تصویب دو سوم نمایندگان حاضر 

امکانپذیر است.

از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی؛

پیش نویس قانون ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی ارائه شد

به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
با  و  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  ریاست 
حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد 
و دو بند دیگر از سیاست های کلی نظام 

قانون گذاری کشور را تصویب کرد.
هاشمی  آیت ا...  جلسه،  این  ابتدای  در 
اخیر  تروریستی  به حادثه ی  رفسنجانی 
در نیس فرانسه اشاره و تأکید شد: این 
کشته  به  منجر  که  جنایتکارانه  اقدام 
مردم  از  زیادی  جمع  شدن  زخمی  و 
از  جدیدی  خطرناک  شیوه ی  گردید، 
ترور است که ضرورت همکاری جهانی 
گرفته  جّدی  باید  آن،  با  مبارزه  برای 

شود.
محسن  و  وحیدی  والیتی،  ادامه،  در 
آخرین  از  تحلیلی  گزارشی  رضایی 
تحوالت اخیر در ترکیه و اخبار مربوط 

به کودتا در این کشور ارائه کردند.
تصویب  و  بررسی  ادامه  اعضاء،  سپس 
قانون گذاری  نظام  کلی  سیاست های 
بند  دو  و  دادند  قرار  کار  دستور  در  را 
دیگر در این سیاست ها را به شرح ذیل 

تصویب کردند:
و  قانون نگاری  اصول  رعایت   -4
سازوکار  تعیین  و  قانون گذاری 
قانونی  طرح های  و  لوایح  انطباق 
با این اصول پیش از اعالم وصول 
اصالح  با  قانونگذاری  فرآیند  و در 
شورای  مجلس  داخلی  آیین نامه 
اسالمی و یا تصویب قانون الزم با 

تأکید بر:
- قابلیت سنجش و اجرای قانون.

- معطوف به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.

- استحکام در ادبیات و اصطالحات 
حقوقی.

ضرورت  و  تخصصی  شناسه  بیان   -
پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح های 

قانونی.
- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و ارزیابی 
پیوست های  ارائه  و  قانون  تأثیرات 
فرهنگی،  پیوست های:  قبیل  از  مربوطه 
اقتصادی،  سیاسی،  حقوقی،  اجتماعی، 
به  زیستی  محیط  و  بهداشتی  امنیتی، 

تناسب طرح ها و لوایح.
- ثبات نگاه بلندمدت و ملی.

- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصالح 
ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی 

قانون مذکور.
تشدید  از جمله  اجرا  تقویت ضمانت   -
مجازات ها و پرهزینه کردن عدم اجرای 

قانون.
مردم،  حداکثری  مشارکت  جلب   -
مردم نهاد  قانونی  نهادهای  و  ذی نفعان 
فرآیند  در  صنفی  و  تخصصی 

قانون گذاری.

توسعه  بر  نیرو  وزارت  سیاست  پیرو 
انرژی های تجدیدپذیر و حضور کشورهای 
کشور  در  زمینه  این  در  فناوری  صاحب 
ایران  در  نروژ  سفیر  پسابرجام،  در  بویژه 
ایران  نو  انرژی های  سازمان  در  حضور  با 
و  گذاران  سرمایه  حضور  برای  )سانا( 

صنعتگران کشورش اعالم آمادگی کرد.
سیاست های وزارت نیرو اضافه شدن پنج 
هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور از 
انرژی های تجدیدپذیر در برنامه پنجساله 

ششم توسعه است.
چیت  »حمید  تر  پیش  زمینه،  این  در 
چیان« وزیر نیرو گفته بود: تبصره خاصی 
از  حمایت  درباره   1395 سال  بودجه  در 
پیش  تجدیدپذیر  های  انرژی  از  استفاده 
بینی شده است که براساس آن دست کم 
هفت هزار میلیارد ریال منابع و اعتبارات 
از محل عوارض متداول کشور برای انرژی 

های نو اختصاص خواهد یافت.
نیرو،  وزارت  شده  ارایه  آمارهای  براساس 
ظرفیت کنونی نصب شده نیروگاهی کشور 
در بخش انرژی های تجدیدپذیر فقط یک 
پیش  و  است  کشور  انرژی  سبد  درصد 
بینی می شود در افق سال 1400 ظرفیت 
به  تجدیدپذیر  های  نیروگاه  انرژی  تولید 

پنج هزار مگاوات برسد.
در همین پیوند، در روزهای گذشته سفیر 
نروژ در ایران با حضور در سازمان انرژی 
با  برگزاری جلسه  و  )سانا(  ایران  نو  های 
عالقمندی  از  سازمان،  این  عامل  مدیر 
کشورش  صنعتگران  و  گذاران  سرمایه 
انرژی های  زمینه  در  همکاری  برای 

تجدیدپذیر ایران خبر داد. 
لیسه  »اود  خانم  گزارش،  این  برپایه 

نورهیم« با اشاره به سابقه حضور دو ساله 
از  نروژ،  سفیر  عنوان  به  ایران  در  خود 
تمایل سرمایه گذاران و صنعتگران نروژی 
بخش  در  ایران  در  گذاری  سرمایه  برای 
برخی  تازگی  به  که  داد  خبر  گاز  و  نفت 
سرمایه گذاران به فعالیت در عرصه انرژی 

های تجدیدپذیر ابراز تمایل کرده اند.
وی افزود: در نروژ سازمانی وجود دارد که 
عمده فعالیت هایش در زمینه نفت و گاز 
است، اما به تازگی انرژی های تجدیدپذیر 
را نیز در آن ادغام کرده اند و بخش انرژی 
این سازمان شامل نفت، گاز و انرژی های 

تجدیدپذیر است.
کرد:  خاطرنشان  تهران  در  نروژ  سفیر 
سازمان پیش گفته یکی از زیرشاخه های 
شرکت »زیمنس« است و در بخش انرژی 
های  فعالیت  تاکنون  تجدیدپذیر  های 
بسیار زیادی را در سراسر دنیا انجام داده 

است.
به  امروز  سازمان،  این  کرد:  تصریح  وی 
دنبال سرمایه گذاری در بخش باد و سایر 
ایران  تجدیدپذیر  های  انرژی  های  بخش 

است.

عالقه مندی سرمایه گذاران نروژی برای 
همکاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر

هاشمی: 

واقعه نیس شیوه ی جدیدی از ترور بود
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تاوان سیاستهای غلط اردوغان
é پیمان یزدانی

شکست سریع کودتای ترکیه در ساعات اولیه موجبات گمانه زنی 
های مختلف درباره انگیزه ها و اهداف احتمالی آن شده است.

کودتای ترکیه که در مدت زمان کوتاهی با سرکوب کودتاچیان 
خاتمه یافت اولین کودتا در دوران حاکمیت حزب حاکم عدالت 
و توسعه در این کشور است که اقتدار این حزب را در این کشور 

به چالش کشید.
در خصوص علل و ریشه های این کودتا دو دیدگاه متناقض وجود 
دارد. عده ای این کودتا را حقیقی و از سوی مخالفان »اردوغان« 
و حزب حاکم می دانند، در مقابل اما؛ عده ای بر این باورند که 
و  ساخته  و  شده  تعیین  پیش  از  سیاسی  اهداف  با  کودتا  این 

پرداخته »اردوغان« و سازمان اطالعات امنیت ترکیه است.
دیدگاه اول بر این باور است که سیاست های غلط حزب حاکم به 
رهبری اردوغان در طول 14 سال گذشته که موجبات نارضایتی 
های بسیاری را در داخل این کشور به وجود آورده و آسیب های 
فراوانی را در عرصه سیاست خارجی، منطقه ای و بین المللی بر 
کشور و مردم آن تحمیل کرده است، زمینه های مناسبی را برای 
آن دسته از نظامیان مخالف وی به وجود آورد تا به رسم دیرینه 
باشیم.  این کشور  بار دیگر شاهد کودتا در  این کشور  نظامیان 
کودتایی که این بار بر خالف گذشته بدون حمایت مردم و احزاب 
سیاسی با شکست بسیار سریع و سرکوب کودتاگران مواجه شد.
محدود  تواند  می  کودتا  ماندن  نافرجام  علل  دیگر  از  همچنین 
بودن آن در دو شهر آنکارا و استانبول و عدم همراهی نظامیان 

ارشد با کودتاچیان باشد.
با حزب حاکم  ایدئولوژیک بیشتر مردم ترکیه  از سویی؛ قرابت 
این کشور موجب حمایت های آمریکا از این حزب شده است، 
به طوری که در حال حاضر روی کار آمدن هیچ یک از احزاب 
مخالف ترکیه نمی تواند تامین کننده منافع آمریکایی ها و غرب 

در این کشور و در جریان تحوالت منطقه و سوریه باشد.
عدم حمایت امریکایی ها از کودتاچیان را نیز می توان از دیگر 

دالیل شکست کودتای روز گذشته این کشور دانست.
باالی  میزان  به  توجه  با  کودتا  بودن  حقیقی  دیدگاه  طرفداران 
و  سیاسی  زیاد  های  هزینه  و  ها  درگیری  تلفات  و  ها  کشته 
اقتصادی آن در داخل و خارج ترکیه، ساختگی بودن و طراحی 
آن توسط حزب حاکم ترکیه را رد می کنند. اما در عین حال 
کودتا طرح مشترک  این  که  باورند  این  بر  گران  تحلیل  برخی 
سازمان  و  اردوغان  رهبری  به  توسعه  و  عدالت  حاکم  حزب 
و  داخل  در  را  سیاسی  اهداف  که  بوده  ترکیه  امنیت  اطالعات 

خارج این کشور دنبال می کند.
و  کودتا  مناسب  سازماندهی  عدم  کودتاچیان،  بودن  برنامه  بی 
منحصر بودن آن به دو شهر ترکیه، عدم بازداشت هیچ یک از 
مقامات سیاسی حاکم ترکیه توسط کودتاچیان، شکست سریع 
صحنه  به  اردوغان  قدرتمندتر  بازگشت  اولیه،  ساعات  در  آنها 
قدرت و عدم همراهی نظامیان ارشد ارتش با کودتاچیان را می 
توان از دالیل صوری بودن و ساختگی بودن این کودتا دانست 

که می تواند با هدف دستیابی به اهداف زیر طراحی شده باشد:
 نزدیک کردن اردوغان به طرح تبدیل نظام پارلمانی این کشور 
به نظام ریاست جمهوری که با مخالفت بسیاری در داخل این 

کشور مواجه است.
به خاطر  این کشور که  با کردهای  آغاز مجدد مذاکرات صلح   
اردوغان در طول سال های گذشته متوقف  سیاست های غلط 
از دو سال آتش بس مجددا منجر به درگیری  شده بود و بعد 
های 40 ساله نظامی بین ارتش این کشور و گروه »پ ک ک« 

شده بود.
کردی  حزب  رهبران  از  دمیرتاش«  الدین  »صالح  مخالفت 
از حامیان  با کودتاچیان و درخواست وی  دموکراتیک خلق ها 
حزبش برای حضور در خیابان ها برای سرکوب کودتا و همراهی 
وی با حزب حاکم ترکیه و دیگر احزاب این کشور در مخالفت با 
کودتا و تشکر امروز »بینالی ایلدیریم« از رهبران احزاب ترکیه 
به خاطر مخالفت با کودتا از جمله دالیلی است که می تواند این 
صلح  مذاکرات  سرگیری  از  موجبات  و  کرده  تقویت  را  دیدگاه 

کردی در این کشور را فراهم کند.
ادامه  بر  آنکارا  اصرار  و  عراق  در شمال  ترکیه  نظامیان   حضور 
حضور با وجود مخالفت های بغداد موجب بروز تنش های زیادی 
در روابط بغداد با آنکارا در سال های گذشته شده بود. با توجه 
به تالش های اخیر حزب حاکم ترکیه برای عادی سازی روابط 
با همسایگان و همچنین دادن دستور خروج نظامیان این کشور 
شاید  کودتا،  اولیه  ساعات  در  کشور  این  ارتش  توسط  عراق  از 
بتوان گفت یکی از اهداف این کودتای ساختگی خروج به ظاهر 
با هدف نزدیکی به بغداد و دمشق  از عراق  آبرومندانه اردوغان 

باشد.
از مخالفان  آنکارا   مداخالت ترکیه در شمال سوریه و حمایت 
بشار اسد موجبات تنش های بسیاری در روابط آنکارا با دمشق و 
به تبع آن با مسکو و تهران شده بود. در روزهای گذشته پس از 
عادی سازی روابط ترکیه و روسیه شاهد وعده های نخست وزیر 
این کشور برای عادی سازی روابط با دمشق نیز بوده ایم. شاید 
آنکارا از این کودتا به عنوان بهانه ای برای تغییر سیاست هایش 
در قبال دولت سوریه و کاهش حمایت ها از گروه های تروریستی 
برای  مورد حمایت خود استفاه کند. در چنین شرایطی زمینه 

نزدیکی آنکارا به دمشق و تهران نیز هموارتر خواهد شد.
 همچنین می توان این کودتای ساختگی را در راستای توافق 
روزهای گذشته آمریکا و روسیه برای پایان گام به گام جنگ در 

سوریه دید که ترکیه یکی از طرف های عمده آن است.
 حضور نظامیان ترکیه در سوریه و عراق و مداخالت آن در این 
دو کشور یکی از موارد اختالف آنکارا و واشنگتن که از حامیان 
کردهای سوری است، بوده است. همچنین عادی سازی روابط 
پیش شرط های  از  آنکارا  نظر کردن  با صرف  اسرائیل  رژیم  با 
خود موجب تخریب وجهه اردوغان و یارانش نزد افکار عمومی 

اسالمگرایان این کشور شده است.
افکار  انحراف  برای  را طرحی  ترکیه  اخیر در  توان تحوالت  می 
عمومی از این دو مسئله و در راستای تالش آنکارا برای نزدیکی 

بیشتر به واشنگتن و تل آویو دید.
 همچنین این کودتا در صورت ساختگی بودن بهانه خوبی برای 
ادامه تصفیه نظامیان مخالف اردوغان از ارتش ترکیه خواهد بود.
و  داخلی  مشکالت  باشد،  بوده  چه  هر  حقیقت  اینکه؛  نتیجه 
های  از سیاست  ناشی  های گذشته  در سال  ترکیه  ای  منطقه 
داخلی  تحوالت  قبال  در  کشور  این  عدالت  رهبران حزب  غلط 
دامن خود  رفته  رفته  است، سیاست هایی که  و منطقه  ترکیه 
ترکیه را گرفته و اگرچه در ظاهر به قدرت گرفتن بیشتر اردوغان 
منجر شده اما قطعا روندی پر شتاب در تضعیف این کشور در 

عرصه مناسبات بین المللی داشته است.

بازداشت یکی از عوامل 
شهادت ۴ مرزبان

شهید  خانواده  با  دیدار  در  ناجا  مرزبانی  فرمانده 
عوامل  از  یکی  دستگیری  از  شهرکی«  »عباس 

شهادت 4 مرزبان خبر داد.
شهید  خانواده  با  دیدار  در  ناجا  مرزبانی  فرمانده 
عوامل  از  یکی  دستگیری  از  شهرکی«  »عباس 
برای  و گفت: تالش  داد  مرزبان خبر  شهادت 4 
دستگیری دیگر عوامل با قدرت در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، فرمانده مرزبانی ناجا در دیدار با 
خانواده شهید »عباس شهرکی« از دستگیری یکی 
از عوامل شهادت 4 مرزبان خبر داد و گفت: تالش 
برای دستگیری دیگر عوامل با قدرت در حال انجام 

است.
سردار قاسم رضایی در این دیدار اشاره به اینکه 
ایمان حضرت  و  یادآور صبر  خانواده شهدا  صبر 
معنوی  فضای  بی شک  گفت:  است،  زینب )س( 
حاکم بر روح شما پدر و مادر شهید موجب پرورش 
چنین فرزندی شد که خداوند خودش او را انتخاب 

کرد.
وی افزود : شهدا عزت آفرین کشور ما هستند و 
امنیت کشور ، سربلندی و اقتدار کشور را مدیون 

والیت مداری و ایثار آنان هستیم.
سردار رضایی در پایان گفت: با تالش های شبانه 
تروریستی  حادثه  این  عوامل  از  نفر  یک  روزی 
دستگیر شده است و پیگیری برای شنا سایی و 
دستگیری دیگر افراد با جدییت در حال انجام است.

الریجانی در پیامی به همتای فرانسوی:

برخورد دوگانه با تروریسم به 
گسترش ناامنی در جهان می انجامد

رییس مجلس شورای اسالمی در پیامی به همتای 
فرانسوی خود، حوادث تروریستی اخیر در نیس 
فرانسه را محکوم کرد و گفت: سیاست دوگانه و 
عدم برخورد جدی با تروریسم به گسترش ناامنی 

در جهان می انجامد.
به گزارش مهر، علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اسالمی طی پیامی خطاب به کلود بارتلون رئیس 
مجلس ملی جمهوری فرانسه، حوادث تروریستی 

اخیر در شهر نیس فرانسه را محکوم کرد.
متن پیام رئیس مجلس شورای اسالمی به این شرح 

است؛
»جناب آقای کلود بارتلون

رئیس محترم مجلس ملی جمهوری فرانسه
عالیجناب؛

با تأثر فراوان از جانباختن و مجروح شدن جمع 
زیادی از مردم بی گناه و بی دفاع در شهر نیس در 

یک حمله تروریستی مطلع شدم.
اقدام ضد  این  اینجانب ضمن محکوم ساختن 
و همدردی خود  مراتب تسلیت  مایلم  انسانی، 
و  دولت  و  پارلمان  نمایندگان  جنابعالی،  با  را 
غم   واقعه  این  قبال  در  فرانسه  جمهوری  ملت 

انگیز ابراز نمایم.
عالیجناب؛

الکراده  در  اخیر  های  هفته  تروریستی  حمالت 
عراق، داکا، استانبول و نیس نشان می دهد تروریسم 
تکفیری مرز و جغرافیا  نمی شناسد و تهدیدی 
جدی برای امنیت و ثبات همه کشورها با هر دین و 

مذهب، رنگ و نژاد می باشد.
ابتدای پیروزی  از  نیز  ایران  در جمهوری اسالمی 
از دست  اندوه  انقالب اسالمی صدها خانواده  در 
دادن فرزندان، همسران و کودکان خود طی حمالت 
تروریستی گروهک هایی مانند MKO بسر می برند.
گروهک هایی که متأسفانه در روزهای ا خیر با 
حمایت مالی حامیان تروریست های تکفیری شاهد 

تجمع و گردهمایی آنها در پاریس بودیم.
معتقدم سیاست دوگانه و عدم برخورد جدی با 
پدیده شوم تروریسم به گسترش ناامنی، خشونت 

و افراطی گری در نقاط مختلف جهان می انجامد.
اروپایی  اتحادیه  رود  می  انتظار  اخیر  حوادث  با 
سیاستی فعال، اصولی، روشن و یکپارچه برای مقابله 
با تروریسم، ریشه ها و عوامل رشد و گسترش آن 
اتخاذ نماید. با اغتنام از فرصت بهروزی و موفقیت 

روزافزون جنابعالی را آرزو دارم.
در انتظار دیدار با جنابعالی در تهران می باشم.

با شکایت رئیس سابق دانشگاه علمی کاربردی؛

دیوان عدالت اداری حکم وزیر 
علوم را باطل کرد

گفت:  کاربردی  علمی  دانشگاه  سابق  رئیس 
درخصوص حکم عزلم از ریاست این دانشگاه به 
دیوان محاسبات اداری شکایت کردم و این دیوان 
این  به باطل شدن حکم سرپرست جدید  حکم 

دانشگاه داده است.
از  پس  گفت:  مهر  با  گفتگو  در  اخباری  محمد 
اطالع از برکناری خود از ریاست دانشگاه علمی 
کاربردی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و پس 
از بررسی موضوع این دیوان، به ابطال سرپرستی 
محمدحسین امید برای این دانشگاه که توسط وزیر 

علوم ابطال شده بود، حکم داد.
محمد  سرپرست  حکم  این  براساس  افزود:  وی 
حسین امید در دانشگاه علمی کاربردی به پایان 

رسیده و من مجددا باید به دانشگاه باز می گردم.
رئیس سابق دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان 
کرد: باتوجه به اینکه من در دوره مسئولیتم توان 
مند عمل کرده، با فساد مبارزه کردم و اقدامات 
اجرایی  را  دانشگاه  اهداف  به  افتاده مربوط  عقب 
کردم بنابراین درخصوص حکم برکناری ام به دیوان 
عدالت اداری شکایت کردم و این مرجع قانونی به 

شکایت من رسیدگی کرد.
به گزارش مهر، محمد فرهادی وزیر علوم در روز 5 
تیرماه محمداخباری رئیس دانشگاه علمی کاربردی 
را برکنار و محمدحسین امید معاون اداری مالی 
وزارت علوم را با حفظ سمت به عنوان سرپرست 

این دانشگاه منصوب کرد.

یادداشتخبر

سران ترکیه بیش از 2000 قاضی تُرک را 
کشور  این  در  کودتا  برای  تالش  دلیل  به 
نیز  را  نظامی   600 به  نزدیک  و  برکنار 

بازداشت کردند.
در پی کودتای گسترده در ترکیه، مقامات 
این کشور شمار زیادی از قضات ترکیه را 
برکنار  کودتا  این  در  نقش  ایفای  دلیل  به 

کردند.
بر اساس این گزارش مقامات ترکیه 2745 
برای  تالش  از  پس  را  کشور  این  قاصی 
برکنار  قضاوت  منصب  از  ترکیه  در  کودتا 
در  نیز  قاضیان  از  نفر   5 همچنین  کردند. 

دادگاه عالی ترکیه محکوم و عزل شدند.
این در حالی است که 40 قاضی نیز از سوی 
در  تحقیق  و  بررسی  برای  ترکیه  مقامات 

رابطه با کودتا در این کشور تعیین شدند.
در همین راستا ارتش ترکیه نزدیک 100 
نفر را در پایگاه هوایی »دیار بکر« به دلیل 
تالش برای کودتا در این کشور بازداشت و 
روانه زندان کرد. همچنین 467 نفر نیز در 
یکی از دانشگاه های افسری ترکیه به دلیل 

تالش برای کودتا دستگیر شدند.
مقر  داخل  در  که  افرادی  تمامی  عالوه  به 
ستاد کل نیروهای مشترک ترکیه که قصد 
انجام کودتا علیه نظام این کشور را داشتند، 

بازداشت شدند.
جمعه  ترکیه  وزیر  نخست  است،  گفتنی 
و  کشور  این  در  نظامی  کودتای  از  شب 
در  شود  می  گفته  داد.  خبر  آن  شکست 
کشته  نفر   194 تاکنون  کودتا  این  نتیجه 

شده اند.

é  دفاع شجاعانه مردم پایانی نافرجام
برای کودتاچیان رقم زد

مخالف  نظامیان  از  شماری  تالش  پی  در 

در  کودتا  انجام  برای  ترکیه  حاکم  دولت 
مقاومت  جمعه،  شب  نیمه  در  کشور  این 
برای  مردم  همبستگی  پلیس،  نیروهای 
به  آنها  شجاعانه  دفاع  و  در صحنه  حضور 
همراه نقش بسزای رسانه های خصوصی و 
از  شبکه های اجتماعی کشور ترکیه مانع 
کامروایی کودتاچیان شد و و نهایتاً حضور 
این  اردوغان رییس جمهوری  رجب طیب 
در  سخنرانی  و  استانبول  شهر  در  کشور 
پایان  جمع مردم و هواداران حزب حاکم، 

تلخی را در نافرجامی کودتاچیان رقم زد.
جمعـه شـب بـه دنبـال اعـالم آمـاده باش 
بخشـی از ارتـش ترکیـه، پلیس آنـکارا نیز 
در مقابـل، تمامـی نیروهای خود را به سـر 
رسـانه های  گـزارش  فـرا خوانـد.  خدمـت 
نیروهـای  کـه  بـود  آن  از  حاکـی  ترکیـه 
جمعـه  شـب  نیمـه  ترکیـه  ژاندارمـری 
عبـور و مـرور از روی دو پـل معلـق روی 
تنگـه بسـفر از بخـش آسـیایی بـه اروپایی 

اسـتانبول را متوقـف کردنـد.
خبرگزاری دوغان در گزارش فوری خود از 
فراخوانی همه نیروهای امنیتی به خدمت 
همزمان  که  بود  درحالی  این  داد.  خبر 
فراز  بر  ترکیه  های  جنگنده  از  شماری 
آماده  نیز  ارتش  درآمدند.  پرواز  به  آنکارا 

باش اعالم کرد.
تقابل نیروهای پلیس با شماری از نیروهای 
ارتش به همراه حضور پرشمار مردم طرفدار 
حزب حاکم در صحنه های نبرد خیابانی به 
خصوصی  های  رسانه  مؤثر  فعالیت  همراه 
و شبکه های اجتماعی در هدایت مردم و 
اطالع رسانی صحیح و بموقع و تنویر افکار 
عمومی نهایتاً منجر به شکست این تالش 
مذبوحانه برای در اختیار گرفتن عنان این 

کشور توسط کودتاچیان شد.

پس لرزه های کودتا در ترکیه: بازداشت ۶۰۰ نظامی و عزل ۲۷۴۵ قاضی

مردم ایستادند،کودتا شکست خورد

شرایط  به  توجه  با  می رسد،  نظر  به 
سعودی  عربستان  شدن  فعال  و  کنونی 
روانی  جنگ  ایجاد  برای  توییتر  در 
کردن  »ترند«  طریق  از  ایران  علیه 
این  در  باید  ضدایرانی،  موضوعات 
در  توییتر  مسدودیت  رفع  درباره  مقطع 
نهادهای  توسط  بررسی هایی  کشورمان 

تصمیم گیرنده صورت پذیرد.
جنگ رسانه ای سعودی ها علیه ایران در 
رسیده  خود  اوج  به  توییتر  در  شرایطی 
بودن  مسدود  واسطه  به  ایرانی ها  که 
نسبتاً  حضور  اجتماعی،  شبکه های  این 
محدودی در این بستر دارند و به همین 
روانی  عملیات  به  قاطعی  پاسخ  دلیل، 
لزوم  که  شرایطی  نداده اند؛  سعودی ها 
بودن  مسدود  استمرار  در  تجدیدنظر 

دسترسی به توییتر را یادآور می شود.
»تابناک«؛ عربستان سعودی  به گزارش 
در ماه های اخیر، سرمایه گذاری وسیعی 
عملیات  ایجاد  برای  آنالین  فضای  در 
و  اجتماعی  بر شبکه های  تکیه  با  روانی 
این  بر  متکی  خبری  جریان های  ایجاد 
ظرفیت جهانی در دستور کار قرار داده 
سایبری  گروه  می دهد،  نشان  شواهد  و 
تدارک دیده که با درآمیختن با کاربران 
کشورهای  از  دیگر  برخی  و  سعودی 
عربی، ظرفیت عملیات روانی علیه وقایع 
نمود  اخیراً  ظرفیت  این  و  دارد  مختلف 

بیشتری یافته است. 
همزمان با آتش سوزی پتروشیمی بوعلی 
هشتگی  سعودی ها  ماهشهر،  در  سینا 
تحت عنوان #ایران_تحترق را در توییتر 

فعال کردند و کوشیدند تا از حوادث رخ 
داده در یک واحد پتروشیمی ایران، بهره 
برداری تبلیغاتی و تروریستی کنند و در 
همین راستا، یک شبکه وهابی ادعا کرد: 
مسئولیت  احواز  عقاب های  »گردان های 
بر  و سپس  به عهده گرفتند«  را  حادثه 
این طبل محکمتر از قبل کوبیده شد، به 
ترنِد  توییتر  در  این هشتگ  که  گونه ای 

منطقه ای شد. 
روانی  عملیات  یک  سعودی،  عربستان 
انداخت  راه  به  ایران  علیه  توییتر  در  را 
#ایران_تدعم_االرهاب_ هشتگ  با  و 

استدال ل های  به  تا  کوشید  بفرنسا، 
مضحک حمالت نیس را به گردن ایران 
سعودی ها،  استدالل  مهم ترین  بیندازد. 
ایران  مطبوعات  برخی  و  دولت  اعتراض 

نسبت به برگزاری دورهمِی منافقین در 
پاریس بود و سعودی ها با این استدالل، 
چنین  تالفی  به  ایران  کردند  ادعا 
سازماندهی  را  نیس  به  حمله  دورهمی ، 

کرده اند!
آیا وقت رفع فیلتر توییتر برای ورود به 

یک »نبرد آنالین« فرا نرسیده است؟
در این شرایط، متأسفانه از سوی کاربران 
مشاهده  جدی  آنچنان  واکنش  ایرانی، 
اساساً  که  آمد  نظر  به  چنین  و  نشد 
رویکردی برای مقابله با چنین اقداماتی 
کاربران  برخی  هرچند  ندارد؛  وجود 
ایرانی کوشیدند در این زمینه پاسخ هایی 
این  بودن  مسدود  به  توجه  با  دهند، 
گسترش  دشواری  اجتماعی،  شبکه 
به  پاسخ  برای  توییتر  مخاطبان  سریع 

چنین حمالتی و به دست گرفتن ابتکار 
عمل دشوار تر شده است. 

توییتر بر خالف فیس بوک پیش از آنکه 
شود،  شناخته  ایران  در  کافی  اندازه  به 
مسدود شد و با توجه به آنکه هیچ  یک 
از جذابیت های فیس بوک و اینستاگرام 
را نداشت و عمدتاً کارکرد خبری داشته، 
در ایران آنچنان فراگیر نشده و مردم نیز 
اینستاگرام  به  نسبت  کمتری  گرایش 
برای حضور در این بستر مجازی دارند. 

شرایط  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
سعودی  عربستان  شدن  فعال  و  کنونی 
روانی  جنگ  ایجاد  برای  توییتر  در 
کردن  »ترند«  طریق  از  ایران  علیه 
این  در  باید  ضدایرانی،  موضوعات 
در  توییتر  مسدودیت  رفع  درباره  مقطع 
نهادهای  توسط  بررسی هایی  کشورمان 
تصمیم گیرنده صورت پذیرد. حقیقت آن 
است که توییتر دارای ابعاد اخالقی منفی 
برای آن  امنیتی  ابعاد  تنها  نیز نیست و 
متصور بود که با توجه به تحرکات اعراب 

ضدایراتی، این ابعاد پررنگ تر می شود. 
توییتر یک رسانه کارآمد و یک بلندگوی 
به شدت قوی در سطح بین الملل است 
بر  سعودی ها  شدن  مسلط  از  پیش  که 
شده  کنترل  ایرانی ها  توسط  باید  آن، 
وسیع  حضور  برای  می رود  انتظار  باشد. 
ایرانی در این »نبردآنالین« که  کاربران 
شده،  آغاز  رسماً  نخواهیم  یا  بخواهیم 
فراهم  زمانی  دوره  این  در  الزم  بستر 
شود و قدرت عمل در اختیار تعداد باالی 

کاربران ایرانی قرار گیرد.

اد      امه از صفحه1
وی بیانیه رییس جمهور و گزارش جهانگیری 
دانست  زیادی  مثبت  و  نکات خوب  دارای  را 
انتقادهایی که در این زمینه  از  و گفت: فارغ 
به آن اشاره خواهم کرد اما در مجموع اقدام 
دولت در برخورد با موضوع فیش های حقوقی 

قابل تقدیر است.
تصریح  نهم  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
شدن  خدشه دار  خصوص  در  رییس جمهور 
رابطه دولت و ملت بر اثر رفتارهای آزمندانه و 
برداشت های نامشروع برخی مدیران را از نکات 

مهم بیانیه دانست.
و  حساسیت  از  استقبال  همچنین  توکلی 
مسئوالن  و  مدیران  همه  الزام  مردم،  مطالبه 
ارایه  و  تنظیم  شفاف سازی،  به  سه گانه  قوای 
دستور  قانونی ،  مشکالت  رفع  برای  الیحه 
کلیه  دریافتی  مزایای  و  حقوق  شفاف سازی 
تصویب  لزوم  لشگری،  و  کشوری  مقامات 
شورای حقوق و دستمزد برای افزایش هرگونه 
ساماندهی  برای  تصمیم  اعالم  و  دریافتی 
»نظام شفافیت اطالعات « را از نقاط قوت و 

امیدآفرین بیانیه دکتر روحانی برشمرد.
پیدا  مقصر  زمان  االن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دولت  مخالف  و  موافق  باید  و  نیست  کردن 
را  تهدید  و  مقابله  نامیمون  پدیده  این  با 
که  هرچند  گفت:  کنند،  تبدیل  فرصت  به 
اتفاق  خلق الساعه  اجتماعی  پدیده های 
به  باید  موضوع  ریشه یابی  برای  و  نمی افتند 
گذشته رجوع کرد، ولی مشغول شدن به این 
کار در این شرایط که سیل بی اعتمادی به 

در  بود که  استراتژیک  بود خطای  افتاده  راه 
در  منتقدانش  برخی  و  دولت  اول،  روزهای 
از  زیادی  اندازه  تا  بعد  ولی  افتادند  دام  این 
رئیس  بیانیه  در  و  گرفتند  فاصله  روش  این 
به رفع سریع مشکل  این گزارش،  و  جمهور 
اینکه  جای  به  و  پرداختند  شرایط  اصالح  و 
از ناحیه کشف مقصر اقدام کنند، کشف علت 
کردند. ضمن اینکه دولت با سرعت مناسبی 
در این زمینه اقدام کرد و در عین حال با دید 

بلندمدت نیز به موضوع نگاه کرده است.
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان 
شفافیت و عدالت در خصوص برنامه های اعالم 
و  مالی  فساد  از  جلوگیری  برای  دولت  شده 
بعضی  در  است  ممکن  هرچند  افزود:  اداری 
هم  دولت،  ولی  باشیم  داشته  نکته  مصادیق 
زمان حال را در نظر گرفته و هم آینده را و 
بیانیه و هم در  راهکارهای درستی را هم در 

گزارش ارایه کرده است.
اصالح  و  نقد  قابل  نکات  کرد:  تصریح  توکلی 
که  همان طور  القاعده  علی  دارد.  وجود  هم 
کرده  اشاره  خود  گزارش  در  نیز  جهانگیری 
مالی  سوءاستفاده  که  مدیرانی  تعداد  است 
جهانگیری  وقتی  ولی  نیست  زیاد  کرده اند، 
در گزارش خود با صراحت می گوید اطالعات 
دقیقی از تعداد مدیرانی که سوءاستفاده مالی 
کرده اند، و میزان برداشت های ناصواب به دست 
آمده است چرا برای شفافیت بیشتر به جای 
برای گزارش دادن  از عدد و رقم  الفاظ کیفی 
استفاده نمی شود و تعداد دقیق مدیران خاطی 
اعتماد  احیاء  برای  کار  این  نمی گردد؟  اعالم 

آمار  این  اینکه  ولو  از دست رفته مفید است 
ابتدایی باشد و در بررسی های بعدی کم و زیاد 

شود.
عده  یک  دولتی  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منتقد  هم  گروهی  و  دارد  منصف  منتقد 
هستند  مردم  این  کرد:  بیان  بی انصاف، 
چیزی  چه  کسی  چه  می شوند  متوجه  که 
تخلف های  است.  گفته  انگیزه ای  چه  با  را 
انجام شده، ربطی به خط و ربط های سیاسی 
هرچند  برمی گردد؛  افراد  روحیه  به  و  ندارد 
تجمل گرایی اداری، زمینه ساز ریخت و پاش 
است. خیانت ها و تخلف های انجام شده، گرچه 
فسادبرانگیز  قواعد  و  ساختارها  وجود  به 
مربوط است ولی ریشه اصلی آن به اشرافیت 
خواص در زندگی شخصی و اشرافیت اداری 
مراتب  به  و  اموال  میل  یعنی  می گردد.  بر 

بیشتری، حیف اموال پیدا می شود. 
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان 
شفافیت و عدالت به گزارش جهانگیری اشاره 
کرد و برخورد معاون اول را با موضوع مثبت 
خواند و اظهارداشت: استناد به دستور رهبری 
در خصوص شمول همه دستگاه ها برای اجرای 
همه  تایید  و  تصویب  لزوم  دولت،  تصمیمات 
پرداختی ها در شورای حقوق و دستمزد، تاکید 
عمومی،  اعتماد  افزایش  و  عدالت  اجرای  بر 
اشاره به اقدام کمیته در حوزه مدیران ارشد و 
کسانی که آنها بالواسطه نصب می کنند و لزوم 
بنگاهی،  و  سازمانی  سطوح  سایر  در  بررسی 
تعقیب توامان عدالت و کارایی و لحاظ نمودن 
کارایی و تعیین مهلت یک ماهه برای اصالح 

قانون مدیریت خدمات کشوری، از جنبه های 
مثبت گزارش ایشان است.

توکلی افزود: اما ضعف مهم گزارش به مجازات 
برمی گردد  جهانگیری  گزارش   در  اعالم شده 
قانون  استناد  به  ندارد.  هم خوانی  جرم  با  که 
محسوب  جرم  قانون  نقض  اسالمی،  مجازات 
این  که  سختی  آسیب  تخلف؛  نه  می شود 
کردند  وارد  اجتماعی  سرمایه  بر  حرام خواران 
و مرتکب خیانت در امانت شدند باید مجازات 
استرداد  صرفا  و  باشد  داشته  سخت تری 
از  بعد  نیست.  کافی  نامشروع  دریافتی های 
آنکه رهبری به عنوان ولی فقیه و حاکم شرع 
با صراحت تام و تمام انواع مصادیق دریافت ها 
را نامشروع خواندند، چه معنا دارد که ما مرتب 
در ضمن چه  نامتعارف؟  دریافت های  بگوییم 
آنها ما را  جای استعفاء است؟ استعفاء یعنی 
قابل همکاری نمی دانند. در حالی که نظام و 

مردم آنان را قبول ندارند و باید عزل بشوند.
هر  در  نظارتی  دستگاه های  کرد:  تاکید  وی 
نکردند  به وظایف خود درست عمل  قوه  سه 

و حساسیت شان پایین بوده است.
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان 
وزیر  بیانیه  به  همچنین  عدالت  و  شفافیت 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  محترم 
اخیر  موضع گیری  از  من  گفت:  و  کرد  اشاره 
تشکر  رهبری  تذکر  از  پس  هاشمی  آقای  
می کنم که برابر مطالبه مردم سر فرود آوردند 
و  شفاف  صریح،  پاسخگویی  به  تعهد  بر  و 
افکار عمومی بدون حاشیه سازی  به  شجاعانه 

و شتاب زدگی تاکید کردند.

دریافت کننده حقوق  نجومی باید عزل شود؛ نه اینکه استعفا دهد

چرا حجم تخلف و تعداد مدیران خاطی اعالم نمی شود؟

آیا وقت رفع فیلتر توییتر فرا نرسیده است؟

شمارش معکوس برای ورود به یک »نبرد آنالین«
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ک نیستان 21- پ66
فاقد  نشانی  به  رحیمیان همگی  قدم  2.خانم  اکبری  اکرم  :1.خانم  متهمین 

آدرس  
اتهام: توهین وفحاشی    

رای دادگاه
برتوهین  مبنی  رحیمیان  وقدم  اکبری  اکرم  ها  خانم  اتهام  خصوص  در 
صادره  خواست  کیفر  به  ازتوجه  حسینی.دادگاه  علی  آقای  شکایت  موضوع 
مرجع  گزارش  شاکی،  شکایت  اسالمشهر،  وانقالب  عمومی  ازدادسرای 
ورعایت  نشرآگهی  علیرغم  متهمان  حضور  عدم  مطلعین  اظهارات  انتظامی، 
انتظار کافی وسایرقرائن موجود در پرونده،بزه انتسابی به نامبردگان رامحرز 
از  بر محکومیت هریک  رای  تعزیرات،  قانون  ماده 608  به  دانسته ومستندا 
آنان به پرداخت پانصد هزار ریال درحق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی 
صادرواعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و در مدت بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این محکمه خواهد بود م / الف 547
کشفی- دادرس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری ۲ اسالمشهر

دادنامه 
کیفری  دادگاه   101 شعبه   9409982883700301 کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  )101جزایی  اسالمشهر  شهرستان  دو 

9509972886100498
شاکی:آقای خلیل جهانشاهی  فرزند غالمحسین به نشانی اسالمشهر شاطره 

گاراژ ساحل تعمیرگاه ولوو
آباد کوچه سمیه یکم  قائمیه عدل  به نشانی  متهم :1- آقای یاسر نکوئی 

پ7واحد4  اتهام ها : 1.تهدید 2.تخریب 
رای دادگاه

در خصوص اتهام اقای یاسر نیکوئی مبنی برتهدید با چاقوتخریب ، موضوع 
صادره  خواست  کیفر  به  ازتوجه  دادگاه  جهانشاهی،  خلیل  آقای  شکایت 
ازدادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر،شکایت شاکی،گزارش مرجع انتظامی 
، اظهارات مطلعین عدم حضور متهم در جلسه دادرسی علیرغم نشرآگهی 
ورعایت انتظار کافی، بزه انتسابی به متهم  رامحرز دانسته ومستندا به مواد 
617-677  قانون تعزیرات ورعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمی رای 
با  و74ضربه شالق  تعزیری  سال حبس  تحمل سه  به  متهم  برمحکومیت 
رای صادره  نماید  می  واعالم  قبلی صادر  بازداشت  احتمالی  ایام  احتساب 
غیابی بوده و در مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این محکمه 

خواهد بود م/ الف 546
دادرس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری ۲ اسالمشهر- کشفی

دادنامه 
شاکی:آقای جعفر بهرامی فرزند حسن به نشانی تهران- شهرک شریعتی خ مهران 

ک سیداحمد حسینی پ  12 
متهم : شرکت تبلیغاتی کتاب طالیی به نشانی 

اتهام: خیانت درامانت    
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه

ایران  تبلیغاتی طالیی  کتاب  مدیر  علیه  بهرامی  آقای جعفر  در خصوص شکایت 
دایر بر خیانت درامانت نسبت به یک فقره چک به شماره 527160 عهده بانک 
رفاه کارگران شعبه تیر دوقلو از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده و صرف نظر 
ازاعالم گذشت شاکی وفق صورتجلسه تنظیمی درمرجع انتظامی دادگاه به دلیل 
عدم کفایت ادله اثباتی در احراز وقوع وتحقق بزه معنونه و با استناد به مواد 4 و 
265 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعالم می نماید. قرار 
صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان تهران میباشد. م / الف 623
علی اکبر میرزا خانی   رئیس شعبه 1۰1 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

دادنامه 
اسالمشهر  دادگاه کیفری دو شهرستان  پرونده کالسه 9409982882500274 شعبه 102 

)102جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره
شاکی:خانم مریم آصالنی فرزند اکبر به نشانی شهرستان اسالمشهر خیابان علی بن ابیطالب)ع(

ک16 پ16 متهم :آقای غالمرضا  پورعلی  به نشانی مجهول المکان 
اتهام: تهدید به اسید پاشی، مزاحمت ملکی    

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای غالمرضا پورعلی )بدن ارائه سایر مشخصات سجلی ازوی توسط شاکیه 
خانم مریم آصالنی(دائر برتهدید ومزاحمت ملکی. حسب مفاد کیفر خواست صادره به شماره 
4734.دادگاه ازتوجه به مجموع اوراق پرونده . نظر به اینکه شاکیه دلیل اثباتی مبنی برتحقق 
بزه های موصوف ارائه ننموده است.بنابراین شکایت وی بال دلیل محسوب لذا مستندا به مواد 
4و374 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 واصل سی وهفتم از قانون اساسی رای بر 
برائت متهم صادرواعالم می گردد. رای  صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد. م/ الف 601
کریمی -رئیس شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری ۲ اسالمشهر

مفقودی
برگ سبز سوزوکی مدل 87با شماره شهربانی 557م93ایران 72با شماره موتور520a5596678وشماره 

 بابل شاسی naas19ke98k00557مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ضمانت اجرایی احیای صنعت طالی 
کثیف در برنامه ششم پیگیری می شود

از تالش  سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، 
طالی  صنعت  احیای  پیگیری  برای  مجلس 

کثیف در برنامه ششم توسعه خبر داد.
کمیسیون  تالش  به  اشاره  با  بدری  صدیف 
عمران مجلس برای کمک به عمران و آبادانی 
تقویت  پی  در  مجلس  گفت:  روستا،  و  شهر 
ضمانت اجرای توجه به طالی کثیف در برنامه 

ششم توسعه است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه توجه به 
توسعه  پنجم  برنامه  در  کثیف  طالی  صنعت 
متاسفانه  کرد:  تصریح  بود،  گرفته  صورت  نیز 
اخیر  های  سال  در  توجهی  درخور  اقدامات 
صورت  کثیف  طالی  صنعت  احیای  برای 
گرفته نشده از این رو مجلس در تالش برای 
برنامه ششم  در  این صنعت  دیده شدن سهم 

است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر 
زباله  از  توان  استفاده های بسیاری می  اینکه 
از کشورهای  بسیاری  داشت، تصریح کرد: در 
پیشرفته صنعت طالی کثیف عالوه بر مزایای 
کمک  شهری  عمران  به  دارد  که  بسیاری 

شایانی کرده است.
با  مشترکی  نشست  زودی  به  داد:  ادامه  وی 
حضور مدیریت شهری، سازمان شهرداری ها و 
معاونت عمرانی وزارت کشور با موضوع صنعت 
مجلس  عمران  کمیسیون  در  کثیف  طالی 

برگزار خواهد شد.
در  خصوصی  بخش  نقش  به  اشاره  با  بدری 
فعال  کرد:  تاکید  کثیف،  طالی  صنعت  رشد 
زباله  بازیافت  در حوزه  بخش خصوصی  شدن 

مشوق های قانونی و مالی را الزم دارد.
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی، یادآور شد: به طور حتم صنعت طالی 
همراه  به  خوبی  اشتغال  و  درآمدزایی  کثیف 

خواهد داشت.

لغو هرگونه قانون مانع 
توسعه گردشگری  

نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای 
داده  اختیار  ذی ربط  مراکز  به  گفت:  اسالمی 
توسعه  مانع  قانون  هرگونه  که  است  شده 

گردشگری را لغو کنند.
نخستین  افتتاح  آیین  در  فوالدگر  حمیدرضا 
در  خدمات  کیفیت  المللی  بین  کنفرانس 
این  کرد:  اظهار  گردشگری  و  نوازی  مهمان 
همایش پیام صلح و ثبات و آرامش را با خود 
و  توسعه  در جهت  بی شک  و  دارد  همراه  به 
پیشرفت صنعت گردشگری گامی مؤثر خواهد 

بود.
وی ادامه داد: از طرف همه نمایندگان مجلس 
حمایت قوه قانون گذار را از توسعه گردشگری 
گردشگری  توسعه  که  چرا  می کنم  اعالم 
همسو با توسعه اقتصاد مقاومتی، سیاست های 
با  همسو  همچنین  و  ملی  تولید  افزایش 

چندین سیاست کالن کشوری است.
نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای 
و  تولید  موانع  رفع  قانون  گفت:  اسالمی 
وارد  تازه  فعاالن  همه  می شود  موجب  توسعه 
پرداخت  از  سال  پنج  تا  گردشگری  عرصه  به 
مالیات معاف باشند و حتی به مراکز ذی ربط 
اختیار داده شده که هرگونه قانون مانع توسعه 

گردشگری را لغو کنند.
برای  نظارتی  بخش  در  حتی  افزود:  فوالدگر 
ایجاد  گردشگری  کار  و  کسب  فضای  تسهیل 
شاهد  نباید  و  دارد  قرار  مدنظر  واحد  پنجره 
الزم  مجوزهای  دریافت  برای  کسی  باشیم 
ادارات بماند  فعالیت گردشگری پشت درهای 
و ملزم به پیمایش مسیر پر پیچ و خمی باشد.
و  ساز  در  باید  نوازی  میهمان  داد:  ادامه  وی 
پیدا کند  نیز ورود  قوانین کشور  و  اداری  کار 
و تبدیل به یک باید ملی شود. حال آنکه این 
دارد  وجود  ایرانی ها  همه  خون  در  فرهنگ 
حرفه ای  و  هدفمند  را  آن  است  نیاز  تنها  و 

بررسی کنیم.

رییس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید:
سیستم های اقتصادی از بنیاد شهید جدا شود

رییس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم بر ضرورت 
جداسازی سیستم های اقتصادی از بنیاد شهید تاکید کرد.

امیرخجسته، با اشاره به ضرورت جداسازی سیستم های اقتصادی از 
بنیاد شهید وامور ایثارگران، گفت: با توجه به اینکه بنیاد شهید یک 
شهید صرف  بنیاد  مدیریتی  توان  تمام  باید  است  خدماتی  سیستم 
خدمات رسانی مطلوب و مناسب به خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان 
شود؛ اما درحال حاضر وجود  سیستم های اقتصادی دراین مجموعه 
افکار مدیران  را در سطح ملی  و استانی مشغول کرده به طوریکه 

خدمات رسانی به خانواده شهدا مطلوب نیست.
نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه خانواده شهدا و ایثارگران با مشکالت بسیاری مواجه هستند، 
افزود: به طور قطع درحوزه بهداشت و درمان دولت باید تمام توان خود 
را بکار گیرد تا مصوبات مجلس درحوزه ایثارگران عملیاتی شود اما تا 

کنون به این موضوع عمل نشده است.
وی با انتقاد از اینکه خانواده شهدا از 12 هزار ملک و سیستم اقتصادی 
عریض و طویل در بنیاد شهید هیچ بهره ای نمی برند، تصریح کرد: 
مانند  جزیی  و  افتاده  پا  پیش  مسائل  برای حل  ایثارگران  متاسفانه 

دریافت وام باید پیچ و خم های بسیاری را طی کنند.
رییس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران در مجلس 
نهم با اشاره به اینکه در سیستم های اقتصادی بنیاد شهید میلیاردها 
تومان بیت المال از جامعه ایثارگری حیف ومیل می شود، گفت: با توجه 
به موارد گفته شده به دفتر مقام معظم رهبری پیشنهاد شده است که  
هرچه سریعتر سیستم های اقتصادی از بنیاد شهید جدا شده و این 
سرمایه ها به فروش برسد تا بتوان به داد ایثارگران و رفع مشکالتی 

بهداشت و درمانی آنها رسید.

خطرات گرد وغبار بیشتر از آسیب های شیمیایی جنگ
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه نگاه به حل معضل 
گرد وغبار باید اورژانسی باشد، گفت: اثرات گردو غبار از آسیب های 

شیمیایی دوران جنگ کمتر نیست.
 سیدقاسم جاسمی درباره وضعیت گردو غبار در استان کرمانشاه و 
دیگر استان های درگیر مرزی، گفت: اگرچه در شرایط فعلی رسیدگی 
به وضعیت گرد وغبار نگاه اورژانسی را می طلبد اما برای رفع دایمی این 
مشکل باید کانون های داخلی و خارجی گرد و غبار  را شناسایی و با 
یک حرکت کارشناسی شده در جهت مقابله با این پدیده وارد عمل شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای  اسالمی، با بیان اینکه هم 
اکنون استان های مرزی همچون ایالم، کرمانشاه و خوزستان از گرد 
از  وغبار  گرد  داد: خطرات  ادامه  دیده اند،  آسیب های شدیدی  وغبار 
آسیب های شیمیایی های زمان جنگ کمتر نیست تنها تفاوت این است 
که مواد شیمیایی اثرات فوری داشته اما اثرات  گردو غبار در بلند مدت  

پدیدار می شود.
جاسمی با تاکید بر ضروت تامین اعتبارات برای مقابله با ریزگردها، 
گفت: با وجود اینکه 17 الی 18 سال است که مردم کرمانشاه و سایر 
استان های مرزی  درخواست حل معضل ریزگردها را دارند اما همچنان 

اقدام موثری صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، 
یادآور شد: گردو غبار عالوه بر مختل کردن زندگی روزمره شهروندان 
تاثیر  نیز  کشاورزی  تولید محصوالت  وضعیت  بر  مرزی  های  استان 
گذاشته است، گرد و غبار یک موضوع ملی است بنابراین نگاه ها به 
رفع این معضل نیز باید کالن باشد، در این زمینه خسارات وارده به 

کشاورزان باید در قالب بیمه کشاورزی پرداخت شود.

بررسی طرح مقابله با پرداخت های نامتعارف
  در کمیسیون اصل 90

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی از جلسه امروز 
نامتعارف  پرداختی های  با  مقابله  طرح  بررسی  برای  کمیسیون  این 
خبر داد. بهرام پارسایی، اظهار کرد: کمیسیون اصل 90 در جلسه روز 
گذشته طرحی که برای بستن مسیرهای قانونی جهت سوءاستفاده از 

حقوق های نامتعارف تهیه شده را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
وی با بیان اینکه هنوز این طرح نهایی نشده بر لزوم بررسی دقیق  و 

کارشناسی در این باره تأکید کرد.
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 این طرح که مقررات و ضوابطی 
را درباره حقوق و دستمزدهای مدیران در نظر دارد، حل خألهای قانونی 

در پرداختی های دستگاه ها و سازمان ها را دنبال می کند.  

طرح تشکیل کمیسیون زنان تقدیم 
هیات رئیسه مجلس شد  

یک عضو فراکسیون زنان مجلس گفت که طرح تشکیل کمیسیون 
زنان و خانواده تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و در حال طی مراحل 

قانونی خود است.
پروانه مافی  درباره احیای کمیسیون زنان و خانواده اظهار کرد: در دوره 
پنجم مجلس این کمیسیون وجود داشته اما به دلیل تعدد  کمیسیون ها، 
در کمیسیون فرهنگی ادغام شده و به یک در کمیته تبدیل شده است. 
در حالی که اگر این کمیسیون  به کار خود ادامه می داد شاید امروز 

خیلی از مسائل و مشکالت زنان وجود نداشت.
وی افزود: با توجه به شرایط  موجود مطالبات زنان و افزایش کمی تعداد 
زنان در مجلس به دنبال احیای این کمیسیون هستیم تا مرجع قانونی 

برای زنان در مجلس ایجاد شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد:  البته فراکسیون زنان فعال 
است اما فراکسیون جنبه دورهمی دارد در حالی که کمیسیون ساختار 
و تشکیالت اداری دارد، باید عملکرد داشته باشد و پاسخگو و متعهد 

باشد، درحالیکه فراکسیون پاسخگویی ندارد.
پنجم موجب ضعف  در مجلس  که  نکاتی  از  یکی  داد:   ادامه  مافی 
کمیسیون زنان شد این بود که کمیسیون زنان عضو ثابت نداشت لذا 
ما طراحی ساختار کمیسیون را به این شکل داریم که از 5 تا 9 عضو 
ثابت در کمیسیون داشته باشیم و افراد عالقه مند از سایر کمیسیون های 

تحقیقی به عضویت این کمیسیون در آیند.

خبرخبر

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
داده  رخ  کودتای  گفت:  نهم  مجلس  خارجی 
شده  بازنویسی  نسخه  درواقع  ترکیه  در 
است.  گولن  ا...  فتح  توسط  مصر  کودتای 
گولن که ساکن آمریکا است از گذشته رفیق 
قطعا  و  بوده  ها  سعودی  گلستان  و  گرمابه 
کودتای رخ داده با نظرخواهی از ریاض انجام 

است. گرفته 
کودتای  محکومیت  ضمن  پور  منصورحقیقت 
برخی  اگرچه  گفت:  ترکیه  در  داده  رخ 
کشورهای منطقه در مورد جنگ سوریه به طور 
مشترک تاکنون اقداماتی را انجام داده اند اما 
آنها به صورت پنهانی برای هدایت اهل سنت 

وارد جنگ سرد شده اند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در 
عنوان  به  سعودی  رژیم   : افزود  نهم  مجلس 
تالش  مرتجع  عرب  دیکتاتورهای  پدرخوانده 
دارد. نگه  ریاض  چنگ  در  را  قدرت  کند  می 
عربستان در راه حفظ نفوذ دست به هرکاری 
می زند و در این راه خط قرمزی برای اقدامات 

خود قائل نیست.
روی  و  مصر  مردمی  انقالب  کرد:  تصریح  وی 
در  دموکراتیک  دولت  نخستین  آمدن  کار 
خود  آینده  نگران  شدت  به  عربستان  قاهره، 
دقیق  ریزی  برنامه  یک  در  ها  شد.سعودی 
نشانده  دولت دست  و  را سرنگون  دولت مصر 

را روی کار آوردند.
حقیقت پور در ادامه گفت: ریاض می دانست 
موقعیت  از  گیری  بهره  دلیل  به  مصر  که 
آینده  در  مردمی  حمایت  و  ویژه  ژئوپلتیک 
توسط  را  سنت  اهل  جهان  رهبری  سودای 
ابتدا  االزهر در سر دارد ، بنابراین سعودی ها 

با محمد مرسی )رئیس جمهوری مخلوع مصر( 
طرح رفاقت ریختند و در ادامه دست به کودتا 

زدند.
وی  ضمن تشریح شباهت های کودتای مصر 
در  داده  رخ  کودتای  گفت:  ترکیه  کودتای  با 
کودتای  شده  بازنویسی  نسخه  درواقع  ترکیه 
مصر توسط فتح ا... گولن است. گولن که ساکن 
آمریکا است از گذشته رفیق گرمابه و گلستان 
با  داده  رخ  کودتای  قطعا  و  بوده  ها  سعودی 

نظرخواهی از ریاض انجام گرفته است.
کرد:  نشان  خاطر  نهم  مجلس  نماینده  این 
سعودی ها نمی خواهند ترکیه به عنوان رقیب 
برعهده  را  سنت  اهل  جهان  رهبری  ریاض 

داشته باشد.
مواضع  تعدیل  گفت:  همچنین  پور  حقیقت 
لزوم  و  دمشق  با  دیپلماتیک  روابط  در  ترکیه 
شد  اتخاذ  پیش  روز  چند  که  بشاراسد  حفظ 

در  گولن  سعودی  کودتای  تعجیل  موجب   ،
ترکیه شد.

دیدن  چشم  ها  سعودی  که  این  بیان  با  وی 
نگاه  گفت:   ، ندارند  را  مقتدر  و  متحد  ترکیه 
و رویکرد عرب و عجمی عربستان موجب می 
شود آنها از هر فرصتی برای تضعیف یا حتی 

تجزیه ترکیه بهره برداری کنند.
علیه  ها  سعودی  توطئه  گفت:  پور  حقیقت 
ترکیه محدود به کودتا نخواهد بود و در آینده 
تروریست های تکفیری چندملیتی که از خاک 
ترکیه به سوریه رفت و آمد می کنند به فرمان 
ریاض علیه مردم دست به اسلحه خواهند برد.

کودتای نظامی راه حل مشکالت ترکیه نبود
از سوی دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی نیز در خصوص کودتای نظامی ترکیه 
معتقد است بعد از هر کودتا دیکتاتوری حاکم 
و  بوده  دموکراسی  مشی  خالف  که  می شود 

بیشترین ضرر را به ملت ها می زند.
 

هرگونه  اینکه  بر  تأکید  با  کاتب  غالمرضا 
کودتا در هر جامعه ای محکوم است، گفت: به 
خصوص در کشورهای مسلمان انتظار می رود 
هایشان  خواسته  گروه ها  دموکراسی  طریق  از 

را دنبال کنند.
شورای  مجلس  در  گرمسار  مردم  نماینده 
آنهایی  کرد:  تصریح  اساس  همین  بر  اسالمی 
سایه  در  باید  دارند  آزاداندیشی  ادعای  که 
منطق و قوانین کشورشان نظرات و آرای خود 
اینکه  نشان دهند ضمن  انتخابات  زمان  را در 
اقداماتی مثل کودتا در سایه کشتار صورت می 

گیرد که مربوط به دوران جاهلیت است.
حاکم  کودتا  هر  از  بعد  دیکتاتوری  فضای 

می شود که به ضرر مردم است
دنیا  که  مطلب  این  یادآوری  با  ادامه  در  وی 
حتی  کرد:  تأکید  برنمی تابد،  را  کودتاها  دیگر 
نیز  ترکیه  جمهور  رئیس  های  سیاست  اگر 
از طریق دموکراسی وارد  باید  باشد  مشکالتی 
شد و کودتاها هیچ گاه در مسیر خواسته های 

مردم نبوده اند.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو 
در پایان با اشاره به اینکه بعد از هر کودتایی 
که خالف  شود  می  حاکم  دیکتاتوری  معموال 
بین  این  در  کرد:  خاطرنشان  است،  انسانیت 
لذا  بینند  می  مردم  را  خسارت  بیشترین 
حرکت  و  کودتا  هرگونه  اسالمی  جمهوری 
در حال حاضر  و  دنیا  در  را  ای  طلبانه  جنگ 
در ترکیه محکوم کرده و از دولت های قانونی 

حمایت می کند.

کودتای ترکیه نسخه بازنویسی شده کودتای مصر! 

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس، از وضعیت کنونی موسسه 

مالی ثامن الحجج انتقاد کرد .
محسن بیگلری با اشاره به تجمعات پی در پی 
سپرده گذاران و کارمندان موسسه مالی ثامن 
الحجج، گفت: دولت به ویژه وزارت اقتصاد و 
همچنین بانک مرکزی باید پاسخگویی چرایی 
ایجاد و تعدد شعب این موسسه بدون مجوز 

در کشور باشند.
در مجلس شورای  بانه  و  مردم سقز  نماینده 
اسالمی، با تاکید بر اینکه ایجاد بیش از 500 
بدون  کشور  سراسر  در  مالی  موسسه  شعبه 
مجوز ممکن نیست، افزود: مسئوالن در روند 
اما  اند  بوده  الحجج  ثامن  موسسه  فعالیت 
خالف  کارهای  برای  اقدامی  هیچ  متاسفانه 

قانون آن نکرده اند.
خصوص  در  مجلس  بارها  اینکه  بیان  با  وی 
دولت  به  مجاز  غیر  مالی  موسسات  وضعیت 
بانک  اهمال  کرد:  تصریح  است،  داده  تذکر 
اعتباری  مرکزی در خصوص موسسه مالی و 

ثامن الحجج مشهود است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر 
اینکه مردم نباید تاوان بی مسئولیتی دستگاه 
های نظارتی را پس بدهند، گفت: باید نسبت 

کارمندان  و  گذاران  سپرده  تکلیف  تعیین  به 
صورت  عاجلی  اقدام  الحجج  ثامن  موسسه 

بگیرد.
بیگلری با بیان اینکه تبلیغات گسترده موسسه 
مالی غیرمجاز نشان از خواب مسئوالن دارد، 
در  ای  گسترده  تبلیغات  موسسه  این  افزود: 
سراسر کشور داشته که به این ترتیب توانسته 

اعتماد مردم را برای جذب سپرده جلب کند.
نسبت  باید  مسئوالن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
و  الحجج  ثامن  مالی  موسسه  سرنوشت  به 
موسسات مشابه آن حساس باشند، گفت: بی 
توجهی به این نوع موسسات وضعیت اقتصادی 
کشور را بحرانی کرده و اعتماد عمومی را لکه 

دار می کند.
بیگلری ادامه داد: ادغام موسسه ثامن الحجج 
با بانک پارسیان برای تعیین تکلیف وضعیت 
کارمندان و سپرده گذاران باید در اسرع وقت 
کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو  شود.  انجام 
شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه، 
دیگر  اینکه  به  توجه  با  شد:  یادآور  اسالمی، 
این  خصوص  در  مسئوالن  تعلل  برای  زمانی 
موسسه وجود ندارد باید تعیین تکلیف آن در 
اولویت کاری قرار بگیرد و مجلس نیز پیگیر 

حصول نتیجه در این باره است.

ضرورت تسریع در ادغام موسسه ثامن الحجج
 با بانک پارسیان

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجادله  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
لفظی وزیر صنعت و رئیس بانک مرکزی، 
حل  را  کشور  کنندگان  تولید  مشکالت 

نمی کند.
وضعیت  درباره  فرشادان  سیدمهدی 
در  داشت  توجه  باید  گفت:  تولید  بخش 
اقتصادی  مسئوالن  تمامی  حاضر  حال 
تولید  بخش  تقویت  موضوع  روی  کشور 
در  که  است  حالی  در  این  دارند  تاکید 
 « عمل  و  اقدام  مقاومتی  اقتصاد   « سال 
تولید  از  نیز  در عمل  بر شعار  باید عالوه 

شود. حمایت 
نمایند مردم سنندج، کامیاران و دیواندره 
در  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در 
صورتی می توان عنوان کرد که در زمینه 
اقدامات  جاری  سال  در  تولید  از  حمایت 
عملی انجام شده که در پایان سال ارتقاء 
فعالیت  رونق  و  اشتغالزایی  زمینه  در  آمار 

های اقتصادی محسوس باشد.  
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: 

تامین  به  نیازمند  کشور  تولید  بخش 
پشتیبانی  و  ها  بانک  سوی  از  نقدینگی 
برنامه  و  مقررات  تسهیل  زمینه  در  بیشتر 
ها توسط وزارت صنعت است این در حالی 
رفع  جای  به  اخیر  روزهای  در  که  است 
و  صنعت  وزیر  عمل،  در  مذکور  مشکالت 
رئیس بانک مرکزی این مشکالت مشخص 

در بخش تولید را  اظهار می کنند.
فرشادان افزود: مجادله لفظی وزیر صنعت 
تولید  مشکالت  مرکزی  بانک  رئیس  و 

کنندگان را حل نمی کند.
این است که اختالف  بهتر  ادامه داد:  وی 
نظرهای کارشناسی مسئوالن برای تقویت 
و  کارشناسی حل شود  در جلسات  بخش 
تولید  بخش  تقویت  برای  عملی  نتیجه  به 

منتهی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
در  تسهیل  افزود:  اسالمی  مجلس شورای 
مقررات بخش تولید و همچنین وام دهی 
به تولید کنندگان، در زمینه بهبود شرایط 

تولید موثر است.

مجادله لفظی سیف و نعمت زاده مشکالت تولید
 را حل نمی کند

میراث  فراکسیون  رییسه  هیأت  عضو 
است  معتقد  مجلس  گردشگری  و  فرهنگی 
شرکت ها و فعاالن حوزه گردشگری در حوزه 
اطالع رسانی و تبلیغات برای جذب توریست 
عملکرد  و  هستند  روبرو  جدی  ضعف  با 

مناسبی ندارند.
اهمیت  به  اشاره  با  نانواکناری  ولی ا... 
حوزه  بین المللی  شاخص های  به  دستیابی 
راستای  در  فرهنگی  میراث  و  گردشگری 
فرهنگی  بسترسازی  گفت:  توریست،  جذب 
برای پذیرش توریست اولین اقدامی است که 
باید در دستورکار مسئوالن قرار بگیرد و باید 
به این سوال پاسخ داد که گردشگر خارجی 
توسعه  یا  می شود  فرهنگی  ابتذال  موجب 

فرهنگی را رقم می زند؟
در  فریدونکنار  و  بابلسر  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه صنعت 
گردشگری موجب رونق اقتصادی و پیشرفت 
فرهنگ  راستا  این  در  کرد:  اظهار  می شود، 
مهم  عاملی  می تواند  اسالمی   – ایرانی  غنی 

در جذب توریست ها تلقی شود.
زیرساخت ها  توسعه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بین المللی  شاخص های  از  یکی  عنوان  به 

حوزه گردشگری و میراث فرهنگی محسوب 
می شود، ادامه داد: هم اکنون این امر پیشرفت 
زیادی نداشته و با ضعف جدی مواجه است؛ 
به عنوان مثال در استان مازندران که یکی از 
قطب های گردشگری تلقی می شود، نمی توان 
بین المللی  استانداردهای  با  مناسب  امکانات 
برای حضور گردشگران خارجی مشاهده کرد 

و محدودیت امکانات وجود دارد.
ایجاد  اینکه  به  اشاره  ضمن  نانواکناری 
امنیت، آرامش و غیره می تواند تأثیر بسزایی 
داشته  درکشورمان  توریست ها  حضور  در 
فراموش  نباید  البته  کرد:  تصریح  باشد، 
مناطق  به  مناسب  دسترسی  ایجاد  که  کرد 
از  فرهنگی  میراث  جاذبه های  و  گردشگری 

طریق توسعه حمل و نقل میسر خواهد بود 
که یکی از مؤلفه های توسعه زیرساخت ها به 
حساب می آید و باید مورد توجه قرار بگیرد.

در  فریدونکنار  و  بابلسر  مردم  نماینده 
از طریق  باید  افزود:  اسالمی  مجلس شورای 
خارجی  گردشگران  تبلیغات  و  اطالع رسانی 
این  در  کنیم؛  دعوت  عزیزمان  مهین  به  را 
راستا شرکت ها و فعاالن حوزه گردشگری با 
ضعف جدی روبرو هستند و عملکرد مناسبی 

ندارند.
میراث  فراکسیون  رییسه  هیأت  عضو 
فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و مناطق 
آزاد مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
کشوری کویری و کوچک مانند قطر از طریق 
یک  از  بهره گیری  و  مستمر  برنامه ریزی 
جاذبه طبیعی مانند کویر، به دنبال جذب دو 
این  و  تا سال 2014 است  توریست  میلیون 
بوده  ایران چهار فصل  که  در حالیست  مهم 
تمام جاذبه های  به  آسان  امکان دسترسی  و 
و  کویر  جنگل،  دریا،  کوه،  همچون  طبیعی 
آثار باستانی و میراث فرهنگی وجود دارد لذا 
مسئوالن باید با فعالیت بیشتر امکان حضور 

گردشگران را فراهم کنند.

ضعـف جـدی تبلیـغات در جـذب تـوریـست
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راه اندازی کرسی های
 تالوت در مدارس 

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
از برگزاری مجدد دوره مسابقات بین المللی قرآن 

دانش آموزی در سال جاری خبر داد.
افتتاحیه سی  دکتر حمیدرضا کفاش در مراسم 
نماز  و  عترت  قرآن،  مسابقات  دوره  چهارمین  و 
تاالر  محل  در  که  کشور  سراسر  دانش آموزان 
قدس حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد، اظهار 
کرد: مسابقات بین المللی قرآن دانش آموزی بعد 
از چندین سال وقفه در سال جاری مجددا برگزار 
خواهد شد، چهار دوره این مسابقات در سال های 
گذشته برگزار شده است و امسال پنجمین دوره 
آن و به نوعی اولین دوره آن پس از چندین سال 

برگزار می شود.
قرآن  بین المللی  مسابقات  کرد:  اضافه  وی 
دانش آموزان برای اولین بار، زمستان سال جاری 
در تهران برگزار خواهد شد و دانش آموزان برگزیده 
رقابت  به  کشورها  سایر  دانش آموزان  با  کشور 

خواهند پرداخت.
صدر  در  قرآنی  فعالیت های  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  دارد،  قرار  پرورش  و  آموزش  برنامه های 
صدر  در  را  قرآنی  فعالیت های  وزارتخانه  این 
وظایف خود می داند، به توسعه آن افتخار کرده 
و تعهد می کند که نهایت تالش خود را در جهت 
فعالیت های جذاب قرآنی در مدارس و دارالقرآن ها 

به کار گیرد. 
بر  رهبری  مقام معظم  تاکید  به  اشاره  با  کفاش 
ولنگاری  با  مقابله  برای  قرآنی  فرهنگ  توسعه 
شگرفی  تاثیر  برنامه ها  این گونه  افزود:  فرهنگی، 
در پیگیری این تاکیدات داشته و سی و چهارمین 
سال برگزاری این مسابقات ثمره توسعه فرهنگ 

قرآنی در سطح کشور است.
و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
پرورش ادامه داد: طرح الگوی تالوت قرآن، توسعه 
توسعه  و  آموزش  جهت  شکوفایی  جشن های 
از دیگر برنامه های  با احکام و مرجعیت  آشنایی 

قرآنی است که آن ها را پیگیری می کنیم.

»ریزگردها« می توانند 
کور کنند!

را  »ناخنک«  پزشکی،  چشم  متخصص  یک 
شایعترین عارضه حضور ریزگردها عنوان کرد و 
گفت: ناخنک در حضور مکرر ریزگردها می تواند 
وضعیت وخیمی پیدا کرده و  منجر به کوری شود.
ریزگردها  اینکه  بیان  با   ، امیدیان  جلیل  دکتر 
قرنیه  و  سطحی  قسمت  بر  را  عارضه  بیشترین 
چشمی  عارضه  شایعترین  گفت:  دارند،  چشم 

ریزگردها، ایجاد ناخنک است.
وی با اشاره به آمار باالی این عارضه در مناطق 
ملتهمه  روی  از  ضایعه  این  گفت:  کشور،  غربی 
چشم شروع شده و به تدریج سطح قرنیه را درگیر 
می کند.امیدیان اظهار کرد: ناخنک به طور معمول 
قسمت  در  رنگ  قرمز  برجستگی  یک  بصورت 
شکل  بر  عالوه  که  می شود  دیده  چشم  داخلی 
ظاهری نامناسبی که به چشم می دهد، وجود آن 
آزاردهنده است.وی با بیان اینکه ناخنک در صورت 
درمان و کنترل نشدن رشد می کند، گفت: این 
امکان وجود دارد که با رشد ناخنک مرکز بینایی 
هم دچار شود و ناخنک در واقع یکی از علل کوری 
به حساب می آید.امیدیان، ناخنک را عارضه ای قابل 
برای  دارویی  درمان های  گفت:  و  دانست  درمان 
این عارضه وجود دارد و در صورتی که به علت 
تابش شدید نور خورشید و حضور گردوخاک و 
ریزگردها این عارضه پیشرفت کند، امکان جراحی 

و برداشتن آن وجود دارد.

مشهد شهر جهانی سنگهای 
قیمتی، فرصتی برای رشد

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل   
گردشگری خراسان رضوی گفت: انتخاب مشهد 
نیمه  و  قیمتی  عنوان شهر جهانی سنگهای  به 
قیمتی فرصتی برای رشد و بالندگی این هنر و 

معرفی هنرمندان این عرصه به جهانیان است.
از سوی  اخیرا  افزود: مشهد  زراع صفت  حسین 
شورای جهانی صنایع دستی برای مدت دو سال 
به صورت آزمایشی به عنوان شهر جهانی سنگهای 

قیمتی و نیمه قیمتی معرفی شده است. 
وی ادامه داد: در صورت موفقیت طی این دو سال 
و رسیدن به استانداردهای جهانی در زمینه های 
مختلف فعالیت در عرصه سنگهای قیمتی و نیمه 
قیمتی، مشهد بطور دائم به عنوان شهر جهانی در 

این عرصه معرفی می شود. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
دارای  مشهد  گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری 
ظرفیتهای بی نظیر در حوزه تولید، فروش، عرضه 

و صادرات سنگهای قیمتی است. 
وی افزود: 40 نوع سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در 
خراسان رضوی مصرف می شود که از این تعداد 
15 نوع سنگ مصرف بیشتری دارد و از آن جمله 

می توان به عقیق و فیروزه اشاره کرد. 
دالر  هزار   54 پارسال  داد:  ادامه  صفت  زارع 
از  قیمتی  نیمه  و  قیمتی  سنگهای  صادرات 
گمرکات خراسان رضوی ثبت و همچنین میزان 
صادرات خوشه صنعتی جواهرات این استان دو 

هزار میلیارد ریال اعالم شد. 
وی گفت: در حوزه صادرات صنایع دستی لوکس 
شامل طال و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی نیز 
خراسان  از  صادرات  دالر  میلیون   3.6 پارسال 

رضوی صورت گرفت. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
هزار  فعالیت 16  به  گردشگری خراسان رضوی 
هنرمند در زمینه تراش سنگهای قیمتی و نیمه 
 482 کرد:  بیان  و  اشاره  استان  این  در  قیمتی 
کارگاه دارای مجوز از اداره کل میراث فرهنگی در 

خراسان رضوی فعالیت دارد. 

وام 10 میلیونی ازدواج جایگزین 
وام سه میلیونی 

جوانان  و  ورزش  وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
گفت: رایزنی ها انجام شده است تا زوج هایی که برای دریافت وام 
وام  دریافت  درانتظار  و  کرده  نام  ثبت  ازدواج  تومانی  میلیون   3

بودند از وام 10 میلیونی استفاده کنند.
تا  جوانان  ازدواج  از  پیش  آموزش های  اظهارکرد:   صبحی  ناصر 
کنون جسته و گریخته به صورت سطح پایین در برخی دستگاه ها 
انجام می شد اما وزارت ورزش و جوانان در نظر دارد آموزش هایی 
برای  که  کند  برگزار  کشور  در  بار  اولین  برای  وسیع تر  سطح  در 
با وزیر ورزش و  این دوره ها  برگزاری  نیاز  تأمین هزینه های مورد 
وزارتخانه ها  تمام  به  نامه ای  و  است  شده  انجام  رایزنی ها  جوانان 

دادیم که همه پای کار بیایند.
وی در مورد سرنوشت کارت جهیزیه گفت: کارت جهیزیه در حال 
پیگیری است و بهتر است پس از قطعی شدن اطالع رسانی شود 
بانک ها  از  برخی  بود که  ازدواج  وام  از کارت جهیزیه  اما واجب تر 
کار خود را آغاز کرده اند و به صورت رسمی از مردادماه پرداخت 
شده  انجام  رایزنی ها  همچنین  شد،  خواهد  آغاز  میلیونی   10 وام 
است که زوج هایی که از قبل برای وام 3 میلیونی در نوبت بودند 

بتوانند وام 10 میلیون تومانی دریافت کنند.

کاهش ساعت کار زنان با شرایط خاص

و  زنان  امور  معاونت  حقوقی  امور  های  بررسی  دفتر  مدیرکل 
با  زنان  کار  ساعت  کاهش  قانون  گفت:  جمهوری  ریاست  خانواده 
مجلس  علنی  صحن  در  گذشته  چهارشنبه  روز  که  خاص  شرایط 
زودی  به  رسید  تصویب  به  نمایندگان  توسط  اسالمی  شورای 

اجرایی می شود.
اشرف گرامی زادگان اظهار کرد: طبق قانون مدنی پس از تصویب 
مجریه،  قوه  به  ارائه  و  اسالمی،  شورای  مجلس  در  ای  الیحه  هر 
را  اجرایی  های  به دستگاه  آن  ابالغ  فرصت  روز   15 تا   10 دولت 

دارد و پس از آن زمینه اجرایی شدن آن فراهم می شود.
وی تصریح کرد: دولت می بایست این الیحه را به تمامی دستگاه 
دارای  زنان  تمامی  پس  این  از  تا  کند  ابالغ  کشور  اجرایی  های 

شرایط خاص از این قانون بهره مند شوند.
مورد  قبل  ها  مدت  از  الیحه  این  کرد:  خاطرنشان  زادگان  گرامی 
زمینه وجود داشت  این  در  تنها مشکلی که  و  قرار گرفت  بررسی 
از  پس  که  بود  خصوصی  های  بخش  در  شاغل  زنان  به  مربوط 
مشکل  نیز  قشر  این  برای  نگهبان  شورای  توسط  موضوع  بررسی 

رفع شد.
گرامی زادگان ادامه داد: بیشترین مشکل برای تصویب این الیحه؛ 
از شورای نگهبان همین موضوع بود و پس از اجرای آن کارفرمایان 
که  کنند  را کسب  منافع خودشان  توانستند  نمی  بخش خصوصی 
به همین منظور تبصره ای برای آن در نظر گرفته شد که در این 
جمله  از  امتیازاتی  نیز  خصوصی  بخش  کارفرمایان  به  خصوص 
راستا  این  در  که  شود  می  داده  مالیات  عوارض  پلکانی  تخفیفات 

دولت اختیار آن را به عهده گرفته است. 
وی اظهار داشت: با در نظر گرفتن این تخفیفات کارفرمایان بخش 
همسر  یا  فرزند  دارای  زنان  برای  شوند  می  موظف  نیز  خصوصی 
ساعت  کاهش  دارند،  سال  شش  زیر  فرزند  که  بانوانی  و  معلول 
های  دستگاه  در  البته  کنند،  لحاظ  را  36 ساعت  به   44 از  کاری 

دولتی هیچ مشکلی برای اجرای این قانون وجود ندارد..

خطر شیوع ابوال در 23 کشور

نتایج مطالعات جدید آشکار ساخت که 23 کشور جهان هنوز در 
ابوال هستند. معرض خطر شیوع 

سال  از  که  ابوال  شیوع  که  حالی  در  است  آمده  مطالعه  این  در 
کشور   23 است  کنترل  تحت  شد  آغاز  آفریقا  غرب  در   2013
همچنان به لحاظ زیست محیطی برای انتقال این ویروس شرایط 

الزم را دارا هستند.
واشنگتن  دانشگاه  سالمت  سنجش  و  ارزیابی  موسسه  کارشناسان 
تجربه  این،  از  پیش  شده  شناسایی  کشور  هفت  داشتند:  اظهار 
اما 16 کشور دیگر ممکن است در مقابل  را داشته اند  ابوال  شیوع 

شیوع این ویروس در آینده آمادگی نداشته باشند.
 2014 سال  در  که  است  بررسی  شده  روز  به  نمونه  مطالعه  این 
ویروس  این  که  بود  پرداخته  مناطقی  معرفی  به  نقشه ای  ارائه  با 

می توانست از حیوان به انسان منتقل شود.
طبق بررسی جدید مناطقی که به لحاظ زیست محیطی از شرایط 
الزم برای انتقال ویروس ابوال از حیوان به انسان برخوردار هستند 
شامل گابن، کامرون، جمهوری کنگو، گینه است. مناطق آفریقای 
بیماری  این  شیوع  برای  محیط  مناسب ترین  همچنان  مرکزی 

هستند.
از  پس  و  شده  مشاهده  آفریقایی  کشور  چندین  در  ابوال  ویروس 
در  آن  شیوع  کنگو،  جمهوری  در   1976 سال  در  آن  شناسایی 

آفریقا به وقوع پیوست.
تب، سردرد  شامل  بیماری  این  عالئم  نیوز،  ورلد  نیچر  گزارش  به 

شدید، خستگی، اسهال و خونریزی بی دلیل می شود.

مترو در کیفیت زندگی مردم  تأثیرمستقیم 

ورود  مراسم  در  تهران  شهرداري  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
میدان  متروي  ایستگاه  به   6 ام( خط  بی  )تی  مترو  حفار  دستگاه 
طاقت  تالش هاي  گفت:  و  خواند  مقدس  را  کارگران  عرق  شهداء 
خداوند  رضای  مرضي  انشااله  مترو،  کارگران  و  مهندسان  فرساي 
و گرفت  خواهد  قرار  عزیزمان  مردم  خاطر  رضایت  و   متعال 
 تا ده ها سال آینده و آخرین روزي که مترو به مردم خدمت می 
و  ثبت  ایشان،  اَعمال  کارنامه  در  صالحات  باقیات  عنوان  به  کند 

ضبط خواهد شد.
و  نقل  و  حمل  معاونت  عمومي  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
ترافیک شهرداري تهران، دکتر سید مازیار حسیني افزود: ویژگي 
متر   516 با  که  است  آن  کیفیت  و  سرعت  دقت،  مترو،   6 خط 
بر  تهران  متروي  در  ماندگار  رکوردی  گذشته،  ماه  در  پیشرفت 
فرسا  طاقت  کاری  را  زمین  زیر  در  فعالیت  گذاشت.وي  جاي 
دانست و اظهار کرد: نتیجه تالش های مهندسان و کارگران خط 
متصل  هم  به  را  تهران  غرب  شمال  تا  شرق  جنوب  که  مترو   6
مي کند، تأمین آرامش و آسایش شهروندان تهران به ویژه مردم 
مترو  توسعه  که  این  بر  تأکید  با  حسیني  است.دکتر  شهر  جنوب 
دلیل  کرد:  تصریح  دارد،  مستقیم  تأثیر  مردم  زندگي  کیفیت  بر 
متري   40 حدود  عمق  در  خبرنگاران  و  شهري  مسئوالن  حضور 
زیر ایستگاه متروي شهداء، این است که ضمن عرض خدا قوت به 
عزیزان  این  کار  سختي  متوجه  ساعت  یک  براي  مترو،  تالشگران 
به  مشغول  زمین  اعماق  در  مترو  هاي  تونل  در  ساعته   24 که 
خود  سخنان  پایان  در  تهران  شهردار  بشویم.معاون  هستند،   کار 
جهادي  فعالیت  و  کار  مصداق  را  مترو  تالشگران  هاي   مجاهدت 
تهران،  قدرشناس  مردم  تردید  بدون  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
قدر تالش هاي خستگي ناپذیر فرزندان خود در عمق زمین هاي 
کار  چه  آنها  که  دانند  مي  و  کنند  مي  درک  خوبي  به  را  تهران 

بزرگي انجام مي دهند.

خبرخبر وزیر بهداشت خبرداد:

تاسیس داروخانه های گیاهی زنجیره ای
از  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
تاسیس داروخانه های گیاهی در کشور خبر داد 
و گفت: آیین نامه داروخانه های یاد شده ابالغ 
شده است و مجوز آنها به زودی صادر می شود.

ادغام  مراسم  حاشیه  در  هاشمی  سید حسن   
طب سنتی در شبکه بهداشتی- درمانی کشور 
زودی  به  گفت:  گیاهی  های  داروخانه  درباره 
شاهد تاسیس داروخانه های یاد شده در کشور 

خواهیم بود.
به  گیاهی  های  داروخانه  مجوز  افزود:  وی 
می  صادر  های  زنجیره  های  داروخانه  صورت 
های  داروخانه  از  مستقل  مراکز  این  و  شود 

شیمیایی تشکیل می شوند.
وزیر بهداشت  درباره پوشش بیمه ای داروهای 
گیاهی گفت: پیشنهاد پوشش بیمه ای داروهای 
گیاهی به شورای عالی بیمه ارائه شده است اما 
می دانیم که بیمه ها با مشکالت مالی شدیدی 
که  دارند  زیادی  طلبکاران  و  رو هستند  به  رو 
امیدواریم در الیحه بودجه سال 96، اعتبار الزم 
بیمه  بودجه  در  گیاهی  داروهای  پوشش  برای 

ها دیده شود.
وی ادامه داد: داروخانه های گیاهی به مرور و 
طی 2 تا سه دهه در کشور گسترش می یابند و 

می توانند جایگزین عطاری ها شوند.
طب  داروهای  پوشش  کرد:  اضافه  هاشمی 
خدمات  نسبی  های  ارزش  کتاب  در  سنتی 
هنوز  اما  است  شده  بینی  پیش  نیز  سالمت 
بیمه ها بودجه ای برای این کار اختصاص نداده 
اند در حالی که یکی از راه های گسترش طب 
سنتی، پوشش بیمه ای داروهای گیاهی است.

وی گفت: فعال مردم مجبورند داروهای گیاهی 

را با هزینه آزاد تهیه کنند، امیدواریم در آینده 
پوشش بیمه ای داروهای طب سنتی رخ دهد 
اما تا آن زمان با ادغام خدمات طب سنتی در 
مورد  داروها  این  از  بخشی  بهداشتی  شبکه 

حمایت وزارت بهداشت قرار می گیرد.
ها  عطاری  بر  نظارت  درباره  بهداشت  وزیر 
ها  عطاری  فعالیت  در  تغییری  فعال  گفت:  نیز 
طریق  از  مراکز  این  بر  نظارت  دهد،  نمی  رخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد 
کشاورزی و صنف عطاری ها ادامه دارد.

در  تخلفات  که  کرد  امیدوار  اظهار  هاشمی 
عطاری ها کم شود و برخورد جدی با تخلفات 
صورت گیرد و حتما ایجاد داروخانه های سنتی 

به بهبود این خدمات کمک می کند.
هاشمی گفت: البته وزارت بهداشت برنامه های 
آموزشی متعددی را برای عطاری ها اجرا می 
کند و دوره های تکمیلی متعددی برای تربیت 
برگزار  علمی  اصول  با  عطارها  آشنایی  و  آنها 
خواهد شد؛ ضمن اینکه با آ موزش های کوتاه 

مدت به آنها مدرک نیز داده می شود.
وی افزود: برخورد با عطاری ها فعال در دستور 
کار نیست مگر در جاهایی که سالمت و جان 
مردم در خطر باشد، فعال بنای وزارت بهداشت 
شویم  متوجه  که  جایی  اما  و  است  تشویق  بر 
برای  افرادی  و  است  خطر  در  مردم  جان 
و  وارد می شویم  کنند،  تخلف می  سودجویی 

متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می کنیم.
با عطاری ها به  ادامه داد: در برخورد  هاشمی 
و  نیستیم  معتقد  ببند  و  بگیر  و  کردن  تهدید 
باید مسیر  این کار را روش خوبی نمی دانیم، 
این حوزه  ساماندهی  برای  را  آرامی  و  منطقی 

دنبال کنیم.

هدفمند سازی یارانه ها با رویکرد 
فقرزدایی 

پیشنهادی  در  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
رویکرد  با  یارانه ها  سازی  هدفمند  قانون  اصالح  خواستار 
و  فرهنگی  توسعه  آموزشی،  توسعه  اجتماعی،  توسعه 
در  مجریان  بد  عملکرد  با  افزود:  و  شد  اقتصادی  توسعه 

دولت گذشته، روند توسعه و فقرزادیی معکوس شد.
جلیل مختار اظهار کرد:  برای فقرزادیی، از طبقات فرادست 
عوارض و مالیات  گرفته می شود تا صرف تزریق به طبقات 
فرودست شود. در ایران نیز از طریق قانون هدفمند سازی 
را  غنی  و  فقیر  طبقات  بین  شکاف  می توانستیم  یارانه ها 
عکس  نتیجه  »بد«  اجرای  دلیل  به  ولی  دهیم  کاهش 
شد:  متذکر  مجلس،  در  آبادان  مردم  شد.نماینده  حاصل 
بخش  در  توسعه  موجب  باید  یارانه  هدفمندسازی  قانون 
های تولید، فرهنگ و آموزش در جوامع اجتماعی می شد 
اما متاسفانه آن طور که باید و شاید نتیجه ای عاید مردم  
روند  قبل،  دولت  در  مجریان  نامناسب  عملکرد  و  نشد 

توسعه معکوس شد و فقرا فقیرتر و اغنیاء غنی تر شدند.
اجتماعی  توسعه  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
قانون  افزود:  و  دانست  اقتصادی  توسعه  بنای  زیر  را 
هدفمندسازی یارانه ها باید توسط کمیسیون های اقتصادی 
اصالح  غیراقتصادی  کمیسیون های   همکاری  با  مجلس 
و  در کمیسیون های تخصصی   برنامه ها  تقدم  البته  شود 
اولویت  قبل  مجلس  از  جامانده  به  الیحه های  و  طرح ها 
پرداختن به مسأله فقرزدایی را تحت شعاع خود قرار داده 

است.

خطاهای پزشکی قابل جبران نیست

ضرورت  بر  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
تقویت نظارت به منظور افزایش تعهد و مسئولیت پزشکان 
تاکید کرد و گفت: ضعف نظارت  در بروز خطاهای پزشکی 

موثر است. 
پزشکی،  خطای  بروز  دالیل  درباره  پوربافرانی  عباسعلی 
به  تعهد  و  مهارت  و  باال  دقت  معنی  به  تخصص  افزود: 
معنی احساس مسئولیت در حوزه پزشکی دارای اهمیت 
سایر  برخالف  پزشکی  خطای  متاسفانه  است،   بسیار 
رشته ها قابل جبران نیست چراکه احتمال فوت بیمار در 
آن وجود دارد بر این اساس می طلبد تا با بکارگیری راه 

هایی خطا در این حوزه به حداقل کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه در حوزه پزشکی کار به صورت گروهی 
انجام می گیرد، تصریح کرد: خطای پزشکی تنها مربوط به 
تجهیزات  آزمایشگاهی،  کارهای  بلکه  نیست  پزشک  کار 
خطای  بروز  در  درمان  تیم  مسئوالن  تمام  و  پزشکی 

پزشکی تاثرگذار است.
پوربافرانی افزود: در حوزه دارویی نیز خطاهایی وجود دارد 
که در این زمینه نیز تیم ارائه کنده دارو اعم از پزشک، 

دکتر و متصدی داروخانه نقش دارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره آمار منتشر شده 
مبنی بر وجود 12 هزار پرونده خطای پزشکی، گفت: این 
بلکه آمار پرونده هایی است که  اثبات شده نیست  آمارها 
در آنها طرح شکایت صورت گرفته و ممکن است در آنها 
خطای پزشکی تایید نشود، بنابراین در این خصوص تنها 

آمار هیئت انتظامی نظام پزشکی مستند است.

جدیدترین داروی دیابت 
تحت پوشش بیمه 

دبیراجرایی دومین همایش بین المللی دیابت و داروهای 
نوین گفت: جدیدترین داروی کنترل دیابت با نام ویکتوزا 

به زودی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
درجمع  و  همایش  این  حاشیه  در  مستوفی  دکترعلی 
بیمه  پوشش  برای  ویژه  تفاهمنامه  اظهارکرد:  خبرنگاران 
ای این دارو با وزارت بهداشت انجام شده است و به زودی 

در دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود: این دارو که 9 سال پیش توسط شرکت نوونورا 
دارویی  جدیدترین  شده،  تولید  دانمارک  کشور  دیسک 
است که وارد ایران شده و در دسترس همه بیماران قرار 

گرفته است.
وی با پاسخگویی به این مبنی بر اینکه آیا برای واردات 
مواجه  تحریم  محدودیت  با  دانمارک  کشور  از  دارو  این 
دارو هیچ مشکلی  این  واردات  لحاظ  از  ایم، گفت:  نبوده 
نداشته  آن  واردات  بر  تاثیری  تحریم  موضوع  و  نداشتیم 
است.وی اظهارکرد: هم اینک این دارو به مدت دو سال 
وارد ایران شده و در تمام داروخانه ها یافت می شود و در 

اختیار بیماران قراردارد.
وی تاکیدکرد: این دارو بصورت تزریقی مصرف می شود و 
هم اکنون قیمت هر یک واحد دارویی تزریقی 330 هزار 

تومان است.
قطعی  درمان  دیابت  بیماری  اینکه  بیان  با  دکترمستوفی 
دیابت  و  خون  قند  بخوبی  دارو  این  کرد:  تصریح  ندارد 

بیماران را کنترل می کند.

اعتیاد عامل 40 درصد طالق ها و 60 درصد جرائم است
 40 بر  افزون  گفت:  بهزیستی  سازمان  رئیس 
درصد طالق ها و 60 درصد جرائم کوچک در 

کشور مربوط به موضوع اعتیاد است.
سازمان  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
بهزیستی ، انوشیروان محسنی بندپی در آیین 
›خانه  سنتی  مجموعه  نخست  مرحله  افتتاح 
جامعه،  آگاهی  افزایش  افزود:  یزد  در  پدری‹ 
تیم  تشکیل  مردم،  بین  در  حساسیت  ایجاد 
ملی  خط  اندازی  راه  و  محور  اجتماع  های 
سیاستهای  جمله  از   09628 شماره  با  اعتیاد 
سازمان بهزیستی برای پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی است. 
و  اجتماعی  دیدگان  آسیب  به  رسیدگی  وی 
برنامه  جمله  از  را  ها  معلولیت  از  پیشگیری 
داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  سازمان  این  های 
افزایش آسیب های اجتماعی در کشور از جمله 
اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی و مفاسد اخالقی 
یکی از دغدغه های رهبر معظم انقالب است که 
باید برای کنترل و مهار این آسیب ها تدابیری 

اندیشیده شود. 
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان 

است  جامعه  رکن  ترین  اصلی  خانواده  اینکه 
فروپاشی  و  گسست  سبب  طالق  داد:  ادامه 
چنین در  نیز  فرزندان  و  شود  می  نهاد   این 
 خانواده هایی دچار آسیب های زیادی می شوند. 
آمار طالق  کاهش  به  اشاره  با  بندپی  محسنی 
در کشور در سال 1394 نسبت به سال 1393 

گفت: در 9 ماه اول سال 93 در هر ساعت 19 
 18 مدت  همین  در   1394 سال  در  و  طالق 

طالق در کشور رخ داده است. 
وی اضافه کرد: با برگزاری آموزش های پیش 
از ازدواج و کالس های مهارت های زندگی با 
هزارو  یک  در  مدرس   900 هزارو  سه  حضور 

600 مرکز مشاوره موفق به توقف روند طالق 
شدیم. محسنی بندپی، تالش برای جلوگیری از 
اختالل های ژنتیک در بدو تولد را از مهمترین 
و  کرد  عنوان  بهزیستی  سازمان  های  فعالیت 
افزود: اختالل های ژنتیکی سبب تولد کودک 

معلول می شود. 
وی با بیان اینکه ساالنه 25 تا 30 هزار کودک 
با  گفت:  شوند  می  متولد  کشور  در  معلول 
استفاده از انرژی صلح آمیر هسته ای توان اقدام 
ها  معلولیت  از  پیشگیری  برای  اثرگذاری  های 

وجود دارد. 
وی یکی از مراکز بسیار مهم تحقیقات ژنتیک 
با  کرد:  اظهار  و  اعالم  یزد  میبد  شهرستان  را 
معلول  کودک  تولد  از  مرکز  این  های  فعالیت 
اختالل  دلیل  به  که  افرادی  درصد   30 توسط 
متولد  کودکانی  چنین  بوده  قرار  ژنتیکی  های 

کنند جلوگیری به عمل آمده است. 
رئیس سازمان بهزیستی گفت: اکنون دو هزارو 
600 پزشک دوره دیده و 247 غربالگر آموزش 
دیده در 240 مرکز تحقیقات ژنتیکی کشور با 

این سازمان همکاری می کنند. 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: امسال برای 
حوزه  کیفیت  ملی  جایزه   ، بار  نخستین 

سالمت به چند داروخانه اختصاص یافت.
اختتامیه ششمین  در  دیناروند  دکتر رسول 
دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت 
فقید  استاد  یاد  گرامیداشت  مراسم  و  ایران 
ملی  جایزه  افزود:  شفیعی  عباس  دکتر 
اعطا  کسانی  به  سالمت  حوزه  در  کیفیت 
مدیریت  های  روش  زمینه  در  که  شود  می 

محور  سالمت  خدمات  یا  محصوالت  کیفیت 
خود تالش کرده اند.

برای  همچنین  امسال  کرد:  خاطرنشان  وی 
جایزه  داروسازی،  شرکت  یک  بار  اولین 
رتبه  باالترین  ؛  گرفت  را  کیفیت  چهارستاره 
ستاره  پنج  بگیریم  توانیم  می  که  ای  جایزه 
شد:  یادآور  دارو  و  غذا  سازمان  .رئیس  است 
در حوزه سالمت  ملی کیفیت  ارزیابی جایزه 

شبیه مدل معتبر بین المللی است.
شرکت  کم  تعداد  خصوص  در  دیناروند 
گفت:  نیز  جایزه  از  دوره  این  در  کنندگان 
کار  خدمات،  و  محصوالت  کیفیت  ارتقای 
نمی  ها  شرکت  از  بسیاری  و  است  سختی 
ورود  المللی  بین  معتبر  های  مدل  به  توانند 
پیدا کنند. ما استاندارد کارمان را پایین نمی 

آوریم ؛ شرکت در این دوره از جایزه اختیاری 
است.

رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سئوال 
خبرنگاری در خصوص اختالف قیمت داروها 
در  داروها  قیمت  گفت:  نیز  ها  داروخانه  در 
داروخانه ها به هیچوجه تفاوتی با هم ندارد ؛ 
اگر اختالف قیمتی در یک داروی یکسان بین 
داروخانه ها وجود داشته باشد حتما داروخانه 
گویم  می  اطمینان  با  اما  است  کرده  تخلف 
قیمت یک دارو در همه داروخانه های ایران 

یکسان است.
دیناروند افزود: ممکن است از یک دارو چند 
برند  داروخانه  یک  در  ؛  باشیم  داشته  برند 
ارزان تر و در یک داروخانه برند گران تر آن 
وجود داشته باشد اما یک داروی چندقیمتی 

نداریم. 

یک دارو با چند قیمت نداریم
پزشک فوق متخصص غدد، دیابت خون را 
مهم  گفت:  و  کرد  قلمداد  خاموش  بیماری 
ترین نشانه بیماری دیابت، بی عالمتی است.

دکتر محمد امیری در گفت وگو ایرنا افزود: 
بسیاری از افراد در جامعه به علت همین بی 
دیابتی  دانند  نمی  که  است  دیابت  عالمتی 

شده اند.
امیری، کاهش وزن، پراداری، پرخوری را از 

اظهار  و  برشمرد  بیماری  این  عمومی  عالئم 
کرد: دیابت، البته نشانه های متفاوت دیگری 
تجربه  بدون  بیماران  برخی  اما  دارد  هم 

عالئمی خاص آن را تجربه می کنند.
این  به  پاسخ  در  تخصص  فوق  پزشک  این 
یا  و  افراد  در  مداوم  خونریزی  آیا  که  سوال 
تواند  می  بدن  در  جراحت  شدن  خوب  دیر 
عالمت مهمی از بیماری دیابت باشد؟ گفت: 
این اظهارات پایه و اساس درست علمی ندارد 
و دالیل محکمی در بروز این بیماری بشمار 

نمی رود.
وی، دیابت را به دو دسته تیپ 1و دیابت تیپ 
2 تقسیم کرد و افزود: چاقی، مهم ترین عامل 
بیماری دیابت 2، است که اگر این نوع دیابت، 
تواند  می  نگیرد  قرار  مداوا  و  کنترل  تحت 

منجر به بیماری جدی در افراد شود.
دیابت  بیماری  کرد:  خاطرنشان  پزشک  این 
بیشتر  دارند  غیرفعالی  زندگی  که  افرادی  در 
و  ورزش  علت  همین  به  شود  می  مشاهده 
فعالیت روزانه می تواند در پیشگیری از ابتالی 

این بیماری نقش عمده ای ایفاء کند.
با  حتما  که  کرد  توصیه  افراد  همه  به  وی 
انجام آزمایش های مخصوص از وضعیت خود 
ویژه  به  شوند  مطلع  بیماری  این  درخصوص 
پس از 45 سالگی این کنترل ها باید بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.
امیری ادامه داد: عالوه براین، کسانی که درخانواده 
سابقه این بیماری را دارند باید از سنین پایین این 

بیماری را بطور مرتب کنترل کنند.
به  کشور  در  تن  میلیون  حاضرپنج  زمان  در 

بیماری دیابت مبتال هستند.

دیابت یک بیماری خاموش
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آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شرح  به   1416 شماره  شناسنامه  دارای  چاری  زاده  حسنعلی  طوطی  خانم 
درخواستی که به کالسه 4/538/95 از این دادگاه درخواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان محمدرضا داوودی به شماره شناسنامه 
2در تاریخ 1395/3/5 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی 

عبارتند از :
1- طوطی حسنعلی زاده چاری فرزند حاتم و زینب به ش ش 1416صادره بابل 

متولد 1351همسر متوفی
2-احمد داودی فرزند محمدرضا و طوطی به ش ش 2050339356صادره بابل 

متولد 1370پسر متوفی 
بابل  3محمود داودی فرزندمحمدرضا و طوطی به ش ش 2050828624صادره 

متولد 1376پسرمتوفی 
4-فاطمه داودی فرزندمحمدرضا و طوطی به ش ش 2051066272صادره بابل 

متولد 1380دخترمتوفی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل 

دادنامه
کالسه پرونده: 11/50/95       شماره دادنامه:95/3/17-232 

بابل  آدرس  راضیه فالح خورشیدی  وکالت  با  عباس  فرزند  نادریان  خواهان: رضا 
طبقه  پارس  مهندسین  ساختمان  شکوفه  نباتی  روغن  درب  اوقافروبروی  میدان 

سوم دفتر وکالت 
خوانده: محمد نادریان فرزند عباس مجهول المکان

خواسته: محمد نادریان فرزند عباس مجهول المکان
رای قاضی شورا- پیرامون دعوی مطروحه آقای رضا نادریان فرزند عباس با ئکالت 
بخواسته  عباس  فرزند  نادریان  محمد  خوانده  بطرفیت  خورشیدی  فالح  راضیه 
مطالبه  ریال،  هزار  هشت  و  سی  و  هفتصد  و  میلیون  چهل  بمبلغ  وجه  مطالبه 
که  است  چنین  خواهان  ادعای  خالصه  تادیه،  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه 
خوانده بموجب صدور فقره چک به شماره سریال 636146 به تاریخ 94/12/20 
شعبه بانک ملی به میزان خواسته به وی مدیون گردیده در سر رسید از تادیه دین 
خویش امتناع نموده منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک محال 
علیه گردیده است لذا صدور حکم بشرح خواسته بر محکومیت خوانده را خواستار 
گردید خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نگردید و دلیل و دفاع موجهی بر پرداخت 
دین ارائه ننمود شورا با توجه به مراتب مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه 
بانک محال علیه  ناحیه  از  تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
عدم افراد خوانده به اصالت مستند مدرکیه ابرازی همچنین عدم ایراد به استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه با برائت ذمه خویش با عنایت بانکه صدور سند تجاری بر 
اشتغال ذمه صادر کندده دارد لذا با احراز وجود دین و اشتغال ذمه خوانده بقاء دین 
استصحاب گردیده مستفاد از مواد 198 و515 و522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
ماده 313 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل 
و پنج میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار ریال اصل خواسته و پرداخت هفتصد 
و پنجاه هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی همچنین مستفاد از ماده واحده مصوبه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر تبصره الحاقی به ماده دو قانون صدور چگ 
تا  از سررسید  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  به  بعدی  اصالحات  با  مصب 1355 
هنگام پرداخت بر مبنای نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شورا و سپس در مهلت بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی و حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف بابل – محسن سیار

آگهی مزایده نوبت دوم
اجرای شعبه اول دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم در پرونده 
950049 نسبت به فروش 77 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت حدودا 260 متر مربع فاقد پالک ثبتی به محکوم علیه فتح اله داودی خاکی  
در تاریخ 95/05/17 ساعت 11 صبح در محل اجرای شعبه سوم حقوقی بابل واقع 
در دادگستری بابل از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان اقدام نماید کارشناس 
ارزش زمین فوق واقع در بابل جاده قدیم آمل به بابل روستای زاهد کال با دیوار بلوکی 
به ارتفاع 2 متر یک باب انباری بمساحت 30 متر مربع می باشد 77 سیر از 240 سیر 
بمبلغ 160416641 ریال برآورد نموده است . و مزایده از این قیمت پایه کارشناسی 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین خرید 
می تواند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر شعبه سوم 
مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید از ملک داده شود مستندا به ماده 129 قانون اجرای 
احکام مدنی باید 10 درصد قیمت را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه 
پرداخت نمایند در صورت انصراف برنده مزایده مبلغ واریز شده اولیه در حق دولت 

ضبط خواهد شد ضمنا هر گونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد.
دفتر اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی
 )حقوقی( شهرستان بابل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
واقع در شهرستان داالهو بخش 5 کرمانشاه  از ششدانگ پالک یک اصلی  چون 
تحدید حدود به عمل نیامده است لذا از پالک مرقوم ذیاًل تعریف شده است طبق 
ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک در زمان مقرر قید شده تحدید حدود به عمل 
خواهد آمد لذا بدین وسیله از کلیه مجاورین و کسانی که نسبت به تحدید حدود 
اعتراض دارند برابر ماده 20 قانون ثبت  تا 30 روز  اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم و رسید  دریافت دارند در غیر این صورت حق آنان ساقط خواهد شد.

1-آقای روح اله بساطی فرزند عزیز مراد به شماره شناسنامه 9353صادره از کرند 
غرب ششدانگ یک باب خانه به مساحت 55، 118 متر مربع تحت پالک قسمتی 
از 382 فرعی از یک اصلی  ابتیاعی از مالکین اولیه واقع در کرند غرب زرده ، در 

مورخه 1395/5/17 تحدید حدود به عمل خواهد آمد
تاریخ انتشار  : 1395/4/27 

خلیل بساطی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان داالهو 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سمیره پورارشد دارای شناسنامه شماره 1242 بوشهر  به شرح دادخواست 
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از    2 /95ش  به201 
تاریخ  در  بوشهر   56 بشناسنامه  پورارشد  محمدرضا    شادروان  که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   95/3/18

منحصر است به:
1-علی پور ارشد  به شماره شناسنامه605 صادره ازبوشهر)پسرمتوفی(

2-ایمان پورارشد  به شماره شناسنامه 2536صادره از بوشهر )پسر متوفی(
3-معصومه پورارشد  به شماره شناسنامه 350 صادره از بوشهر )دختر متوفی(

4-سمیه پورارشد به شماره شناسنامه 215صادره از بوشهر )دخترمتوفی(
5-سمیره پورارشد  به شماره شناسنامه 1242 صادره از بوشهر)دختر متوفی(

6-سعیده پورارشد  به شماره شناسنامه 34900832906 صادره از بوشهر )دختر 
متوفی(

7-زهرا تنگستانی به شماره شناسنامه 25628 بوشهر )همسر متوفی(
تا  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار:95/4/27

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف بوشهر محمد فوالدی

دادنامه 

پرونده کالسه3100490 950998288 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 
اسالمشهر )102جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 

متهمین :1.آقای بهبود مرادی فرزنداسالم  به نشانی بالمکان   
اسالمشهر- خ مدنی-ک 9-  نشانی  به  فرزند حبیب  مرادی   2.آقای غالمحسین 

پ18 
اتهام: استعمال مواد مخدر     

قرار منع تعقیب 
در خصوص اتهام بهبود مرادی وغالمحسین مرادی دایر برولگردی، باتوجه به اینکه 
غالمحسین مرادی آدرس مشخصی داردومشمول تعریف ولگردکه درتبصره 2ماده 
45 قانون آیین دادرسی قیدشده ، نمی شود. در خصوصو متهم دیگر نبز با توجه به 
اینکه آدرس از متهم وجود ندارد تا بررسی وتحقیق گردد که وسیله معاش شخصی 
دارد یا خیر و در تحقیقات دادسرا نیز مشخص نشده که به لحاظ عدم دسترسی 
به متهم امکان تحقیقات وجود ندارد.به لحاظ عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب 
مستند به ماده 265 وتبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری صادر واعالم می 
گردد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظر 

استان تهران است.م/ الف 602
سجاد صفری - دادرس محاکم اسالمشهر

 دادنامه 
خ  قدس  شهرک  چهاردانگه  نشانی  به  قربانعلی   فرزند  بالژ  سیامک  شاکی:آقای 

چهارم غربی پ21 ط همکف  
متهم :آقای امیر راوندی  به نشانی مجهول المکان

اتهام: خیانت درامانت    
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه

برخیانت  دایر  راوندی  امیر  آقای  علیه  بالژ  سیامک  آقای  شکایت  خصوص  در 
به  به شماره 1395/2/30-163145844925  فقره چک  به یک  نسبت  درامانت 
مبلغ 22/000/000ریال عهده بانک ملت.از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده 
و نظر به مفاد اظهارات شاکی بشرح صفحه 4پرونده در مرجع انتظامی و نظر به 
به  باشد  عنه  نزد مشتکی  در  بودن چک  امانی  از  دلیلی که حاکم  تاکنون  اینکه 
دادگاه ارائه ننموده است لذا دادگاه با استناد به مواد 4 و 265 قانون آئین دادرسی 
روز  بیست  ظرف  صادره  قرار  نماید.  می  اعالم  و  صادر  تعقیب  منع  قرار  کیفری 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران 

میباشد. م / الف 624
علی اکبر میرزا خانی   رئیس شعبه 1۰1 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

متن آگهی 
خواهان / شاکی سجاد میرعباسی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم یداله عالی 
پور به خواسته مطالبه وجه چک ماده 9 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
قدوسی  اختالف مجتمع  به شعبه 7 شورای حل  نموده که جهت رسیدگی  آباد 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل 
استان لرستان ارجاع و به کالسه 9409986690700390 ثبت گردیده که وقت 
علت مجهول  به   . است  تعیین شده  و ساعت 09:15  آن 1395/6/27  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
شعبه ۷ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد 

متن آگهی 
رضا  متهم   / به طرفیت خوانده  دادخواستی  پور  اسدی  مرتضی  / شاکی  خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم   9 ماده  طلب  بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  محبوب 
اختالف  شورای حل   3 شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام خمینی میدان 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 9509986690300124 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/6/9 و ساعت 09:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شورای حل اختالف شعبه 3 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم 

آباد – اسماعیل فالح نژاد.

متن آگهی 
به  دادخواستی  ضمیر  شرفی  اکبر  و  خواه  وحیدی  ماشاءاله  شاکی   / خواهان 
و  خوزانی  ابراهیمیان  فریبا  و  خوزانی  ابراهیمیان  فرخ  متهم   / خوانده  طرفیت 
ابراهیمیان  و محمد  ابراهیمیان خوزانی  اله  نعمت  و  ابراهیمیان خوزانی  مهرداد 
خوزانی و سعید ابراهیمیان خوزانی به خواسته تجویز انتقال منافع به غیر و الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین 
وقت  که  گردیده  ثبت   9409986610500480 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1395/5/17 آن  رسیدگی 
ماده 73  به تجویز  و  / متهم و درخواست خواهان/شاکی   بودن خوانده  المکان 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم 
نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
– علیرضا تقی پور 

متن آگهی 
در خصوص تجدید نظرخواهی / آقای علیرحم یاوریان بطرفیت ورثه مرحوم حبیب 
تاج  و  –نسترن  ویانا   – آذر   : خانمها  رضا  محمود   – عبدالرضا   : آقایان  کاکاوند 
 – محمدرضا   – ابراهیم  محمد  :آقایان  کاکاوند  حمید  مرحوم  ورثه  و  کدخدایی 
– فریبا و قدم خیر  – فرزانه  – پروانه  – و خانمها هاجر  – اسفندیار  احمدرضا 
رستم ثانی نسبت به دادنامه شماره 9509976610500251 صادره از این شعبه 
به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود 
مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این 
دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید 

نظر ارسال میگردد 
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان
 خرم آباد – آزیتا بابا بیک . 

مفقودی
شماره  72با  663ج29ایران  شهربانی  شماره  81با  سیلومدل  کمپانی  سند   
اعتبار  درجه  از  و  81165048426مفقودگردیده  شاسی  موتور764611وشماره 

ساقط می باشد
مفقودیبابل

 کارت هوشمند باری شماره کارت 2607033 بنام حامد موسی زاده بائی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

 اصالحیه 
با توجه به چاپ آگهی تحدید حدود اختصاصی متعلق به خانم قمر تاج کرمجانی 
نوشته   ) )کرمخانی  به جای کرمجانی  اشتباهاً  تاریخ 95/4/21 شماره 3276  در 

شده است که به اطالع می رساند کرمجانی صحیح می باشد 

در خانه پشه کش طبیعی درست کنید!

شما به راحتی می توانید پشه کش طبیعی خود را در خانه 
تهیه کنید.

دهنده  آزار  و  سوزش  سبب  که  نیست  ها  پشه  گزش  تنها 
به طور  راه خون  از  را  هایی  بیماری  توانند  ها می  آن  است. 
بالقوه انتقال دهند و سبب بیماری شوند؛ بنابراین مهم است 
که خود را از گزش پشه ها محفوظ کنیم. اسپری های پشه 
منزل  نزدیک  های  مغازه  و  ها  داروخانه  در  راحتی  به  کش 
چندان  که  ها  اسپری  این  حال  این  با  هستند.  دسترس  در 
ارزان هم نیستند، حاوی مواد شیمیایی قوی هستند که سبب 

تحریک پوست یا تنفس می شوند.
280 گرم روغن سنبل هندی را با 85 گرم آب مقطر در یک 
بطری اسپری مخلوط کنید. از روغن خالص و طبیعی روغن 
سنبل هندی استفاده کنید. این روغن حاوی مواد شیمیایی 

است که پشه ها را دفع می کند.
کاله نازل اسپری را محکم روی بطری ببندید.

قبل از هر بار استفاده بطری را به شدت تکان دهید تا آب و 
روغنی که از هم جدا شده اند خوب مخلوط شوند.

مخلوط روغن سنبل هندی را قبل از بیرون رفتن از منزل روی 
پوست خود اسپری کنید. همچنین می توانید آن را به راحتی 

در هر جایی از خانه استفاده کنید.

ها  پشه  کردن  دور  برای  توانید  می  که  دیگری  ترکیب 
استفاده نمایید:

10 قطره روغن آویشن
20 قطره روغن گیاه پونه

  مقداری روغن زیتون
این مواد را با کرم ضد آفتاب خود مخلوط نمایید و روی بدن 

بمالید.

ماده دیگری که می توانید برای دفع حشرات بسازید:
90 میلی لیتر قیر کاج

60 میلی لیتر روغن کرچک
30 میلی لیتر روغن گیاه پونه

مخلوط این مواد را روی آتش مالیم بجوشانید تا به خمیری 
چسبنده تبدیل گردد و پس از خنک شدن آن را روی بدن 

خود بمالید.
تهیه  توانید  می  ها  عطاری  برخی  از  را  هندی  سنبل  روغن 

کنید.  

از عوارض افت فشار خون چه 
می دانید؟

بعضی از افراد از اینکه فشار خونشان همیشه پایین 
است، شکایت دارند ولی باید معنای فشار خون 

پایین را بدانیم.
او  دارد.  سال   14 »دخترم  می گوید:  الهام  مادر 
خیلی الغر است و اصال اشتها ندارد. چند وقتی 
است که گاهی متوجه تلوتلو خوردن او حین راه 
نیست  چیزی  می گوید  خودش  شده ام.  رفتن 
و فقط چشم هایش چند ثانیه سیاهی می رود و 
بعد خوب می شود. چند روز قبل او را به درمانگاه 
بردم تا فشار خونش را اندازه بگیریم. فشار خون 
او 80 روی 50 میلی متر جیوه بود. گفتند امکان 
آزمایش  با  که  دارد  وجود  باشد،  کم خون  اینکه 
معلوم شد کم خون هم نیست. مشکل اصلی الهام 
پوست بسیار خشک و زبرش است و شوره های 
معمولی  درمان های  به  که  چشمش  دور  شدید 
جواب نمی دهد. نگرانم مبادا ارتباطی بین فشار 
شوره  و  پوست  خشکی  و  الغری  پایین،  خون 
چشمش باشد. با این سن کم چرا باید خشکی 

پوست بگیرد؟«
بعضی از افراد از اینکه فشار خونشان همیشه پایین 
است، شکایت دارند ولی باید معنای فشار خون 
پایین را بدانیم. فشار خون مطلوب فشار خونی 
است که کمتر از 80/120 میلی متر جیوه باشد 
ولی عدد اختصاصی برای فشار خون پایین وجود 
فشار  از  بهتر  خیلی  پایین  خون  فشار  اما  ندارد 
خون باالست.بعضی از افراد با فشار خون پایین 
هیچ مشکلی ندارند و از نظر پزشکی نیز مشکلی 
باید  نوجوان  این  مورد  در  نمی شود.  محسوب 
بررسی کنند که فشار خون علت خاصی دارد یا 
خیر. گاهی فشار خون پایین علت مشخصی دارد؛ 
مثال بیمار به دلیل استراحت طوالنی مدت، کاهش 
حجم خون در اثر خونریزی یا کمبود مایعات بدن، 
مصرف بعضی از داروها، عفونت شدید، کمبودهای 
تغذیه ای و واکنش های حساسیتی دچار کاهش 
فشار خون می شود که همه موارد گفته شده، نیاز 
به درمان دارند و با درمان، بیمار وضعیت عادی 
خود را به دست می آورد. بیمارانی که علت خاصی 
معموال  نمی شود،  پیدا  فشار خونشان  افت  برای 
نیاز به درمان خاصی ندارند و فقط به آنها توصیه 
می شود که گاهی اوقات میزان مصرف نمک در 
مایعات  از  بیشتر  ببرند،  باال  غذای مصرفی خود 
استفاده کنند، بعضی از ورزش ها و حرکات فیزیکی 
خاص را انجام ندهند و به طور ناگهانی وضعیت 

خود را از نشسته به ایستاده تغییر ندهند.

سالمت و تغذیه بهداشت و سالمت

پاراســیتامول  نظیــر  ُمســکنی  داروهــای 
)اســتامینوفن( و ضــد التهــاب غیر اســتروئیدی 
پــر  از   )Ibuprofen ایبوپروفــن  )ماننــد 
مصــرف تریــن داروهــای بدون نســخه پزشــک، 
ــا  ــه داروه ــتفاده از این گون ــل از اس ــت. قب اس
بایــد بروشــور همــراه دارو بــه دقــت مطالعــه و 

ــد. ــنا ش ــا آش ــی آنه ــوارض جانب ــا ع ب

 1. آسپرین برای کودکان خطرناک است
بعضــی از مــادران، بــرای درمــان تــب یــا 
ــزای کــودکان خــود از آســپرین اطفــال  آنفلوآن
ــوده  ــر نادرســت ب ــن ام ــد، ای ــتفاده می  کنن اس
ــرا گاهــی اســتفاده از آســپرین در کــودکان  زی
ــندروم  ــن س ــود. ای ــندروم رای می  ش ــث س باع
هرچنــد کــه نــادر بــوده امــا اگــر اتفــاق بیفتــد، 
ــز و  ــه مغ ــی ب باعــث واردشــدن آســیب ناگهان
ــل  ــد قب ــن نبای ــودک می شــود. بنابرای ــد ک کب
از 19ســالگی از آســپرین اســتفاده کــرد. در این 
ارتباط، اســتفاده از پاراســیتامول )اســتامینوفن( 

ــت دارد. ــا دز مناســب، ارجحی ــن ب و ایبوپروف

با پارامترهای دیگر را در  2. رابطه مسکن 
نظر بگیرید!

واکنش  و  تعامل  الکل  با  اکثر مسکن  های درد، 
داشته و باعث افزایش عوارض جانبی آنها می-
 شود. لذا باید بروشور همراه دارو به دقت خوانده 
و از عدم وجود تعامل و واکنش بین آنها مطمئن 
داروهای  با  مسکن  ها،  از  برخی  همچنین  شد. 
فشارخون واکنش داشته و یا باعث افزایش فشار 

خون در اشخاص طبیعی و کسانی که از بیماری-
 های مربوط به فشار خون رنج نمی  برند، می شود. 
بنابراین بیماران فشار خون، حتما و به صورت 
بهترین  با  ارتباط  در  خود  پزشکان  با  مستمر 

مسکن  های درد، مشاوره کنند.

3. اگر معده حساس دارید این مسکن ها را 
مصرف نکنید

استروئیدی  غیر  التهاب  ضد  داروهای  از  برخی 

ایجاد  باعث  ناپروکسن  و  ایبوپروفن  مانند 
حساسیت در معده شده و این نیز باعث ایجاد 
التهاب، زخم و خونریزی در معده می  شود. جهت 
پرهیز از این امر، باید این مسکن  ها با کمترین دز 
و در کوتاه ترین مدت، مورد استفاده قرار گیرند. 
همچنین این داروها باید به همراه غذا مصرف 
شده و در صورتی که بیمار به درمان بیش از یک 
هفته نیازمند باشد، باید به پزشک خود مراجعه 

کند. 

 4. قاتل خاموش کلیه
از  را  فضوالت  و  بوده  اعضا  مهمترین  از  کلیه، 
بدن خارج و به حفظ تعادل آب و الکترولیت  ها 
مسکن  می کند.  کمک  بدن  Electrolyteدر 
 های ضد التهاب غیر استروئیدی بر کارکرد کلیه 
به مدت  آنها  از  استفاده مداوم  تاثیر گذاشته و 
کلیه  ها خواهد شد.  کارافتادن  از  باعث  طوالنی 
همچنین اگر شما از مشکالت مزمن کبدی رنج 
می  برید، باید با دکتر خود در مورد مسکن ضد 

درد مناسب، مشورت کنید. 

وقتی مسّکن می خورید مراقب این خطرات باشید

اساس  بر  که  دارد  وجود  مشخصی  قاعده 
نزدیکی  در  نباید  هواپیماها  و  پهپادها  آن 
یکدیگر باشند اما حاال شرکت ایرباس دست 

به سنت شکنی زده است.
حال  در  ایرباس  شرکت  مهر،  گزارش  به 
از  استفاده  نحوه  کارگیری  به  و  آزمایش 
هواپیماهای  دقیق  بررسی  برای  پهپادها 
به مشتریانشان  از تحویل  تولید شده پیش 

است.
کیفی  کنترل  بازرسان  این  از  پیش  تا 
ایرباس مجبور بودند که برای بررسی دقیق 
خاطر  اطمینان  و  شده  تولید  هواپیماهای 
حاصل کردن از این نکته که هیچ نقصی در 
بدنه آنها وجود ندارد از پلکانهای مخصوصی 
باال رفته و برای ساعتها مشغول به کار شوند. 
برخی  در  و  بوده  دشواری  کار  فرآیند  این 
انجامد.  می  طول  به  ساعت  دو  تا  موارد 

حال اما نوبت به استفاده از فناوری نوظهور 
ایرباس نشان داد که  پهپادها رسیده است. 
پروازی،  سیستمهای  این  از  گیری  بهره  با 
فرآیند بررسی دقیق هواپیماها تنها در 10 

دقیقه به طول می انجامد.
شرکت  با  ایرباس  شرکت  منظور  این  برای 
را  ای  AscTec همکاری گسترده  آلمانی 
برای به کارگیری پهپادها در فرآیند بررسی 

هواپیماها آغاز کرده است.
اصالح  پهپاد  فروند  یک  شرکت  این 
دوربینهای  به  که  را   8 فالکون  شده 
مجهز  اینتل  ساخت   RealSense
البته  و  موشکافانه  بررسی  برای  هستند 
هوشمند بدنه هواپیماها به کار گرفته است.

مگاپیکسلی   42 دوربین  به  پهپاد  این 
به عنوان  آن  از  است که  قدرتمندی مجهز 
ابزار اصلی جمع آوری داده ها استفاده می 
کند. پهپاد پس از آغاز پرواز از پیش برنامه 
به  اقدام  هواپیما،  دور  به  خود  شده  ریزی 
مختلف  بخشهای  از  خودکار  تصویربرداری 
گر  هدایت  یک  میان  این  در  کند.  می  آن 
از روی زمین تمام حرکات پهپاد را زیر نظر 
خواهد داشت.در این بررسیها تا 150 تصویر 
گرفته می شود که در ادامه توسط بازرسان 
مورد  بعدی  سه  مدلسازیهای  قالب  در  و 

تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

بطری آب معدنی و نوشابه ها را در فریزر 
قرار ندهید!

علوم  دانشگاه  جامعه  تغذیه  گروه  مدیر 
پزشکی تهران با بیان اینکه استفاده مکرر 
مصرف  یکبار  پالستیکی  بطری های  از 
سرطان زا است، عنوان کرد: افراد باید برای 
نگه داری مایعات از بطری های دارای الیه 

محافظ استفاده کنند.
دکتر احمدرضا درستی، مدیر گروه تغذیه 
با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  جامعه 
بیان اینکه بطری های پالستیکی را هرگز 
یا معرض گرما  فریزر  در  دفعات مکرر  به 
توصیه  افراد  به  کرد:  اظهار  ندهید،  قرار 
می شود برای گرم یا سرد نگه داشتن هر 
بطری های  از  آب  جمله  از  نوشیدنی  نوع 
استفاده  محافظ  الیه  دارای  پالستیکی 

کنند.
دارای  پالستیکی  بطری  افراد  که  زمانی  
به  باید  می کنند  تهیه  را  محافظ  الیه 

بعد  و  کنند  توجه  نیز  آن  اعتبار  تاریخ 
زیرا  نکنند  استفاده  آن  از  مذکور  تاریخ  از 
اعتبار  مدت  از  بعد  آن  نگه دارنده  خاصیت 
از بین می رود و استفاده از این نوع بطری ها 

می تواند برای بدن مضر باشد.
نوشابه،  پالستیکی  بطری  از  افراد  برخی   
برای نگه داری مایعات  آبمیوه و آب معدنی 
در یخچال استفاده می کنند اما این در حالی 

برای سالمت بدن مضر  اقدام  این  است که 
سم  سازی  آزاد  باعث  کار  این  زیرا  است 
بدن(  برای  مضر  و  قوی  )سمی  دیوکسین 

از پالستیک شده و می تواند سرطانزا باشد.
استفاده از این بطری ها و قرار دادن مکرر آن 
در معرض گرما و سرما موجب از بین رفتن 
الیه های حفاظتی و ورود مواد پالستیک به 

داخل محتوای درون  بطری می شود.

بطری آب معدنی و نوشابه را در فریزر نگذاریدکنترل کیفیت هواپیما با پهپاد
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گزارش سایت AFC از خداحافظی »کاپیتان نکو«

تیم  ملی  از  نکونام  به خداحافظی جواد  اشاره  با   AFC سایت 
ایران او را بازیکن اسطوره ای و بزرگ معرفی کرد.

به  گزارش  ایسنا و به نقل از سایت AFC جواد نکونام، کاپیتان 
سابق تیم  ملی ایران در جام جهانی برزیل روز جمعه خداحافظی 

خودش را از فوتبال اعالم کرد.
سایت AFC در گزارشی به دوران پر افتخار حضور این بازیکن 
هافبک  نوشت:  و  کرد  اشاره  تیم  ملی  در  مختلف  تیم های  در 
کرد،  بازی  قطر فصل گذشته  العربی  برای  که  ایرانی  ساله   35
فوتبال  از  را  خودش  خداحافظی  بیانیه ای  انتشار  با  جمعه  روز 

اعالم کرد.
فوتبال  بازیکن  یک  عنوان  »به  بود:  آمده  نکونام  بیانیه  در 
باید  شما  که  است  تصمیماتی  از سخت ترین  یکی  بازنشستگی 
بگیرید و من هم این تصمیم را آسان نگرفتم. وقتی که بچه بودم 
نمی دانستم خداحافظی از فوتبال یعنی خداحافظی با آرزوها و 

رویاهایتان. »
بازی  با 151  ایران  برای فوتبال  را  بازی  بیشترین  نکونام  جواد 
در تیم  ملی انجام داد. او اولین بار در سال 1998 با تیم پاس 
حضورش را در فوتبال ایران اعالم کرد و در نهایت با انتقال به 
اوساسونا چندین سال در لیگ فوتبال اسپانیا بازی کرد.  بعد از 
دوره ای کوتاه در استقالل و الکویت به اوساسونا بازگشت و در 

نهایت هم در تیم های همچون سایپا و العربی بازی کرد.
او توانست در دو جام جهانی  در طول دوران درخشان نکونام، 
همراهی  را  ایران  فوتبال  تیم  ملی  آسیا  ملت های  جام  چهار  و 
کند تا اسطوره فوتبال ایران با این کارنامه پر افتخار از فوتبال 

خداحافظی کند.

پانیونیوس یونان رسما خواستار مسعود 
شجاعی شد

تیم یونانی پانیونیوس خواستار به خدمت گرفتن مسعود شجاعی، 
هافبک تیم  ملی فوتبال ایران شده است و گفته می شود ظرف 
چند روز آینده بازیکن ایرانی معاینات پزشکی را در این باشگاه 

انجام خواهد داد.
به  گزارش  ایسنا و به نقل از گاتزتای یونان، پانیونیوس یونان که 
کریم انصاری فرد، مهاجم ایرانی را در اختیار دارد قصد دارد که 
دومین بازیکن ایرانی خود را جذب کند و این بار به سراغ مسعود 

شجاعی رفته تا بتواند این بازیکن را به خدمت بگیرد.
به نوشته این سایت، این باشگاه یونانی شانس بسیار باالیی برای 
جذب شجاعی دارد که قبال در اللیگای اسپانیا بازی کرده است.
این  پیشنهاد  تایید  با  نیز  پانیونیوس  باشگاه  سایت  همچنین 
قطعی  چیز  همه  تقریبا  کرد:  اعالم  شجاعی  مسعود  به  باشگاه 
شده است و این بازیکن 32 ساله به زودی قرار است برای انجام 

تست های پزشکی و امضای قرارداد وارد یونان شود.
و  بازی کرد  اسپانیا  لیگ  اوساسونا در  برای  پنج فصل  شجاعی 
سپس حضور در الس پاالماس را تجربه کرد. او فصل قبل برای 
تیم الغرفه قطر بازی کرد و اکنون بار دیگر در فوتبال اروپا بازی 

خواهد کرد.
شجاعی در دو جام جهانی 2006 و 2014 سابقه بازی برای تیم  ملی 
فوتبال ایران را دارد و همان طور که روزنامه  گاتزتای یونان اشاره 

کرده است او خریدی بسیار ارزشمند برای این باشگاه خواهد بود.
دو سال پیش باشگاه آ. ا. ک یونان خواستار جذب شجاعی بود 

که این انتقال صورت نگرفت.

حضور بانوان اسکواش ایران با حجاب اسالمی 
در مسابقات جهانی

سرمربی تیم ملی دختران اسکواش حضور در رقابت های جهانی 
را تجربه بسیار خوبی برای بانوان اسکواش باز دانست تا بتوانند 

در سطح جهان با پوشش اسالمی ظاهر شوند.
فاطمه سادات حیدری در گفت وگو با ایسنا، در مورد حضور تیم 
ملی دختران اسکواش در رقابت های جهانی اظهار کرد: برای اولین 
اتفاق  بانوان  بخش  در  اسکواش  جهانی  رقابت های  که  است  بار 
می افتد. پیش از این دختران ما فقط در سطح آسیا حاضر شده 
بودند. این رقابت ها تجربه بسیار خوبی برای اسکواش بازان خواهد 

بود تا بتوانند در سطح جهانی با پوشش اسالمی ظاهر شوند.
جهت  بازیکنان  گفت:  جوانان  ملی  تیم  اردوی  مورد  در  او 
آماده سازی رقابت های قهرمانی آسیا از 6 فروردین ماه تا اواخر 
اردیبهشت ماه در اردو به سر  بردند. اما اولین اردوی تیم ملی 
جوانان برای حضور در رقابت های جهانی از 10 تیرماه آغاز شد. 
این اردو با حضور دو بازیکن زیر 19 سال، آیلی نیری و فرشته 

اقتداری برگزار شد.
رقابت های  در  را حضور  اصلی  جوانان هدف  ملی  تیم  سرمربی 
و کسب  جهانی  مسابقات  هرچند  افزود:  و  کرد  عنوان  آسیایی 
بهترین نتیجه برای ما خیلی مهم است، همچنین نحوه عملکرد 
بازیکنان که چطور در این رقابت ها ظاهر خواهند شد، اهمیت 
آسیایی  قهرمانی  رقابت های  ما  اصلی  ولی هدف  دارد.  بسیاری 

است که در مهرماه برگزار خواهد شد.
حیدری در مورد لباس دختران اسکواش باز تصریح کرد: لباس بانوان 
برای حضور در رقابت های آسیایی تایید شده بود ولی برای حضور 
در رقابت های جهانی به تایید رییس فدراسیون جهانی نیاز داشتیم 

تا دختران ایرانی بتوانند با حجاب اسالمی به میدان مسابقه بروند.
فدراسیون  رییس  پیگیری های  با  خوشبختانه  داد:  ادامه  او 
بر  کنیم. همچنین  را کسب  فدراسیون جهانی  توانستیم مجوز 
روی بازوی لباس بانوان نماد یوزپلنگ طراحی شده است که این 
لباس با همین نماد مورد تایید قرار گرفت و دختران ایرانی با 

این لباس در مسابقات جهانی حاضر می شوند.
او در مورد شانس بانوان در رقابت های آسیایی نیز گفت: در سال 
 2 اختالف  با  و  آوردیم  بدشانسی  آسیایی  مسابقات  در  گذشته 
امتیاز با نفر قبل مدال آسیایی را واگذار کردیم. اما امسال خیلی 
بهتر  خیلی  و  دارند  منسجمی  تمرینات  بازیکنان  و  امیدواریم 
عمل می کنند. من اگر در کنار تیم ملی ماندم برای این است که 

امسال حتماً مدال کسب کنیم.
مرداد   15 تاریخ  از  جهان  جوانان  قهرمانی  اسکواش  مسابقات 
ماه به میزبانی شهر بیلسکوبیاال کشور لهستان با حضور برترین 
اسکواش بازان دختر و پسر دنیا برگزار خواهد شد که در بخش 
دختران، آیلی نیری و فرشته اقتداری دو نماینده ایران در این 
رقابت ها خواهند بود. فاطمه سادات حیدری به عنوان سرمربی 
را  تیم  این  مربی  عنوان  به  دولتی زاده  پرند  و  ملی جوانان  تیم 

جهت آماده سازی رقابت های جهانی همراهی خواهند کرد.

ستاره میالن تهدید به جدایی کرد

ستاره کلمبیایی میالن تهدید کرد که اگر این 
دیگری  تیم  به  نکند  بازیکن جدید جذب  تیم 

خواهد رفت.
به گزارش ایسنا و به نقل از آس، یکی از بهترین 
بازیکنان میالن در فصلی که گذشت کارلوس 
بازی های  کلمبیایی  مهاجم  این  بود.  باکا 
حال  این  با  گذاشت.  نمایش  به  را  درخشانی 
   A سری  در  قهرمانی  نه  نتوانست  روسونری 
لیگ  در  حضور  جواز  نه  و  ایتالیا  حذفی  جام 

قهرمانان اروپا را به دست آورد.
است  باعث شده  باکا در میالن  عملکرد خوب 
تا مشتریان زیادی داشته باشد. او سران باشگاه 
اگر خریدهای خوبی  که  کرد  تهدید  را  میالن 

نداشته باشند این تیم را ترک خواهد کرد.
تواند  تنها خداوند می  را  آینده من  باکا گفت: 
پیش بینی کند. با پیشنهاد های زیادی مواجه 
از  است.  انگلیس  از  آنها  بیشتر  که  ام  شده 
هم  آلمان  حتی  و  فرانسه  ایتالیا،  اسپانیا، 
با میالن  پیشنهاد دارم این در حالی است که 

قرارداد چهار ساله دارم.
در  تا  دارم  وقت  کافی  اندازه  به  داد:  ادامه  او 
این زمینه فکر کنم. گرفتن تصمیم نهایی بسیار 
سخت است. مدیر برنامه هایم با میالن و چند 
باشگاه دیگر در حال مذاکره است و به خوبی 

نظر نهاییام اعالم می شود.
رویای  گفت:  پایان  در  کلمبیایی  مهاجم  این 
فصل  دارم.  را  اروپا  قهرمانان   لیگ  در  حضور 
قبل برای برآورده کردن این رویای خود تالش 
زیادی کردم، اما در نهایت موفق نشدیم. میالن 
درحالی  این  نیست،  اروپا  قهرمانان  لیگ  در 
است که من عاشق چنین رقابتی هستم. باید به 
صراحت بگویم که اگر میالن به خوبی سرمایه 

گذاری نکند از این تیم جدا می شوم.

توافق اولیه پرسپولیس 
با بازیکنان اوکراینی

فوتبال  دوبازیکن  با  پرسپولیس  باشگاه   
به  برای حضور در جمع سرخپوشان  اوکراینی 

توافق اولیه رسید.
به گزارش ایرنا، مدافع و مهاجم اوکراینی مورد 
با  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی  برانکو  نظر 
توافق  به  آن  با مسئوالن  باشگاه  دراین  حضور 

اولیه دست یافتند.
آزمایشات  تایید  صورت  در  گزارش،  این  بنابر 
بازیکن، آن ها فصل شانزدهم  این دو  پزشکی 

برای تیم پرسپولیس بازی خواهند کرد.
یانسکی  پلی  الکسی  و  پریمیوف  والدیمیر 
بازی  برای  برانکو  را  اوکراینی  مهاجم  و  مدافع 
در پرسپولیس در نظر گرفته و آن ها را تایید 

کرده است.
قهرمانی  فوتبال  مسابقات  دوره  شانزدهمین 
از روز چهارم مردادماه  ایران  برتر  باشگاه های 

آغاز می شود.

پیشنهاد ۱۰۰ میلیون پوندی 
منچستریونایتد برای پوگبا

از پیشنهاد 100 میلیون  در حالی که رسانه ها 
پل  گرفتن  برای خدمت  منچستریونایتد  پوندی 
پوگبا خبر می دهند، مدیر یوونتوس گفت که این 

باشگاه خود را برای جدایی پوگبا آماده می کند.
به گزارش ایرنا از گل، گزارشهای رسانه ها حاکی 
از آن است که انتقال 100 میلیون پوندی پوگبا 
از یوونتوس به منچستریونایتد به زودی نهایی می 

شود. 
باشگاه منچستریونایتد عالقه مند جذب این مهاجم 
فرانسوی است. رسانه ها از پیشنهاد پرداخت 100 
میلیون پوند برای جذب این بازیکن و همچنین 
دستمزد سالیانه 16 میلیون پوندی پوگبا خبر می 

دهند. 
یوونتوس تایید کرد که بدنبال جایگزین هایی برای 
گونزالو هیگواین  است.  بونوچی  لئوناردو  و  پوگبا 

مهاجم ناپولی گزینه مورد نظر یوونتوس است. 
همه  گفت:  یوونتوس  مدیر  پاراتیسی  فابیو 
باشگاههای بزرگ می دانند که بازیکنان مطرح آنها 
پیشنهادهای جذاب دریافت می کنند. در یوونتوس 
پوگبا و بونوچی عالقه مندان زیادی دارند و ما برای 

انتقال آنها آماده ایم. 
آن  از  حاکی  دیگر  های  گزارش  حال  همین  در 
رایوال  مینو  با  مذاکره  بدنبال  یوونتوس  است که 
مدیربرنامه های پوگبا مهاجم 23 ساله تیم در مورد 

امکان تمدید قرارداد او تا سال 2021 است.
بیانکونری قرار است به مهاجم خود قرارداد 6 تا 
7 میلیون یورو در سال را پیشنهاد دهد که 4.5 
میلیون یورو افزایش خواهد داشت. قرارداد کنونی 

وی در سال 2019 به پایان می رسد.
با  که  است  امیدوار  ایتالیا  آ  قدرتمند سری  تیم 
وجود پیشنهاد مبلغ کمتر نسبت به اولد ترافورد، 
رابطه خوب تیم با پوگبا نتیجه را به نفع یوونتوس 
رقم بزند.  پیشنهاد بسته مالی برای پوگبا تاثیری 
بر جذب گونزالو هیگواین مهاجم آرژانتینی ناپولی 
نخواهد گذاشت. یوونتوس آمادگی دارد تا هیگواین 

را با 94 میلیون یورو از ناپولی به خدمت بگیرد. 
رایوال گفت: یوونتوس کمتر از 100 میلیون یورو 
را برای فروش وی قبول نمی کند و من هم با این 
موضوع موافقم. هر چند وی از ماندن در بیانکونری 
راضی است. ما حتی آماده هستیم تا قرارداد جدید 

وی را امضا کنیم.
باشگاه رئال مادرید نیز در اوائل تابستان جاری عالقه 

مندی خود را برای جذب پوگبا اعالم کرد. 
با این حال نارضایتی پوگبا از منچستریونایتد در سه 
سالی که در آنجا بود، می تواند وی را به ماندن در 

یوونتوس ترغیب کند.

خبرخبر

 تیم والیبال جوانان ایران با شکست ژاپن در 
مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا، 

فینالیست شد.
مرحله نیمه نهایی هجدهمین دوره مسابقات 
والیبال قهرمانی جوانان آسیا روز شنبه در 
چین تایپه پیگیری شد و تیم ایران در این 

مرحله به مصاف ژاپن رفت.
این  در  ایران  والیبال  جوان  پوشان  ملی 
مسابقه سه بر یک حریف خود را از پیش رو 

برداشتند و راهی دیدار نهایی شدند.
شاگردان بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال 
جوانان ایران در ست سوم این مسابقه 31 
بر 29 مغلوب حریف شدند تا بعد از شش 
واگذار  به حریف  را  یک ست  نتیجه  دیدار 
و  دوم  اول،  های  در ست  اما  باشند،  کرده 
چهارم به ترتیب با امتیازهای 25 بر 16، 25 
و  رسیدند  پیروزی  به  بر 19  و 25  بر 16 

فینالیست شدند.
تیم والیبال جوانان ایران با راهیابی به دیدار 
سهمیه  آسیا،  قهرمانی  های  رقابت  نهایی 
سه  به  که   2017 سال  جهانی  های  بازی 
تیم برتر آسیا تعلق می گیرد را نیز به دست 

آورد.
مسابقه  این  شروع  برای  عطایی  بهروز 
جواد کریمی، اسماعیل طالبی، امیرحسین 
اسفندیار، اسماعیل مسافر، طیب عینی، علی 
اصغر مجرد و رسول آقچه لی را روانه میدان 
کرد. داورانی از عربستان و تایلند نیز قضاوت 

این مسابقه را برعهده داشتند.
تیم ایران بازی را خوب شروع کرد و توانست 
برتر از حریف خود باشد تا اینکه در امتیاز 8 
بر 5 به سود ایران تیم ها به وقت استراحت 
فنی اول رفتند. ژاپنی ها اشتباهات زیادی 
در زدن سرویس داشتند و در طرف مقابل 
شاگردان عطایی در توپ گیری های عقب 
زمین عملکرد خوبی داشتند. جوانان ایران 
با حمالت خوب خود که حاصل توپ گیری 

های عقب زمین بود توانستند نتیجه بازی 
را 16 بر 12 کنند تا بازهم تیم ها به وقت 
استراحت فنی بروند. با وجود اینکه جو سالن 
کاماًل به سود ژاپنی ها بود، اما برخی حرکات 
تماشاگران  تشویق  گاهاً  عطایی  شاگردان 
را به همراه داشت. سرویس های بی نقص 
جواد کریمی و امیرحسین اسفندیار موجب 
شد تا اختالف بیش از پیش شده و این ست 
خود  سود  به  بر 16  نتیجه 25  با  ایران  را 

تمام کند.
ست دوم هم تغییری در ترکیب ایران ایجاد 
از  بهتر  را  این ست  عطایی  نشد. شاگردان 
ژاپن  سرمربی  تا  کردند  آغاز  قبل  ست 
مجبور  ایران  سود  به  صفر  بر   4 امتیاز  در 
شود.  فنی  استراحت  وقت  درخواست  به 
هماهنگی عالی بین بازیکنان ایران موجب 
کرد  ایجاد  ژاپن  که سرمربی  ای  وقفه  شد 
و تعویض هایی که انجام داد بی ثمر باشد 
ها  تیم  ایران  سود  به   3 بر   8 امتیاز  در  و 
روند  بروند.  اول  فنی  استراحت  وقت  به 
تا  پیدا کرد  ادامه  ایران  به رشد جوانان  رو 
اینکه امتیاز 11 بر 4 شد و بازهم سرمربی 
زدن  کرد.  استراحت  وقت  درخواست  ژاپن 

مهاجم  از  و حمایت  هدفدار  های  سرویس 
و مدافع در تیم ایران به خوبی اجرا شد، اما 
ژاپنی ها دست از تالش برنداشتند و نتیجه 
عطایی  بار  این  تا  کردند  بر 7  را 11  بازی 
را  نکاتی  و  کند  استراحت  وقت  درخواست 
به بازیکنانش تذکر دهد. تک دفاع عالی از 
اصغر مجرد امتیاز 16 را برای ایران به ارمغان 
آورد تا در امتیاز 16 بر 9 به سود ایران تیم 
ها به وقت استراحت فنی دوم بروند. ست 
دوم را هم ایران با نتیجه 25 بر 16 به سود 

خود تمام کرد.
نخستین امتیاز ست سوم را هم ایران گرفت. 
داد  ایران  تیم  به  داور  که  قرمزی  کارت 
موجب شد تا ژاپنی ها برای اولین بار در این 
مسابقه از ایران پیش بیفتند و نتیجه بازی 6 
بر 5 به سود آنها شود؛ همین برتری تا امتیاز 
8 بر 7 هم ادامه داشت تا این بار تیم ها با 
برتری ژاپنی ها به وقت استراحت فنی اول 
بروند. بازی در این ست برای ایران در حال 
گره خوردن بود و ژاپنی ها با تعویض پاسور 
های  ست  به  نسبت  بهتری  شرایط  خود 
گذشته داشتند، اما برتری آنها چندان ادامه 
نداشت و در امتیاز 14 بر 13 ایران توانست 

از حریف پیش بیافتد. برگشت توپ کم نظیر 
از جواد کریمی از پشت نیمکت ذخیره ها و 
در ادامه ناکامی ژاپنی ها در حمله و اسپک 
تمام کننده اسنفدیار امتیاز 16 را برای ایران 
به ارمغان آورد تا تیم ها در امتیاز 16 بر 14 
دوم  فنی  استراحت  وقت  به  ایران  سود  به 
بروند. ژاپنی ها در امتیاز 23 بر 22 از ایران 
درخواست  عطایی  بهروز  تا  افتادند  پیش 
وقت استراحت کند و در ادامه این ایران بود 
از حریف  بر 24  امتیاز 25  توانست در  که 
جلو بیافتد. این ست با نتیجه 31 بر 29 به 
سود ژاپن تمام شد تا نخستین ست باخته 
ها  رقابت  از  دوره  این  در  شاگردان عطایی 

ثبت شود.
آغاز  قدرت  با  را  چهارم  ایران ست  جوانان 
به سود  بر 6  امتیاز 8  تیم ها در  و  کردند 
اول  استراحت  وقت  به  عطایی  شاگردان 
ست  این  در  ها  ژاپنی  دوم  پاسور  رفتند. 
 9 درامتیاز  گرفت.  قرار  اولیه  ترکیب  در 
وقت  درخواست  بازهم  ژاپن  سرمربی   6 بر 
استراحت کرد، چراکه نمی خواست اختالف 
تیم ها بیشتر شود. در امتیاز 16 بر 12 به 
سود ایران بود که تیم ها به وقت استراحت 
دوم رفتند. شاگردان عطایی این ست را پر 
قدرت بازی کردند، اما ژاپنی ها هم دست 
بازی  از تالش برنداشتند. زمانی که نتیجه 
درخواست  عطایی  بهروز  شد،   18 بر   16
امتیازگیری  مانع  تا  کرد  استراحت  وقت 
ژاپنی ها شود. هرچند داور در این مسابقه 
بیشتر هوای ژاپنی ها را داشت، اما شاگردان 
عطایی توجهی به این موضوع نداشتند. این 
ست با نتیجه 25 بر 19 به سود ایران خاتمه 

پیدا کرد.
شاگردان عطایی از شش مسابقه قبلی خود 
برابر ترکمنستان،  شش پیروزی 3 بر صفر 
قطر، هنگ کنگ، سریالنکا، کره جنوبی و 

قزاقستان در کارنامه داشتند

والیبال قهرمانی جوانان آسیا؛

 ایران به دیدار نهایی راه یافت و سهمیه جهانی گرفت

فرزان عاشورزاده می گوید که به عنوان 
تکواندوی  در  ایران  نماینده  اولین 
المپیک می خواهد مدال بگیرد تا برای 

هم تیمی هایش انگیزه ایجاد کند.
ملی پوش تکواندوی ایران در گفت وگو 
با خبرنگار  ایسنا، در خصوص اردوهای 
تیم ملی، اظهار کرد: تمرینات سنگین و 
المپیک  به  هر چه  و  گذرد  می  فشرده 
نزدیک می شویم شرایط سخت تر می 
شود. تمرینات را با انگیزه خاصی سپری 
نتایج خوبی  ایران  تکواندوی  می کنیم. 
در کارنامه دارد و به همین دلیل فشار 
مسائل  این  به  اما  است  زیاد  ما  روی 
تمریناتم  روی  تنها  نمی کنیم.  توجهی 
بیرون  به  توجهی  هیچ  و  کردم  تمرکز 

تمرین ندارم.
وی ادامه داد: مدت ها در تمرین و اردو 
بوده ایم و همه ی سختی های تمرین 
ایم  کرده  تحمل  را  خانواده  از  دوری  و 
اما انگیزه کسب مدال المپیک باعث می 
شود تمام سختی ها را تحمل کنیم. با 
برنامه ای که کادر فنی برای ما ریخته 

در المپیک در اوج خواهیم بود.
اولین  که  این  به  اشاره  با  عاشورزاده 
المپیک  در  ایران  تکواندوی  نماینده 
اولین  من  کرد:  اظهار  بود،  خواهد 
نماینده ایران هستم که به روی شیاپ 
چانگ می روم. می خواهم با کسب مدال 
انگیزه  تکواندو  های  رقابت  اول  روز  در 
را  ایران  تکواندوی  نمایندگان  دیگر 

بیشتر کنم. تمام شرایط فراهم است که 
بهترین نتیجه را کسب کنم. به خودم و 
تمام هم تیمی هایم ایمان دارم که تمام 
تالش خود را می کنیم تا بهترین نتیجه 

را در المپیک بگیریم.
ادامه  در  جهان  طالی  مدال  دارنده 
رقبای  خصوص  در  خود  سخنان 
حریفان  از  کرد:  نشان  خاطر  المپیکی، 
آنها  مبارزه  فیلم  و  دارم  کافی  شناخت 
با  که  است  درست  کنم.  می  تماشا  را 
برنامه  آنها  روی  رقبا  شدن  مشخص 
ریزی کرده ایم اما من کار خود را می 
کنم و توجهی به رقبا ندارم. با این رقبا 
هر  به  ام.  کرده  مبارزه  گذشته  در  هم 
نمی توان  و  است  متفاوت  المپیک  حال 

نتایج را پیش بینی کرد.
ما  تیم  کرد:  اضافه  رنکینگ  اول  نفر 
در  خوب  کادر  و  شاخص  نفرات  با 
مهدی  و  کند. من  المپیک شرکت می 
و  هستیم  رنکینگ  در صدر  خدابخشی 
سجاد مردانی نیز در جایگاه سوم است. 
هست.  مدال  کسب  امید  ما  سه  هر  به 
خوشبختانه رابطه هر سه ما با کادر فنی 
خوب است و با روحیه ای که به ما می 
دهند انگیزه کسب مدال را داریم. کسب 
و  جسمی  آمادگی  ملزم  المپیک  مدال 
هم  موازات  در  دو  این  و  است  روحی 
باید باشند. کادر فنی روی ذهن ما نیز 
لحاظ  به  و  است  داشته  خوبی  تاثیرات 

فنی نیز آماده ایم.

شهال بهروزی راد، تنها نماینده ایران در 
رقابت های قایقرانی پارالمپیک ریو از تاثیر 
مثبت تجهیزات جدید در عملکردش برای 

بازی های پارالمپیک خبر داد.
وی در این خصوص افزود: با پیگیری های 
کمیته ملی پارالمپیک و مکاتباتی که با 
کمپانی های مرتبط داشتند، خوشبختانه 
زودی  به  و  شده  خریداری  کایاک  قایق 
خواهد  قرار  اختیارم  در  تمرینات  برای 
گرفت. جا دارد از مسئولین محترم کمیته 
این  خرید  مقدمات  که  پارالمپیک  ملی 

قایق را فراهم آوردند قدردانی کنم.
بهروزی راد در ادامه گفت: در حال حاضر 
اوقات  در  و  میانگین  صورت  به  روزانه 
روز  دو  و  دارم  تمرین  مختلف 4 ساعت 
در هفته هم به بدن سازی اختصاص دارد. 
وی گفت: نفراتی که در پارالمپیک با آنها 
روبرو می شوم همانهایی هستند که در 
آلمان و مسابقات سال  مسابقات جهانی 
گذشته ایتالیا  حضور داشتند و در زمره 5 
نفر برتر دنیا هستند. هم اکنون در رده ی 
پنجم رنکینگ جهانی هستم و اختالفم با 
نفر سوم جهان 33 صدم ثانیه و با نفر اول 
یک و نیم ثانیه است و تمام تالشم را به 
کار می برم تا در مسابقات پارالمپیک این 
فاصله را کم تر و شانس رفتن روی سکو 

را بیشتر کنم.
تنها نماینده ایران در رقابت های قایقرانی 

قایق  قطعا  کرد:  نشان  خاطر  پارالمپیک 
جدید می تواند تاثیر بسزایی در عملکردم 
با  ام  باشد و در کم کردن فاصله  داشته 

نفرات برتر جهان کمک شایانی کند.
اخیر  مسابقات  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
قهرمانی کشور گفت: خوشحالم که با راه 
یافتن من به بازی های پارالمپیک مسیر 
جدیدی برای بانوان قایقران ایجاد شد و 
انگیزه ی آنها برای ادامه فعالیت در این 
شاهد  اخیر  مسابقات  در  بیشتر.  رشته 
حضور خوبی از بانوان بودیم و امیدوارم در 
سالهای آینده مسیر فعالیت در رشته ی 
قایقرانی به ویژه برای بانوان هموارتر باشد.

باور  هایم  توانمندی  به  افزود:  بهروزی 
قلبی دارم و از ابتدای مسیر فکر کردن به 
هدف باعث شد تا با کمبودها و سختی ها 
مقابله کنم و در این مسیر حمایت های 
همین  و  برادرم  خصوص  به  خانواده ام 
طور مربی خوبم آقای مهدوی نیا و نیز 
و  قایقرانی  های  فدراسیون  همکاری 
جانبازان و معلولین به من کمک کرد تا 
در ادامه ی این مسیر با قدرت پیش روم 

و خسته نشوم.
اولین  اینکه  بر  عالوه  راد  بهروزی  شهال 
بانوی پارالمپیکی ایران در رقابت های ریو 
خواهد بود، عنوان اولین نماینده ایران در 
بخش رقابت های قایقرانی پارالمپیک را 

نیز به نام خود ثبت کرده است.

شهال بهروزی راد؛

قایق جدید تاثیر بسزایی در عملکردم 
خواهد داشت

اتحادیه جهانی کشتی در همکاری با کمیسیون 
چهار  المپیک،  بین المللی  کمیته   جانبه  سه 
سهمیه پایانی ورزش کشتی در بازی های المپیک 

ریو 2016 را اعطا کرد.
کمیسیون سه گانه معموال این سهمیه ها را برای 
کسب  سهمیه  چهار  از  کمتر  که  میزبان هایی 
می کنند کنار می گذارد، اما در این دوره از بازی ها 
المپیک در  برزیل توانسته است پنج سهمیه  

کشتی کسب کند.
»نناد اللویچ« رییس اتحادیه جهانی کشتی در 

این باره گفت: این پروسه به خوبی نشان می دهد 
که ورزش ما چقدر در سراسر دنیا پیشرفت کرده 
است. سهمیه هایی که برزیل گرفت ما را دلگرم 
کرد و خوشحال هستیم که چهار کشور دیگر 

می توانند به بازی های  المپیک بیایند.
وزن  در  پرو  کشورهای  به  سهمیه  چهار  این 
58 کیلوگرم زنان، جمهوری چک در وزن 63 
کیلوگرم زنان، اتریش در وزن 85 کیلوگرم فرنگی 
مردان و کرواسی در وزن 75 کیلوگرم فرنگی 

مردان داده شده است.

از سوی اتحادیه جهانی؛

آخرین سهمیه های کشتی در المپیک ریو توزیع شد

فرزان عاشورزاده: 

برای مدال به المپیک می روم
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برگزاری مرحله استانی آزمون معارف 
قرآن کریم در چهارمحال وبختیاری

سرپرست معاونت فرهنگی واجتماعی اوقاف و امور 
خیریه استان چهارمحال وبختیاری گفت: مرحله 
استانی آزمون معارف قرآن کریم در روز جمعه 15 

مرداد برگزار می شود.
امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  االسالم  حجت  وبختیاری،  چهارمحال  خیریه 
المسلمین یونس گرجی با اعالم این خبر افزود: 
سی و نهمین دوره مسابقات معارف قرآن کریم با 
حضور پرشکوه جامعه قرآنی در مرحله شهرستانی 
برگزار شد. وی بیان کرد: آزمون معارف قرآن کریم 
در مرحله شهرستانی در تمام شهرستان های استان 
سمنان به نحو مطلوبی برگزار شد. سرپرست معاونت 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  واجتماعی  فرهنگی 
چهارمحال وبختیاری در ادامه اظهار کرد: 300 نفر 
در مرحله شهرستانی آزمون معارف قرآن کریم در 
شهرستان ها شرکت کردند. وی تصریح کرد: روز به 
روز  جامعه قرآنی استان در حال افزایش است و نیاز 
است که این اقدام به صورت مستمر ادامه یابد. وی 
در پایان با اشاره به اینکه مرحله استانی سی ونهمین 
روز  در  کریم  قرآن  معارف  آزمون  مسابقات  دوره 
جمعه 15 مردادماه  برگزار می شود. بیان کرد: منابع 
این آزمون از تفسیر نمونه آیت ا... العظمی مکارم 

شیرازی از سوره های هود و یونس است

برگزاری کالسهای  خبر نویسی وعکاسی 
ورزشی  در اراک

با حضور مدیرکل ومعاون ورزشی اداره کل ورزش 
ورزشی  هیاتهای  های  عمومی  روابط  و  وجوانان 
وادارات ورزش وجوانان شهرستانهای تابعه استان 

دوره خبرنویسی وعکاسی ورزشی برگزار شد.
سعیدملکی مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی  
در این دوره گفت:  روابط عمومی به عنوان یک 
نهاد ارتباطی متعلق به جامعه ی مدرن است، این 
ساختار در بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی 
در جایگاه واقعی خود قرار گرفته ولی در جوامع 
جهان سومی این ساختار بیشتر تقلیدی و دچار 

روزمرگی و پراکنده کاری شده است.
جایگاه  دلیل  به  ها  عمومی  روابط  افزود:  وی 
توانند سازمان های  زیربنایی خود می  راهبردی 
مختلف را در همگامی با پیشرفت و تحوالت جهانی 
یاری دهند، چراکه روابط عمومی یک واحد پویا و 
ارگانیک سازمانی است که هیچ گاه در آن سکون و 

تعطیلی وجود ندارد.

کلنگ زنی و آغاز عملیات احداث تصفیه خانه 
فاضالب دیواندره

با حضور معاون عمرانی استاندار کردستان، نمایندگان مردم استان در 
مجلس، مدیرعامل آبفا استان، فرماندار دیواندره و جمعی دیگر از مسئوالن، 

کلنگ احداث تصفیه خانه فاضالب شهر دیواندره به زمین زده شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کردستان، تصفیه 
خانه فاضالب دیواندره در طول 2 سال و در زمینی به مساحت 4.25 

هکتار ساخته می شود.
سیستم تصفیه در این تصفیه خانه از نوع لجن فعال با هوادهی گسترده 
است و در افق پیش بینی شده برای طرح، بهره مندی 63 هزار نفر از 

خدمات این تصفیه خانه فاضالب مد نظر قرار گرفته است.
این طرح در فاصله 1.5 کیلومتری از شهر دیواندره احداث می شود و 
دارای سه مدول هر کدام به ظرفیت 21 هزار نفر است ک مدول سوم 
در سال 1400 ساخته خواهد شد.  سرانه فاضالب تولیدی به این تصفیه 
خانه در روز 128 لیتر، دبی متوسط فاضالب در آن 8 هزار و 61 مترمکعب 

در روز و دبی حداکثر فاضالب 21 هزار و 602 متر مکعب در روز است.

روستای نشترود اولین اقامتگاه بوم گردی البرز 
معاون گردشگری میراث فرهنگی البرز گفت: روستای نشترود آسارا 

به عنوان اولین اقامتگاه بوم گردی استان معرفی می شود.
از   یکی  عنوان  به  امروزه  کرد:روستا گردی  اظهار  ترکاشوند،  احمد 

شاخه های مهم صنعت گردشگری شناخته شده است.
وی ادامه داد: البرز به دلیل این که روستاهای بکر و زیبایی را دردل 
زیادی  حرف های  روستایی  گردشگری  حوزه  در  داده،  جای  خود 

برای گفتن دارد.
باید  روستایی  گردشگری  توسعه  برای  کرد:  اضافه  ترکاشوند 
زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری الزم ایجاد شود تا گردشگران 
با آسودگی تمام بتوانند از جذابیت های روستاهای استان بهره مند 

شوند.
وی افزود: ایجاد اقامتگاه های بوم گردی یکی از روش هایی است که 

می  در جذب گردشگران مختلف به استان موثر واقع شود.
بوم گردی  اقامتگاه های  تقویت  و  داد:ایجاد  توضیح  مسئول  این 
موضوعی که می تواند گردشگری البرز را یبه سمت  توسعه و خروج 

از رخوت کنونی سوق دهد.
،معاونت گردشگری  انجام شده  بررسی های  با  ابراز کرد:  ترکاشوند 
میراث فرهنگی قصد دارد روستای نشترود از توابع آسارا را به  عنوان 

اولین اقامتگاه بوم گردی استان معرفی کند.
معاون گردشگری میراث فرهنگی البرز اظهار کرد: ایجاد این اقامتگاه 
معرفی  در  سزایی  به  نقش  آلودگی  بدون  و  امن  فضایی  عنوان  به 
جاذبه های گردشگری استان و جذب گردشگران خواهد داشت. وی 
در پایان با اشاره به این که برخی روستانشیان از حضور گردشگران 
در محل زندگی خود رضایت ندارند، اضافه کرد: باید با اطالع رسانی 
و آموزش صحیح،آمادگی الزم برای پذیرش گردشگران را در جامعه 

روستایی استان به وجود آورد.

خبر خبر

مطلوب  عملکرد  به  اشاره  با  باف  عالی  دکتر 
معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه در سه 
ماهه نخست سال جاری، اظهار داشت: تکمیل 
پیاده، خط کشی محوری معابر  عابر  پل های 
اجرای  کیلومتر،   135 از  بیش  طول  به  اصلی 
شهری  ترافیک  در  اثرگذار  هندسی  اصالحات 
مهم  از  اتوبوس،  های  ایستگاه  نصب  کنار  در 
از  اقدامات معاونت در سه ماهه گذشته  ترین 

سال جاری بوده است.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
باف  عالی  دکتر حسین  تبریز،  کالنشهر  چهار 
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت  داشت:  اظهار 
منطقه بر اساس اهداف کالن مدیریت شهری 
و وظیفه ذاتی خود در خصوص بهبود وضعیت 
ترافیکی،  معضالت  کاهش  و  نقل  و  حمل 
اقداماتی را در دستور کار قرار داده که قسمت 
عمده ای از آنها محقق شده است                                                                            
شهردار منطقه چهار اذعان داشت: 70 کیلومتر 
خط کشی محوری ممتد و بیش از 65 کیلومتر 
هدف  با  منطقه  سطح  در  منقطع  کشی  خط 
ماه  سه  زمان  مدت  در  ایمنی  ضریب  افزایش 
انجام پذیرفته است. وی ادامه داد خط کشی 
دو جزئی، عابر پیاده، سرجزیره ها و نوشتاری 
از دیگر اقدامات در بخش خط کشی معابر بوده  

است.
عالی باف نصب پل عابر پیاده در تقاطع حکم 
آباد و بلوار شهیدان ذاکر را نیز به عنوان دیگر 

داشت:  بیان  و  کرد  ذکر  گرفته  صورت  اقدام 
عملیات ساخت و نصب چند پل عابر دیگر جزء 

اولویت های کاری منطقه می باشد.
وی ادامه داد: اجرای اصالح هندسی در فاز یک 
خیابان برق المع  و نصب 238 مورد تابلوهای 
اسامی معابر، بخش دیگری از اقدامات ترافیکی 
از  معاونت بوده است که در سه ماهه گذشته 

سال به انجام رسیده است.
از  نقطه  سه  در  کرد  نشان  خاطر  باف  عالی 
منطقه شامل بلوار ستارخان جنب آتش نشانی، 
و  مصلی  های  مغازه  جنب  پاسداران  خیابان 
خیابان توحید به طرف چهارراه قدس ایستگاه 

های اتوبوس نصب و ایجاد شده است.
شهردار منطقه چهار با اشاره به نصب و ایجاد 
نرده  منطقه،  سطح  در  ترافیکی  اقالم  سایر 
بلوار  و  ذاکر  شهیدان  بلوار  میانی  رفوژ  کشی 
گاردریل،  و  ترافیکی  عالیم  نصب  آذربایجان، 
تابلو فلش دار، تابلوهای راهنمای مسیرو چراغ 
های LED در زیر پل میدان جهاد و خیابان 
شریعتی تقاطع والمان را از سایر اقدامات مهم 
معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه برشمرد.
نشاء  انواع  هزار   500 از  بیش  کاشت  و  تولید 
گل و نیز کاشت ارقام ردیفی و انواع درختچه 
به طول بیش از 15 کیلومتر در سطح منطقه 

در سه ماهه نخست سال 95 
از  بیش  کاشت  و  تولید  از  عظیمی  مهندس 
500 هزار انواع نشاء گل و کاشت بیش از 15 

در سه  انواع درختچه  و  ردیفی  ارقام  کیلومتر 
ماهه نخست امسال در سطح حوزه شهرداری 
منطقه چهار خبر داد.                                                                                 
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
چهار کالنشهر تبریز، مهندس عظیمی با اعالم 
این خبر افزود: سرانه مطلوب برای فضای سبز 
شهری تا حدود بسیار زیادی به شرایط زیست 
محیطی، ویژگی  های اقلیمی و همچنین تراکم 
بافت مسکونی یک منطقه بستگی  و  جمعیت 
کاشت  در  که  تدابیری  با  داد  ادامه  وی  دارد. 
با  و سازگار  متنوع  و گونه های  بذر گل  انواع 
های  زیبایی  شاهد  است،  شده  محیط  اقلیم 

طبیعی چشم نوازی در سطح منطقه هستیم.
وی به رشد بسیار باالی کاشت گل  های فصلی 
اشاره  گذشته  سال  به  نسبت  جاری  سال  در 
کرد و گفت: طی سه ماهه ابتدایی سال جاری 
500 هزار انواع نشاء گل کاشته شده است که 

سال  در  مشابه  مدت  به  توجه  با  میزان  این 
گذشته افزایش یافته است.

کاشت  در  داشت:  بیان  ادامه  در  عظیمی 
اقدامات  نیز  درختچه  و  ردیفی  ارقام  انواع 
سه  عرض  در  و  گرفته  صورت  توجهی  قابل 
انواع  اصله  هزار  از 32  بیش  ابتدایی سال  ماه 
درخت و بیش از 150 هزار ارقام ردیفی و انواع 

درختچه در سطح حوزه کاشته شده است. 
حذف  از  همچنین  منطقه  سبز  فضای  مدیر 
جاری  سال  در  چمن  مربع  متر  هزار   150
افزود: با حذف این میزان چمن  خبر داده و 
آنها  بجای  درختچه  و  درخت  انواع  کاشت  و 
ای،  قطره  آبیاری  سیستم  از  استفاده  نیز  و 
صرفه  آب  مصرف  در  توجهی  قابل  میزان 
جویی و از هزینه های نگهداری کاسته شده 

است.

شهردار منطقه چهار تبریز تشریح کرد: 

عملکرد مطلوب معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه در سه ماهه 
نخست امسال

آگهی مزایده
به شرح پرونده اجرایی کالسه 9404016527000041 این اداره علیه اقای رضا 
شکوهی )وام گیرنده( به آدرس : کرمانشاه- کسری- بلوار باغچه بان- جنب تاکسی 
تلفنی آزادمهر- ساختمان شکوهی و خانم مریم میری )راهن( به آدرس جوانرود 
فرهنگیان فاز دو روبروی بیمارستان حضرت رسول له بانک کشاورزی شعبه شهید 
رجایی کرمانشاه  برابر سند رهنی شماره 28927 مورخه 1392/02/28 و دفترخانه 
46 جوانرود مبلغ 5/159/394/059ریال بابت اصل طلب به انضمام تاخیرو .... و 
مبلغ 1260/769/703 ریال بابت نیم عشر اجرایی و حق مزایده متعاقبا در روز 
به  و  کرمانشاه  بهشتی  بانک کشاورزی شعبه شهید  به  اعالم خواهد شد،  مزایده 
صندوق دولت بدهکار می باشد و در ازاء دین که .وثیقه ذکر شده در سند بشرح 
1( ششدانگ یکباب خانه بمساحت 162 متر مربع پالک شماره 462 فرعی از 200 
فرعی از 54 اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه ذیل ثبت 3840 صفحه 
142 دفتر 13/20به شماره مالکیت 423822 بنام خانم مریم میری فرزند حسین 
صادر گردیده است  با حدودات اربعه مندرج در سند با جمیع متعلقات و منضمات 
شرعیه و عرفیه  آن به انضمام آب و برق و گاز منصوبه له بانک کشاورزی شعبه 
شهید رجایی کرمانشاه گذاره شده است که به علت عدم ایفای تعهد و پرداخت 
اقساط منجر بصدور اجراییه به کالسه فوق الذکر در این اداره شده که اوراق الزم 
االجراء برابر مقررات ابالغ گردیده است و طبق نظر کارشناس محترم دادگستری 
.... جمعا 1(: ششدانگ پالک فوق  ارزش عرصه واعیان به احتساب امتیاز برق و 
ملکی خانم مریم میری طبق نظریه کارشناس دادگستری 5/314/750/000 ریال 
ارزیابی گردیده است. و در اجرای ماده 121 آیین نامه اجراء مزایده در روز سه 
شنبه مورخه 1395/05/12 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل ثبت اسناد 
و امالک شهرستان جوانرود واقع در خیابان 22 بهمن از طریق مزایده حضوری 
 5/314/750/0000 مبلغ  جمعا  ارزیابی  پایه  مبلغ  رسد  می  فروش  به  نقدی  و 
واگذار خواهد  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  به کسی که  و  ریال شروع شده 
شد.طالبین می توانند در روز سه شنبه 1395/05/12 ساعت 9 الی 12 ظهر روز  
مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند،بدیهی است بدهی آب و برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری به عهده 
نامه اجراء مفاد اسناد رسمی  برنده مزایده است و طبق ماده 40 اصالحی آیین 
بازداشت و حفاظت 5% درصد اجرایی و حق مزایده به  الزم االجراء هزینه های 
عهده متعهدان و به استناد ماده 126 اصالحی آیین نامه مذکور و چنانچه ملک 
و متعلقات در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند ملک مذکور با دریافت 5 درصد 
اجرایی و حق مزایده به مبلغی که مزایده از آن شروع شود پس از دریافت مابه 
التفاوت قیمت به بستانکار واگذار خواهد شد چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رسمی غیر متقربه باشد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و همان 
ساعت انجام میشود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.

تاریخ انتشار:1395/04/27             
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی جوانرود – عزیزی

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 

کالسه پرونده 1/51/95 
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

خواهان: سیروان بازانی فرزند حسین 
خوانده : امین حامدی فرزند محراب علی 

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده امین حامدی تقدیم 
که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز 1395/6/2 ساعت 9 وقت رسیدگی 
تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی 
نامبرده می تواند تا روز  ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود 

جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

اجرائیه 
مشخصات محکوم له: اشرف محمدی کانی گلزار فرزند علی به نشانی سنندج کانی 

کوزله جنب مسجد امام خمینی لوازم خانگی آریان 
مشخصات محکوم علیه: ارمان خلیلی فرزند محمد عارف مجهول المکان

شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به:  است  محکوم 
 9309978752900273 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510098752900197
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت وجه 1 فقره 
چک به شماره 2362/600242 بابت اصل خواسته و مبلغ 170/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 93/8/3 لغایت اجرای 

حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی با خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و ال به درخواست محکوم له بازداشت می شود 
)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خوددرای محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- 
چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود از ادی محکوم علیه از زندان 
یا تئزیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه  منوط به موافقت محکوم له 

خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف 1۶3۰ مسئول دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان سنندج 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پرونده کالسه 342/95شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
غفار ولی زاده درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته 
شادروان عزیز ولی زاده در تاریخ 1395/2/12 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
1- جبار ولی زاده  زایچه 214-1343  کدملی 4959707184  پسر متوفی
2- غفار ولی زاده  زایچه 241-1348 کدملی 4959707453  پسر متوفی

3- آمینه ولی زاده  زایچه 267-1352  کدملی 4959707712  دختر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

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

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

فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع   95/12/25 139460324001006097مورخ  بشماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
آقای هوشنگ غانمی فرزند حسین صادره از گناوه را در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 187/70 مترمربع در قسمتی از پالک 917 واقع در امام زاده  گناوه 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/04/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/11

م الف ۴88 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

متن اگهی 
خواهان هادی کرگی با وکالت پروین حیدری دادخواستی به طرفیت خوانده غالم 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه چک  مطالبه  به خواسته  مطلق  عباس خسروی 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 33 خانواده یک شورای  شهرستان خرم 
حل اختالف شهرستان خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان 
جنب کارخانه یخ( ارجاع و به کالسه 9509986694700081 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/05/28 و ساعت 09:00 تعیین شده است و مفاد بدین 
شرح اعالم می گردد که وکیل خواهان تقاضای مطالبه مبلغ 11/380/000 هزار 
تومان بابت چک های شماره 447/462572 – 447/462573 بانک صادرات به 
 . را داشته است  از دادرسی  ناشی  وارده  تادیه و خسارت  تاخیر  انضمام خسارات 
به تجویز ماده 73  و  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان  به علت مجهول 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد
دبیر شعبه 33 خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم اباد – فریده نصرت پور . 

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

فاقد سند رسمي
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    139460313010001810 شماره  راي  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای رحیم محمدبگ 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 870 صادره از بوکان در شش دانگ یک باب خانه 
تجاری و مسکونی به مساحت 150/25 مترمربع پالک 4424 فرعی از 114-  اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک  باقیمانده114- اصلي واقع در بخش 17 شهرستان 
بوکان خریداري از مالک رسمي آقای نادر ایلخانی زاده مع الواسطه محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/04/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/27

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی  کیفری به متهم مجهول المکان 
کالسه  درپرونده  درامانت  خیانت  اتهام  که  ابراهیم  فرزند  عزیزی  شجاع  آقای 
940906 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب 
می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار بوی ابالغ می گردد 
تا ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ نشرآگهی دراین شعبه دادیاری حاضرشوید وازخود 
معرفی  ویاعدم  دفاعیه  الیحه  ارسال  عدم  یا  حضور  عدم  صورت  نماییدودر  دفاع 
وکیل این شعبه درحقوق الناس وحقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی 
نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشارآگهی  تا روز محاکمه 

کمتر ازیک ماه نباشد . م/الف 701
بازپرس شعبه 1 دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- فوالدی

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   3 شعبه   9509986690300004 کالسه  پرونده 
 9509976690300042 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
خواهان : آقای محمد حسین رحیمی کیا فرزند پاپی با نشانی لرستان خرم آباد 
ماسور خیابان مریم مابین خ مریم چهار و پنج درب حیاط کرم رنگ ماشین رو 
–خوانده :آقای علی بابوس به نشانی لرستان خرم آباد مجهول المکان –خواسته : 

مطالبه وجه چک ماده 9 
بتاریخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو نود و پنج در وقت فوق العاده جلسه 
تشکیل  ذیل  کننده  امضا  تصدی  به  آباد  خرم  اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه 
با توجه به اوراق  است پرونده کالسه 950004 از دفتر واصل و تحت نظر است 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست آقای محمد حسین رحیمی کیا فرزند 
بابت  ریال  مبلغ 54/000/000  مطالبه  بخواسته  بابوس  علی  آقای  بطرفیت  پاپی 
وجه یک فقره چک به شماره 724094 عهده بانک سپه به عنوان اصل خواسته 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده تصویر مصدق چک گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و 
بقا اصل چک در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده را 
دارد و اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق آگهی )بدلیل مجعول المکان بودن( در 
جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و دلیلی دال بر برائت 
ذمه خود ارائه ننموده و با مالحظه نظریه مشورتی اعضا شورا دعوای خواهان را 
و  تجارت  قانون  مواد 313-312-310  به  و مستندا  بر صحت تشخیص  محمول 
قانون صدور چک مصوب 1382 و مواد 519-515-198  الحاقی ماده 2  تبصره 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 و 
در اجرای ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 54/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 845/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
94/4/2 تا یوم االداء بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق 
نماید ضمنا دایره اجرا هنگام محاسبه خسارت تاخیر  خواهان صادر و اعالم می 
تادیه هزینه دادرسی آن را نیز محاسبه و از محکوم له وصول نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست 
روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سلمان اسماعیلی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت استان لرستان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقا / خانم مجتبی شایسته پور مالک شش دانگ پالک ثبتی 401 فرعی از 2115 
– 2119 اصلی واقع در خرم آباد بخش یک خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه 
محلی وارده به شماره 51655 مورخ 95/4/22 گواهی شد دفتر خانه 3 خرم آباد 
که هویت و امضاء شهود رسما تایید شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
عمارت به شماره پالک فوق الذکر که ذیل ثبت 18409 جلد 132 صفحه 552 
به شماره چاپی 189720 بنام مجتبی شایسته پور ثبت صادر و تسلیم شده است 
بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است و با جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست 
ماده 120  تبصره یک اصالحی  باستناد  نموده علیهذا مراتب  المثنی  صدور سند 
آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم 
و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد و در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف 
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متن آگهی 
خواهان نادر پروانه دادخواستی به طرفیت خوانده فرنود سوری به خواسته مطالبه 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی  خسارت دادرسی و 
عمومی  دادگاه  ششم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
حقوقی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610600290 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/06/03 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید 
بازوند. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی ابالغ

 اخطار ماده 1۰1 
بدین وسیله پیرو آگهی م الف / 1536 شماره 8522 مورخه 1394/8/18 روزنامه 
رسالت به شرکت تعاونی یکتا شقایق غرب به شماره ثبت 166 و خانم فاطمه گرمه 
فرزند ملک شماره شناسنامه 452 صادره از خرم آباد و کدملی 4859305205 
ابالغ می شود در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9400224 علیه شما و له بانک 
تجارت طبق گزارش مورخ 1395/02/22کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی 
5816 فرعی از پالک اصلی 43 اصلی در بخش 2 خرم آباد مورد وثیقه سند رهنی 
شماره 1631 تنظیمی دفتر 44 خرم آباد به مبلغ 1/380/000/000 ریال )یک 
مبلغ  به  چنانچه  لذا  گردیده  ارزیابی   ) ریال  میلیون  هشتاد  و  سیصد  و  میلیارد 
ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ ابالغ اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به 
مبلغ 5/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج 
از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.م الف 2957 

آگهی احضار متهم 
شاه  حسین  آقای   9309986612401562 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  توجه  با 
از  اتهام کالهبرداری  به  فرزند صید میرزا  زاده  رفیع  فاطمه  و  یعقوب  فرزند  کرم 
سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری 
میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه ( 
به نامبردگان ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 ق آ د ک به 
متهمان ذکر شده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه 
به آدرس دادسرای عمومی و  آباد  انقالب خرم  و  بازپرسی دادسرای عمومی  اول 
انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت 
به  پاسخگویی  به میدان آرش کمانگیر جهت  نرسیده  ایران زمین  شرقی خیابان 
اتهام اعالم شده حاضر گردند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی تصمیات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند. 

گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع برق غرب 
مازندران در راستای کاهش پیک بار تابستان و 
به منظور جلب مشارکت همکاری صنایع، اقدام  
به برگزاری جلسات مشاوره حضوری  با واحدهای 

صنعتی منطقه نمود.  
 مهندس ابراهیم زاده رییس گروه مدیریت مصرف 
راستای  در  برنامه  این  افزود:  این خبر  اعالم  با 
کاهش پیک بار شبکه و با هدف ایجاد تعامل 
سازنده، نهادینه سازي فرهنگ صحیح مصرف 
در بخش مشترکان صنعتی و ارایه راهکارهای 
مناسب جهت کاهش مصرف برق در پیک بار 

تابستان در بخش مشترکان صنعتی بوده است.
از راهکارهای مهم در  اینکه یکی  بیان  با   وی 

از  جلوگیری  و  شبکه  بار  مدیریت 
استفاده  ناخواسته،  های  خاموشی 
است،  صنعتی  مشترکان  ظرفیت  از 
تصریح کرد: به کارگیری دیزل ژنراتور، 
بازدید از روشنایی معابر، رفع مشکالت 
برق  قبوض  در  موجود  احتمالی 
مصرفی، دیماند و تزریق بار راکتیو به 
شبکه در جهت بهینه سازي مصرف 

برق در این بخش مهم می باشد.  
ابراهیم زاده با اشاره به اینکه کشور با 

کمبود 3000 مگاوات برق تولیدی مواجه است، 
خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه پیک امسال 
با  باید  افتاده  اتفاق  قبل  سال  از  زودتر  خیلی 

استفاده از ابزارهای مدیریت مصرف و مشارکت 
و همسویي تمامی مشترکان به ویژه مشترکان 

صنعتي، این پیک مدیریت شود.

وی در ادامه به طرح های تشویقی و نحوه تخفیف 
به صنایع همکار اشاره کرد و افزود: طرح هایی 
همچون جابجایی تعطیلی از جمعه به روزهای 
دیگر هفته، طرح ذخیره عملیاتی و استفاده از 
دیزل ژنراتور از جمله طرح هایی است که شامل 
تخفیف و تسهیالت ویژه از سوی شرکت توزیع 

برق خواهد شد. 
گفتنی است در این نشست ها که در یک برنامه 
زمانبندی شده و به صورت هماهنگ در واحدهای 
صنعتی فعال منطقه برگزار می شود، در خصوص 
مزایای استفاده از این طرح ها، شرایط و نحوه 
ها  تخفیف  پرداخت  نحوه  و  میزان  و  همکاری 

توضیحات کاملی ارایه خواهد شد.

برگزاری جلسات مشاوره حضوری شرکت توزیع برق غرب مازندران با صنایع 
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق کردستان 
تاکید کرد؛

لزوم آمادگي جهت عبور از فصل پیک 
مصرف

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
کردستان در جلسه کاهش پیک بر لزوم بسیج و 
هماهنگی کلیه واحدهای شرکت در عبور موفقیت 

آمیز از فصل پیک تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
نجفیان گفت:  استان کردستان محمد مصطفی 
با توجه به رشد مصرف در فصل تابستان 2500  
دارد  در سطح کشور وجود  نیرو  مگاوات کمبود 
که در صورت عدم اعمال سیاست های مدیریت 
مصرف و مشارکت نکردن مشترکین با خاموشی 

مواجه خواهیم شد.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
قرار است 600 مگاوات از این کمبود نیرو با به مدار 
آمدن نیروگاه های برقابی، 700 مگاوات  از طریق 
طرح ذخیره عملیاتی صنایع و 1200 مگاوات از 
طریق اعمال برنامه های مدیریت مصرف در سراسر 
کشور جبران شود و این موضوع نشان می دهد 
برنامه های مدیریت مصرف باید در اولویت کاری 
برق کشور در سراسر کشور  توزیع  شرکت های 
قرار گیرد. نجفیان با بیان اینکه صنعت برق تمامی 
سعی و توان خود را در جهت عبور از فصل پیک 
بدون تحمیل خاموشی  به مشترکین به کار خواهد 
گرفت؛ افزود: در این راستا توانیر سهمیه کاهش 
پیک مصرف برای استان های مختلف را مشخص 
نیز 27  کردستان  استان  سهمیه  و  است  نموده 
مگاوات است که امیدواریم با انجام اقدامات الزم 
سطح شرکت این رقم در پایان فصل پیک محقق 
شود. وی با تأکید بر نقش فرهنگ سازی در کاهش 
از  افزود: در حال حاضر 85 درصد  پیک مصرف 
مشترکین استان در بخش خانگی قرار دارند که 
در حدود 50 درصد از مصرف برق استان را به خود 
اختصاص داده اند که در صورت فرهنگ سازی و 
مشارکت این مشترکین میزان مصرف به میزان 

قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
نجفیان با یادآوری مشوق های وزارت نیرو جهت 
کاهش پیک مصرف در بخش کشاورزی تصریح 
کرد: امسال نیز همچون سال های گذشته وزارت 
نیرو طرح های تشویقی ویژه ای در نظر گرفته 
است و کشاورزان در صورت خاموشی کردن پمپاژ 
و موتورهای آب خود در ساعات اوج مصرف شب از 
برق رایگان در طول دوره همکاری و نیز پاداش های 

ویژه دیگر برخوردار خواهند شد.

هشتمین وقف چهارمحال وبختیاری در شهر کیان
 به ثبت رسید 

مسکونی  منزل  گفت:  شهرکرد  شهرستان  اوقاف  اداره  رییس 
مرحوم صالحی جهت مسجد وقف شد

به گزارش روابط عمومی اوقاف وامورخیریه چهارمحال وبختیاری 
، همزمان با هفته عفاف و حجاب ، منزل مسکونی مرحوم صالحی 
ریال  میلیارد   4 ارزش  به  مترمربع    400 متراژ  به  نکویی  وخانم 

وقف شد. 
منزل  این  نکویی  وخانم  صالحی  مرحوم  ورثه  گزارش   این  بنابر 
شهرکیان  مسجدالنبی)ص(  احداث  به  کمک  نیت  با  را  مسکونی 

وقف کردند.
با هدف آموزش مصرف صحیح آب به کودکان

کارگاه نقاشی با موضوع صرفه جویی در مصرف آب
 در اراک برگزار شد

به منظور نهادینه کردن فرهنگ مصرف صحیح آب در بین کودکان، 
روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي با همکاری مرکز 
فرهنگی هنری چاووش شهراراک  اقدام به برگزاري کارگاه نقاشي 

با موضوع صرفه جویي در مصرف آب  نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی زهرا 
طراوتی فکور مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت با 
اعالم این خبر  اظهار داشت: روابط عمومي شرکت آب و فاضالب 
الگو مصرف و  استان مرکزي از هر ظرفیت و فرصتي براي تبیین 
فرهنگسازي مصرف بهینه آب در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه 

کودکان و نوجوانان مي نماید.     
وي افزود: در این راستا همزمان با برگزاري نمایشگاه نقاشي از آثار 
هنرجویان مرکز فرهنگي هنري چاووش که به مدت 3 روز در محل 
فرهنگسراي آیینه شهر اراک برگزار شد روابط عمومي آبفا حضور 
فعال داشته و در سومین روز از این نمایشگاه کارگاه آموزش نقاشي 

آب با همکاري مسئوالن این موسسه برگزار شد.
 مدیر دفتر روابط عمومي آبفا  کودکان را مروجین فرهنگ صحیح 
استفاده از آب در خانواده دانست و افزود: بایستي  به قدري در مورد 
مصرف صحیح آب اطالع رساني شود تا به عنوان یک ارزش در نهاد 

افراد تبلور یابد.
نقاشی،  کارگاه  برگزاری  بر  عالوه  روز  این  در  داشت:  اظهار  وي  
مسابقه ای با موضوع صرفه جویی در مصرف صحیح آب همراه با 

بازی و اهدای جایزه به کودکان برگزار گردید.
آثار  این  با  همراه  کودک  جهانی  روز  با  همزمان  است  گفتنی 
برگزار  آب  مصرف صحیح  در  جویی  صرفه  موضوع  با  نمایشگاهی 
خواهد شد. برگزاري این جشنواره ها فرهنگ سازي در جهت رعایت 
الگوهاي مصرف صحیح آب می باشد و آموزش قشر سني نونهال 
وآینده ساز کشور با محوریت نقش حیاتي آب در زندگي بشر نیز از 

اهداف برگزاري این جشنواره بود.

خبر خبر

دو  منطقه  شهرداری  خادمین  تالش  سایه  در 
کالنشهر تبریز و با اتمام عملیات تملک باغات 
ائل گلی و الحاق این باغات به مجموعه تفریحی 
پارک عظیم و تاریخی ائل گلی، آرزوی دیرینه 

شهروندان تحقق می یابد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو 
تبریز، مهندس رسول موسائی شهردار منطقه 
با  گفت:  خبر  این  اعالم  با  تبریز  کالنشهر  دو 
اتمام عملیات تملک باغات ضلع شرقی میدان 
و  عظیم  پارک  توسعه  منظور  به  که  گلی  ائل 
بر  عالوه  رسیده،  انجام  به  گلی  ائل  تاریخی 
تحقق آرزوی دیرینه و چندین ساله شهروندان 
سال  برای  تفریحی  مرکز  این  تبریز  کالنشهر 
میهمانان  از  پذیرائی  جهت  و  میالدی   2018

خارجی آماده می شود.
تملک  این  اینکه  عنوان  با  دو  منطقه  شهردار 
در 22 هزار مترمربع مساحت به انجام رسیده 
عملیات  اتمام  از  مراسمی  طی  گفت:  است 
اعتبار  صرف  با  که  گلی  ائل  باغات  آزادسازی 
200 میلیارد ریالی تحقق یافته است، با حضور 
تبریز  کالنشهر  صحنه  در  همیشه  شهروندان 

بهره برداری می شود.

تملک،  عملیات  اتمام  با  اینکه  عنوان  با  وی 
بزودی عملیات عمرانی برای توسعه پارک کهن 
افزود:  بود  ائل گلی را شاهد خواهیم  و عظیم 
همسو با این عملیات همچنین عملیات احداث 
اتوبان  سوی  از  گلی  ائل  شبدری  طرح  پروژه 
و  مسافرین  تردد  تسهیل  برای  کسائی  شهید 
گردشگرانی که از جاده ائل گلی تردد می کنند 

نیز سریعا در حال اجراست.

جزئیات  تشریح  در  موسائی  رسول  مهندس 
طرح شبدری ائل گلی اظهار داشت: این طرح 
بعنوان کم نظیرترین پروژه رفع ترافیک شهری 
انتهای  اتوبان شهید کسائی و  در محل تالقی 
جاده ائل گلی در قسمت های آزاد شده و ضلع 

جنوبی این شبدری، در حال احداث است .
مهندس موسائی همچنین در خصوص عملیات 

تکمیلی و زیباسازی مجموعه تفریحی پارک ائل 
گلی اضافه کرد: در راستای جذب گردشگران 
تفریحی،  مکان  این  از  بازدیدکنندگان  و 
شهرداری منطقه دو همچنین مطالعات احداث 
تجاری  مجتمع   2 احداث  و  ستاره   5 هتل   2
گذاری  سرمایه  های  پروژه  قالب  در  خدماتی 
به  گلی  ائل  جاده  حوزه  در  خصوصی  بخش 
منظور زیباسازی این جاده 3 کیلومتری را به 
انجام رسانده و عملیات ساماندهی پیاده روها، 
نورپردازی  زیبا،  و  شکیل  های  نیمکت  نصب 
برنامه  در  پرتردد  مسیر  این  در  را  و...  ویژه 

فعالیت های سال 95 گنجانده است.
باند   5 کاشت  دو،  منطقه  شهردار  گفته  بنابه 
درخت  با  گلی  ائل  جاده  کیلومتری   3 مسیر 
های  گیاه  و  گل  و  تزئینی  های  درختچه  و 
و  ترافیکی  اصالح  عملیات  اجرای  فصلی، 
زیرسازی  همراه  به  مسیر  وسط  رفوژ  حذف 
و مناسب سازی مسیر و انجام آسفالت ریزی 
و...  راهنمائی  سوی  از  جاده  این  از  قسمتی 
از سایر مواردی بشمار می آید که شهرداری 
منطقه دو تبریز برای آماده سازی کهن شهر 
تبریز برای میزبانی از گردشگران این شهر به 

انجام رسانده است.

تحقق آرزوی دیرینه شهروندان کالنشهر تبریز: 

اتمام عملیات تملک و الحاق باغات ائل گلی به مجموعه تفریحی پارک تاریخی

 آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری در نظر دارد عملیات اجرای روکش آسفالت منطقه یک را از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد الشرایط واگذار نماید 
1-برآورد اولیه انجام کار 9/587/180/412 ریال بر اساس فهرست بهای راه و 

باند فرودگاه سال 95
2-تاریخ خریداری اسناد : از تاریخ انتشار آگهی 95/4/27 لغایت 95/5/2 

3-سپرده شرکت در مناقصه :5 درصد مبلغ بر آورد اولیه به میزان 479/359/021 ریال است 
4-شرکت کنندگان می بایست جهت شهرکت در مناقصه مبلغ 500/000 ریال بابت خریداری 

اسناد به حساب سیبا در آمدشهرداری به شماره 0108598799000 واریز نمایند 
5-شرکت کنندگان می بایست دارای رتبه 5 رشته راه و باند فرودگاه از معاونت برنامه ریزی 

استان و فرم ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده باشند 
6-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 

7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد 
تاریخ انتشار 9۵/۴/۲۷ 

مهدی عبوری شهردار ساری 

آگهي دعوت مجمع عمومي
انجمن حسابداري و حسابرسي استان البرز

مذکور،  تاسیس  شرف  در  صنفي  انجمن  عمومي  مجمع  اولین 
محل  در  8/30 صبح  1395/05/14 ساعت  مورخ  پنج شنبه  روز 
سالن همایش هاي مرکز مشاوره رازي به آدرس چهار راه طالقاني 

ابتداي بلوار ماهان مرکز مشاوره رازي برگزار مي گردد.
از کلیه حسابداران و حسابرسان عضو و شاغل در صنف مربوطه 

دعوت مي شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1- تصویب اساسنامه
2- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هیئت مدیره و بازرسان
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهي هاي انجمن

هیئت موسس:
1- مجید جوادزاده   2- کاوه حاتمي  3- علي حیدري

شماره تماس جهت هماهنگي اسپانسر آموزشگاه فني حرفه اي جوان
09126653928 - حیدري          09128603608- امامي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول
هیات تسویه شرکت تعاوني مسکن مهر 53

مسجد امام حسن مجتبي )ع(
از کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني مسکن مهر 53 )منحله( دعوت مي شود 
تا در مجمع عادي نوبت  اول که راس ساعت 10 الي 12 روز یکشنبه مورخه 
95/5/10 در محل پروژه واقع در شهر جدید هشتگرد میدان ناجا بلوار بهشت 
بلوار امام رضا روبروي کارگاه جهاد نصر پروژه مسکن مهر 53 حضور بهم 

رسانید.
نباشد  یادآوري مي شود: 1- در صورتیکه حضور عضوي در مجمع میسر 
میتواند حق حضور و اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود در 
دفتر تعاوني واگذار نماید در این صورت عضو نمي تواند نمایندگي بیش از 3 
عضو را بپذیرد و غیر عضو نمایندگي 1 نفر را مي تواند بپذیرد و همچنین برگه 

هاي نمایندگي مذکور با امضاي رئیس اجرایي معتبر خواهد بود.
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- تمدید فعالیت هیات تسویه براي 2 سال
 2- تعیین محل تصفیه جدید 

رئیس اجرایي هیئت تسویه مسکن مهر 53- داوود قرباني نژاد

آگهی ابالغ
شیر  علی  متهم  یکم  یکصدو  شعبه   9409988727100437 کالسه  پرونده  در 
معظمی فرزند بهرام به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته است . جهت 
رسیدگی بتاریخ 95/6/16 ساعت 10 تعیین وقت گردیده لذا با عنایت بهمجهول 
دادگاههای  دادرسی  آئین   115 ماده  مقررات   اجرای  در  و  متهم  بودن  المکان 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می شود تا در تاریخ مقرر جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی خواهد شد.
م الف:1۵۷/۲۷9 دفتر شعبه 1۰1 دادگاه جزایی شهرستان دیواندره

آگهی ابالغ 
خواهان پرشنگ مطاعی  دادخواستی به طرفیت خوانده جعفر گندم کار به خواسته مطالبه 
نفقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سنندج نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
شانزدهم شورای حل اختالف شهرستان سنندج واقع در سنندج  ارجاع و به کالسه 
و ساعت  آن 1394/06/14  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت   9509988753600065
16:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 1۶۲9 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه شانزدهم شورای حل اختالف شهرستان سنندج 

آگهی احضار متهم
حسب محتویات پرونده شماره 9409986611500471 آقای محمد تقی شکری 
فرزند شکر باتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت شرکت  توزیع 
به  و  بودن متهم  المکان  بعلت مجهول  تعقیب میباشد  لرستان تحت  استان  برق 
است  مکلف  نامبرده  آگهی  روزنامه  در  مراتب  ک   د.  آ.  قق.   174 ماده  تجویز 
اتهام منتسبه در وقت رسیدگی آن در مورخ 1395/5/31 ساعت  از  جهت دفاع 
08:30تعیین شده در شعبه 109دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد حاضر در 

غیر اینصورت تصمیم قانونی اتخاذ میگردد. 
منشی شعبه نهم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )1۰9 جزایی سابق (- آرش هادی پور.                     

ابالغ 
خواهان کلثوم محمد حسنی دادخواستی به طرفیت خوانده سید عباس جان براری 
به خواسته استرداد سند غیر مالی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان محمود 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود 
جنب   – آزادی  خیابان  آباد  محمود  شهرستان   – مازندران  استان  در  واقع  آباد 
 9509981227300082 کالسه  به  و  ارجاع  آباد  محمود  دادگستری  فرمانداری 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/7/3 و ساعت 11 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد – ابوالقاسم تقی زاده 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و احضار متهم 

کالسه پرونده 950192 وقت رسیدگی 95/5/30 ساعت 10:30 صبح 
شاکی ابراهیم بختیارزاده  متهم مریم گل محمدی  

حسب گزارشی که تسلیم مرجع قضائی گردیده و پس از طی تشریفات قانونی به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن متهم 
مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  به  بنا 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از 
تاریخ جلسه دادرسی جهت رسیدگی به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور 
بهمرساند چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود برابر مقررات اقدام می گردد 
عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بدون اعالم عذر موجه مانع رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی و صدور رای مقتضی نخواهد بود 
رییس شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری دو محمود آباد – همت ا... نادی بابائی 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و احضار متهم 

کالسه پرونده 950284 وقت رسیدگی 95/5/31 ساعت 8:30 صبح 
شاکی غالم کجوری متهم خلیل حسنی فرزند بدیل 

حسب گزارشی که تسلیم مرجع قضائی گردیده و پس از طی تشریفات قانونی به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن متهم 
بنا به دستور دادگاه و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از اطالع از تاریخ جلسه دادرسی جهت رسیدگی به اتهام در 
وقت مقرر باال در دادگاه حضور بهمرساند چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم 
شود برابر مقررات اقدام می گردد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بدون اعالم 
عذر موجه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی و صدور رای مقتضی نخواهد بود 
رییس شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری دو محمود آباد – همت ا... نادی بابائی 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست 

به  خوانده سمیرا سجدهی  طرفیت  به  دادخواستی  قنبری  علیرضا  آقای  خواهان 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان محمود آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه چهارم شورای حل اختالف محمود آباد ارجاع و به کالسه 
94/445 ثبت گردیده که وقت رسیدگی بتاریخ 95/4/9 ساعت 10 صبح تعیین 
شده است به علت مجهول المکان خوانده ردیف دوم و به درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
از مفاد آن به شعبه  االنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
شورای حل اختالف شهرستان محمود آباد 

آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   797 شماره  شناسنامه  دارای  خضرلو  علیرضا  آقای 
700433/ش67 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادوران عصمت علیزاده تازه کندی بشناسنامه 842 در تاریخ 94/2/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه آن مرحوم/ مرحومه منحصر است به

1-مونس خضرلو فرزند ابراهیم به شماره ملی 2754951083 )فرزند(
2-محمود خضرلو فرزند ابراهیم به شماره ملی 2750842123 )فرزند(

3-بهروز خضرلو فرزند ابراهیم به شماره ملی 2750842433 )فرزند(
4-پروین خضرلو فرزند ابراهیم به شماره ملی 2751033202 )فرزند(

5-لیال خضرلو فرزند ابراهیم به شماره ملی 2751030203 )فرزند(
6-علیرضا خضرلو فرزند ابراهیم به شماره ملی 2751028756 )فرزند(

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

واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 129
رئیس شعبه ۶۷ شورای حل اختالف ارومیه

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد 

سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالک نوشهر«
برابر رای  شماره139460310015009621   مورخه9/30/ 94 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی چالوس تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی  خانم سیمین کالمرج الیاسی          
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت197.60مترمربع که عرصه 
آن خریداری از محدوده مالکیت رسمی خیراله رضاپور جیرکل و اعیان آن قسمتی 
قریه  واقع در  باشد  مالکیت رسمی خویش می  به  اصلی  از 37  فرعی  از پالک 3 
گردیده  محرز  چالوس  ثبت  حوزه  کالرستاق  دهستان  قشالقی  یک  علویکالبخش 
است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب دریک  نوبت به فاصله 15 آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند متقاضی اعتراضی داشته باشند،می توانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذ کور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف/9504637

تاریخ انتشارنوبت اول : 95/4/27تاریخ انتشار نوبت دوم :95/5/11
رییس ثبت اسناد وامالک چالوس حسین زاده 

صدور سند
نظر به اینکه به استناد مفاد رای رشماره 95/2/27-139560301022004118 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی علیرضا 
علینقی فرزند روح اله بشماره شناسنامه  4 صادره از شهریار نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین بابنای احداثی  به مساحت 329/83 متر مربع به پالک      فرعی 
مفروز و مجری شده قسمتی از پالک 57  فرعی قطعه       تفکیکی از 135  اصلی 
واقع در قریه  حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی نصراله شکیبایی 
مالک مشاعی محرز گردیده.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی میشود . در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشد میتواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه احاله و 
اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای 
از  مانع  جدید  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

مراجعه  متضرر به دادگاه نخواهد بود.م/الف 637
95/4/12 نوبت اول 95/4/27 نوبت دوم

کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم ابوالفضل محمد حسینی

ابالغ نامه 
نوبت  چهارم - خوانده

طرفین دعوا –خواهان /نماینده خواهان  رضا ظهران پور لیلی به نمایندگی آقای فرهاد 
مراد مجید دلیری استان مازندران – شهرستان نوشهر-  خیابان رازی -  بیمه ملت 
-تلفن:09121327844  خوانده /نماینده خوانده هیات مدیره منتخب مجتمع مسکونی 
الله به نمایندگی از مالکین آقای امید شیرازی فر-محمد شیرازی فر- احمد منصورزاده 
و....استان مازندران- شهرستان نوشهر- سیاهرود –بعد از زمین فوتبال کوچه الدن 
– مجتمع الله - تلفن:09122198419 خواسته دعوا /حقوق معوقه/تفاوت دستمزد/

عیدی وپاداش/ حق بیمه – زمان جلسه روز17 ماه 05 سال 1395 ساعت09:00 مکان 
جلسه هیات تشخیص اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی نوشهر به نشانی نوشهر- خیابان 

رازی – نبش خیابان آیت اله طالقانی – اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی نوشهر
غالمرضا مافی رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نوشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو روا مدل 1385 به شماره انتظامی ایران 82-155ج49 به 
شماره شاسی 15417481 و به شماره موتور 11685020065 به نام محمدرضا 

رحیم زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

هفته  هر  برنامه  دنبال  به  شیرانی-اصفهان: 
استان  این  اصفهان،  شهرداری  افتتاح  چند 
مختلف  زمینه های  در  بهتری   پیشرفت  با 
عمرانی، شهری واجتماعی روبرو شده است و 
این برنامه ها نویدبخش، اصفهانی بازهم زیباتر 
دراین  اصفهان  شهردار  وپیشرفته ترخواهدبود. 
هفته با مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های 
شورای  باحضوراعضای  شهرکه  این   4 منطقه 
شهر، معتمدان محلی و خانواده شهدای منطقه 
انجام شد، بازهم درخدمت مردم این شهر بود. 
مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه انجام پروژه 
های بزرگ منکر اجرای پروژه های کوچک و 
محله محور نمی شود، عنوان کرد: خوشبختانه 
امروز 6 پروژه محله محور در منطقه 4 کنلگ 
زنی و افتتاح شده است. وی با توجه به اینکه  
پروژه بازار گل وگیاه یکی از بزرگ ترین پروژه 
بنابراین  داشت:  اذعان  است  ای  منطقه  های 
قرار  کشور  مرکزیت  در  اصفهان  شهر  که 

دارد، این پروژه قابلیت این رادارد که به مرکز 
جمالی  شود.  کشورتبدیل  وگیاه  گل  صادرات 
درچندفازاجرامی  وگیاه  افزود:بازارگل  نژاد 
تکمیل  آینده  نیزتاسال  آن  وفازاول  شود 
شمال  و  غرب  محدوده  خواهدشدوهمچنین 
اصفهان نیز مکان یابی خواهدشد و در صورت 
نیاز بازار گل و گیاه در این محورها نیز احداث 
می شود.   شهرداراصفهان با بیان اینکه هزینه 
میلیارد  از37  بیش  گیاه  و  گل  بازار  احداث 
تومان است، گفت: ایران با داشتن چهار فصل 
و اصفهان با داشتن تنوع آب وهوا استعداد بسیار 
خوبی را برای داشتن گونه های مختلف گیاهی 
دارد و همین ظرفیت ها ایجاد بازار گل وگیاه 
را بیشتر می کند. وی با بیان این مطلب که 
اقتصاد کشور باید بارور شوداظهارداشت: جهش 
صادرات غیرنقدی در برنامه های پنجم و ششم 
و  ها  ظرفیت  باید  رو  این  از  است  شده  دیده 

استعداد های اقتصادی کشور بارور شود. 

پیشرفت 90 درصدی پروژه های عمرانی اصفهان 

معاون سازمان پارک ها و فضای سبز پیمان عالی 
زاده از برگزاری کالس آموزشی شناخت درختان 

خطرساز قبل از وقوع حادثه خبرداد.
شناخت درختان خطرساز قبل از وقوع حادثه

معاون سازمان پارک ها و فضای سبز پیمان عالی 
زاده از برگزاری کالس آموزشی شناخت درختان 

خطرساز قبل از وقوع حادثه خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای 
سبز پیمان عالی زاده گفت: در راستای جلوگیری 
از بروزخسارت وناگوارناشی ازسقوط درختان ،این 
سازمان اقدام به برگزاری کالس آموزشی شناخت 
درختان خطرساز قبل از وقوع حادثه برای گروه 

کارشناسان،کارگران و هرسکاران خبرداد.
العمل  عکس  اظهارداشت:  مسئول  مقام  این 
درختان در مقابل هرس بسیار متفاوت خواهد 
بود )باتوجه به نحوه رشد، میزان رشد سالیانه، 
های  هورمون  درخت،  در  موادغذایی  حرکت 
گیاهی، فیزیولوژی درخت و...( لذا فرد هرس کار 
می بایستی علم و هنر این عمل را داشته باشد 

و عالوه بر موارد فوق به مواردی از قبیل مسائل 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نکاتی نظیر رفت و 
آمد افراد و وسایط نقلیه، زیبایی ظاهری درخت و... 
توجه کافی داشته باشد. پیمان عالی زاده بیان کرد: 
کالس های آموزشی به صورت تئوری آشنایی با 
بلوارها،  و  ها  بوستان  در  نهال  کاشت  شرایط 
آشنایی با شرایط نحوه برخورد )هرس، قطع و 
جابجایی( با درختان خطرساز، آشنایی با خطرات 
احتمالی در اثر عدم رسیدگی به وضعیت درختان 
خطرساز، آشنایی با قوانین حقوقی و قضایی در 
اثر بروز حادثه در اثر سقوط و برخورد با درختان 
انجام گردید. پیمان عالی زاده درپایان خاطرنشان 
کرد:کسب اطالعاتی راجع به شناخت درختان 
خطرساز قبل از وقوع حادثه به آنان آموزش داده 
شد و این رویکرد در راستای پیشبرد اهداف این 
سازمان در زمینه بهبود حفظ و نگهداری فضای 
سبز شهری و ارتقاء سطح کیفی آن اقدام گردید و 
در سالهای آتی نسبت به عوامل جوی از قبیل باد، 

طوفان، برف و ... مقاوم بوده است.

برگزاری کالس آموزشی شناخت درختان خطرساز در هرمزگان
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رشدقیمت جهانی نفت پس ازکودتای ترکیه

وقوع کودتای نافرجام در ترکیه در ادامه بی ثباتی در برخی کشورهای 
منطقه، قیمت نفت در بازارهای جهانی را افزایش داد.

به گزارش ایرنا، اقدام گروهی از نظامیان ترکیه برای کودتا علیه دولت 
رجب طیب اردوغان، عالوه بر معادالت سیاسی، وضعیت شاخص های 
اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داد به گونه ای که قیمت نفت نسبت به 

روز جمعه افزایش قابل توجهی داشته است.
براساس گزارش پایگاه خبری اینوستینگ آمریکا )در ساعت 15 و هفت 
دقیقه به وقت گرینویچ( قیمت هر بشکه نفت برنت با 61 سنت افزایش 

)معادل 1.29 درصد( به 47 دالر و 98 سنت رسید.
قیمت هر بشکه نفت آمریکا نیز با 61 سنت رشد )معادل 1.34 درصد( 

به بشکه ای 46 دالر و 29 سنت افزایش یافت.
با توجه به شکست کودتاگران و تسلط تدریجی دولت قانونی ترکیه بر 
اوضاع، تاثیر این رخداد بر بازار جهانی نفت، گسترده نبود و نتوانست افت 

شدید قیمت نفت در روزهای اخیر را جبران کند.
روند صعودی قیمت نفت در هفته های اخیر و پس از رسیدن به مرز 
بشکه ای 50 دالرمتوقف شده و در مسیری عکس قرار گرفته است به 
طوری که قیمت نفت برنت در هفته گذشته به محدوده بشکه ای 45 
دالر نیز رسیده بود. به نظر کارشناسان، قیمت نفت در هفته های آینده 
در کانال 45 تا 50 دالری در نوسان خواهد بود و نباید افت و یا رشد 

قابل توجهی را برای این محصول انتظار داشت.

ذخایر آب کشور افزایش یافت

یکساله 7 میلیارد و 540 میلیون مترمکعب به ذخایر سدهای کشور 
افزوده شد و هم اکنون تنها 36 درصد مخازن سدها خالی از آب است.

به گزارش مهر، بر اساس آخرین آمار مدیریت منابع آب ایران، از 
ابتدای سال آبی )مهرماه 94( تا پایان هفته سوم تیرماه سال جاری، 
خروجی آب سدها 28 میلیارد و 860 میلیون مترمکعب ثبت شده 
که در زمان مشابه سال گذشته 23 میلیارد و 340 میلیون مترمکعب 

بوده است.
هم اکنون از مجموع 49میلیارد مترمکعب ظرفیت کل مخازن سدهای 
کشور، 36 درصد خالی از آب است. همچنین حجم برداشت از مخازن 
سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 28 درصد افزایش یافته است.
بر پایه این گزارش، میزان ورودی روان آب ها به مخازن سدها در سال 
جاری 42 میلیارد و 360 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال 
گذشته 61 درصد افزایش داشته است. افزایش 28 درصدی خروجی 
سدها نشان از افزایش نسبی برداشت از ذخیره سدهای کشور برای 
مصارف شرب و کشاورزی است که البته این تغییر با افزایش ورودی 

سدهای کشور متناسب بوده است.
بر این اساس، حجم ذخیره آب در مخزن سدهای کشور هم  اکنون 
31 میلیارد و 290 میلیون مترمکعب است که نسبت به زمان مشابه 
پارسال با 23 میلیارد و 750 میلیون مترمکعب ذخیره، 32 درصد 

افزایش یافته است.

صادرات محصوالت پتروشیمی ایران به ترکیه 
متوقف شد

صادرات محصوالت پتروشیمی و پلیمری ایران به ترکیه به دلیل 
بسته شدن مرزهای مشترک دو کشور به صورت موقت متوقف 

شده است.
ویژه  به  و  پتروشیمی  محصوالت  صادرات  مهر،  گزارش  به 
فرآورده های پلیمری ایران به ترکیه به دلیل بسته شدن مرزهای 

مشترک دو کشور به صورت موقت متوقف شده است.
در شرایط فعلی ترکیه یکی از بزرگترین واردکنندگان محصوالت 
پتروشیمی و پلیمری به ویژه انواع گریدهای پلی اتیلن سبک و 
سنگین خطی، پروپیلن و پلی پروپیلن از صنایع پتروشیمی ایران 
به ویژه مجتمع های پتروشیمی شازند اراک، تبریز، بندر امام، جم 

و تعدادی از واحدهای پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه است.
با توجه به اینکه به دلیل کوتاهی بعد مسافت، بخش عمده ای از 
محصوالت پتروشیمیایی ایران از مرزهای زمینی و توسط کانتینر از 
مرزهای زمینی به ترکیه صادر می شود به دلیل بسته شدن مرزهای 
ایران، فعال صادرات این محصوالت هم به ترکیه متوقف شده است.

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  رادفر  علیرضا 
آذربایجان غربی امروز در گفتگو با مهر گفته است: از بامداد روز 
شنبه به دنبال کودتا در ترکیه پایانه های مرزی استان آذربایجان 

غربی به صورت موقت بسته شده اند.
امنیت کامل در مرزهای  این مقام مسئول در حال حاضر  به گفته 
آذربایجان غربی برقرار است و مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد.

افت تولید نفت چین به پایین ترین سطح 5 سال اخیر

تولید نفت چین در پی کاهش قیمت آن، در نیمه نخست سال جاری 
میالدی 4.6 درصد کاهش را ثبت کرد.

به گزارش ایسنا، رویترز گزارش داد که در پی کاهش تولید نفت در 
چین به دلیل افت قیمتها، میزان تولید این سوخت در نیمه نخست 
سال جاری میالدی در این کشور نسبت به سال گذشته دچار 4.6 
درصد افت شد و به کمترین میزان خود از سال 2010 میالدی رسید.

کاهش تولید نفت چین، به عنوان چهارمین تولید کننده نفت جهان، 
سبب شد عرضه مازاد جهانی این سوخت کاهش و قیمت آن در سال 

جاری میالدی 75 درصد رشد یابد.
آمار رسیده از اداره ملی آمار چین نشان داد که این کشور 16 میلیون 
و 580 تن، معادل چهار میلیون و 30 هزار بشکه در روز، نفت خام 
در ماه گذشته تولید کرده که 8.9 درصد کمتر از میزان آن در ژوئن 

2015 میالدی است.
تولید نفت خام این کشور درنیمه نخست سال جاری میالدی 101 

میلیون و 590 هزار تن بوده است.
این آمار نشان داد که چین بر مبنای روزانه، چهار میلیون و 70 هزار 
بشکه در 6 ماه نخست سال جاری میالدی تولید نفت داشته که 179 

هزار بشکه در روز کمتر از سال قبل از آن است.
از آن جایی که تولید کنندگان اصلی نفت این کشور، پتروچاینا و 
سینوپک، در سه ماه نخست سال جاری میالدی با رسیدن قیمت هر 
بشکه نفت به کمتر از 40 دالر متحمل ضرر شدند، این شرکتها برنامه 

کاهش تولید را برای سال جاری میالدی اتخاذ کردند.
شرکت سینوپک 9.3 درصد افت در تولید نفت و شرکت پتروچاینا 
0.2 درصد کاهش در تولید نفت و گاز داخلی در سه ماه نخست سال 

جاری میالدی نسبت به سال پیش ثبت کرد.
کاهش تولید نفت چین را می توان تا حدی به افزایش 930 هزار و 
500 بشکه در روز واردات چین در نیمه نخست سال جاری میالدی 

که 14.2 درصد باالتر از سال گذشته بود، نسبت داد.

همکاری ایران با ترکیه 
در شرایط بحرانی برق

و  ترکیه  در  گذشته  شب  اتفاقات  درپی 
ناآرامی ها در این کشور معاون راهبری شرکت 
مدیریت شبکه برق کشور گفت: این احتمال 
ایجاد  برای  آتی  روزهای  در  که  دارد  وجود 
امنیت، ترکیه از ایران تقاضای مبادالت برقی 
داشته باشد که ایران نیز در این زمینه با قید 

شرایطی خواهد پذیرفت.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا،  
با بیان این که یک ارتباط 300 مگاواتی بین 
ابتدای  از  گفت:  است،  برقرار  ترکیه  و  ایران 
در  آبی  برق  واحدهای  وجود  دلیل  به  سال 
صورت  ما  به  نسبت  تقاضایی  هیچ  کشور 

نگرفت.
وی ادامه داد: برقی که ایران به ترکیه ارسال 
در  شرکت خصوصی  یک  واسطه  به  می کند 
ترکیه انجام می شود، اما به دلیل این که پول 
تمایل  نمی کند  دریافت  ترکیه  کشور  از  نقد 

چندانی نیز به انجام این مبادله ندارد.
برق  شبکه  مدیریت  شرکت  راهبری  معاون 
کشور با بیان این که کودتای صورت گرفته در 
رابطه  این  نمی تواند نقش چندانی در  ترکیه 
اظهار کرد: ممکن است که در  باشد،  داشته 
روزهای آتی، کشور ترکیه برای ایجاد امنیت 
نسبت به ذخیره انرژی اقدام کند که اگر تعهد 
دهد به صورت نقد پول برق را پرداخت کند، 

ما قادر به انجام این کار هستیم.
به گزارش ایسنا، ارتش ترکیه اعالم کرد که 
علیه دولت رجب طیب اردوغان کودتا کرده 
استانبول،    از جمله  اصلی  و کنترل شهرهای 
جمله  از  مختلف  مناطق  همچنین  و  آنکارا 
پارلمان  و  فرودگاه  دولتی،  تلویزیون  و  رادیو 
را تحت کنترل خود گرفته  است. اما ساعاتی 
بعد با حضور مردم و حامیان اردوغان، کودتای 
ارتش ترکیه ناکام ماند و تا این لحظه تعداد 
داشتند  نقش  از کسانی که در کودتا  زیادی 

توسط دولت بازداشت شده اند.
در این میان مرزهای هوایی و زمینی ایران و 
ترکیه فعال بسته است و پروازهای ایران برای 
بازگرداندن مسافران ایرانی به صورت یکطرفه 

انجام می شود.
پی  در  ترکیه  به  ایران  صادرات  همچنین 
اتفاقات و کودتای شب گذشته، به دلیل حفظ 
امنیت کامیون ها و امنیت بار، متوقف شده و 
مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه تا رسیدن به 
وضعیت ثبات بسته خواهد بود. قاعدتا ترانزیت 

کاال بین ایران وترکیه نیز متوقف شده است.

بلغارستان خریدار جدید انرژی

بلغارستان که به تازگی تمایل خود برای خرید 
نفت از ایران اعالم کرده، سه گزینه دریافت از 
مسیر ترکیه، واردات از طریق کشور گرجستان 
و خرید به صورت ال.ان.جی )گاز طبیعی مایع 

شده( را پیشنهاد داده است.
ظرفیت  داشتن  با  ایران  ایرنا،  گزارش  به 
صادرات ساالنه 30 میلیارد مترمکعب گاز به 
اروپا، قصد دارد سهمی از بازار انرژی این قاره 

را در اختیار بگیرد.
اروپایی  کشورهای  و  ها  شرکت  تاکنون 
متعددی تمایل خود برای خرید گاز از ایران را 
مطرح کرده اند که همه این درخواست ها در 

حال بررسی ابتدایی است.
کاهش قیمت گاز در بازارهای جهانی، در دو 
از  گاز  صادرات  اقتصادی  توجیه  اخیر  سال 
طریق خط لوله را زیرسوال برده، اما جذابیت 
همچنان  اقتصادی،  و  امنیتی  سیاسی،  های 

این گزینه را در دستور کار قرار داده است.
تازه ترین مشتری بالقوه گاز ایران، بلغارستان 
است که هفته گذشته نخست وزیر این کشور 
در تهران موضوع واردات گاز از ایران را مطرح 
مشخص  نیز  را  خرید  های  شیوه  حتی  و 

ساخت.
به گزارش وزارت نفت به نقل از پایگاه خبری 
بوریسوف،  بویکو  بلغارستان،  ارمنین  پان 
کشور  کرد:  اعالم  بلغارستان،  وزیر  نخست 
راه  از  ایران  از  گاز  واردات  گزینه  متبوعش 
قرار  بررسی  مورد  را  گرجستان  و  ارمنستان 

می دهد.
براساس بیانیه دفتر نخست وزیری بلغارستان 
این  پایتخت  در  است  شده  اعالم  همچنین 
ایران،  کارشناسان  نشست  کشور)صوفیه( 
بلغارستان، ارمنستان و گرجستان برگزار می 
شود تا گزینه ایجاد یک مسیر ترانزیتی جدید 
را  سیاه  دریای  به  فارس  خلیج  اتصال  برای 

مورد بحث و بررسی قرار دهند.
به  بلغارستان  وزیر  نخست  سفر  حاشیه  در 
این کشور،  انرژی  ایران، تمنوژکا پتکوا، وزیر 
با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، دیدار و درباره 
زمینه  در  ویژه  به  انرژی،  بخش  در  همکاری 

تولید و صادرات گاز، گفت و گو کرد.
و  فارس  خلیج  در  جی  ان  ال  پایانه  ساخت 
احداث خط لوله در ترکیه نیز از دیگر گزینه های 
صادرات گاز ایران به بلغارستان به شمار می آیند.

ایران  گاز  مشتری  بزرگترین  ترکیه  اکنون 
را  ایران  از  گاز  از دهه 1990خرید  است که 
آغاز کرده است، همچنین ایران با ارمنستان 
نیز تهاتر گاز داشته و در مقابل واردات گاز به 

این کشور، گاز صادر می کند.
به  نیز  را  آذربایجان  گاز  ایران،  همچنین 
جمهوری خودمختار نخجوان، سواپ می کند.

خبرخبر

بخاری  نیروگاه های  طرح های  مجری 
برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت 
مگاواتی   100 نیروگاه  افتتاح  از  حرارتی 
رییس  حضور  با  امروز  غرب  آباد  اسالم 

جمهور خبر داد.
مهران گالبکش در نشستی خبری با اشاره 
به اهمیت ورود این نیروگاه در زمان پیک 
به  نیروگاه  این  این شرایط ورود  گفت: در 
شبکه می تواند نقش مهمی در تامین برق 

داشته باشد.
برای  گرفته  صورت  سرمایه گذاری  وی 
ریال  میلیارد   1500 نیروگاه  این  احداث 
نیروگاه  سرمایه گذاری  افزود:  و  دانست 
توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی انجام شده و سیستم تجهیزات 
داخلی این نیروگاه اعم از توربین ها توسط 
نیروگاه  ژنراتور  و  ژاپن  هیتاچی  شرکت 
توسط  شرکت براش هلند انجام شده است.

بخاری  نیروگاه های  طرح های  مجری 
برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت 
حرارتی، ادامه داد: این نیروگاه دارای چهار 
واحد 25 مگاواتی است که توسط شرکت 
پروژه  این  انجام شده و مشاور  مهام شرق 

نیز شرکت قدس نیرو است.
نیروگاه  این  راندمان  گالبکش در خصوص 
گفت: راندمان نامی این نیروگاه 33 درصد 
ترکیبی  سیکل  به  که  صورتی  در  و  است 

درصد   50 به  آن  راندمان  شود  تبدیل 
افزایش می یابد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا راندمان 
کرد:  اظهار  است،  میزان  این  نیروگاه  این 
با  می شود  ساخته  که  زمانی  نیروگاه  هر 
توجه به فلسفه کار خود راندمان متفاوتی 
دارد، چرا که ممکن است در یک مکان نیاز 
احداث  به  نیاز  اما  باشد،  تولید  افزایش  به 

نیروگاه بزرگی نباشد.
بخاری  نیروگاه های  طرح های  مجری 
برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت 
حرارتی با بیان این که تدابیری برای احداث 
ساخت این نیروگاه از سال 1390 به وجود 

آمد، گفت: در ابتدا قرار بود که این نیروگاه 
سال  از  اما  شود،  احداث  دیگری  جای  در 
 100 نیروگاه  این  که  شد  مقرر   1386
مگاواتی در منطقه اسالم آباد غرب تاسیس 

شود.
تبدیل  مذاکرات  این که  بیان  با  گالبکش 
با  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  به  نیروگاه  این 
کرد:  بیان  شده،  آغاز  اروپایی  کشورهای 
نیروگاه هایی که راندمان و بازپرداخت برق 
آنها قابل توزیع باشد، سرمایه گذاران بخش 
دلیل  به  اما  می شوند  عمل  وارد  خصوصی 
این  غرب  اسالم آباد  نیروگاه  بودن  کوچک 

نیروگاه توسط دولت احداث شد.

برق  نیروی  تولید  شرکت  وی  گفته  به 
مگاوات   3350 حاضر  حال  در  حرارتی 
همچون  کشور  از  قسمت هایی  در  نیروگاه 
استان مرکزی، خوزستان، یزد و هرمزگان 

در حال ساخت دارد.
بخاری  نیروگاه های  طرح های  مجری 
برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت 
ساخت  پروسه  این که  بیان  با  حرارتی 
دلیل  به  و  است  بخار طوالنی  نیروگاه های 
باالبودن هزینه دولت برای احداث آنها وارد 
ساخت  پروسه  کرد:  اظهار  می شود،  عمل 
سال  پنج  تا  چهار  بین  بخار  نیروگاه  یک 

زمان می برد.
این  به  مساله  این  داد:  ادامه  گالبکش 
معنا نیست که این نیروگاه ها تازه فعالیت 
خود را آغاز کردند، بلکه سال های گذشته 
استارت احداث این نیروگاه زده شده، اما به 
دلیل وجود مشکالتی همچون تحریم ها با 

تاخیر مواجه شده است.
شرکت  برنامه های  خصوص  در  وی 
حرارتی  برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی 
نیروگاه های  کردن  خارج  رده  از  برای 
فرسوده گفت: بحث بهینه سازی و بهسازی 
طرح  یک  قالب  در  قدیمی  نیروگاه های 
اول  از  نیروگاه ها  بازتوانی  طرح  عنوان  با 
شرکت  این  اصلی  وظایف  جزو  امسال 

شناخته شده است.

با حضور رییس جمهور؛

نیروگاه 100مگاواتی اسالم آباد غرب افتتاح می شود

وزارت نیـرو اعـالم کـرد: ارزش معاملـه هـای انجام شـده در بورس 
انـرژی در هفتـه گذشـته )19 تـا 23 تیرمـاه( بیـش از 30 میلیارد 
ریـال بـوده اسـت کـه در مقایسـه بـا هفتـه قبـل از آن کاهش 50 

درصـدی نشـان مـی دهد.
بـه گـزارش روز شـنبه ایرنـا از وزارت نیرو، براسـاس اعالم شـرکت 
مدیریـت شـبکه برق ایـران، میـزان معامله انرژی در هفته گذشـته 
)19 تـا 23 تیرمـاه( در بـورس انرژی، بـه ترتیب در نمـاد کم باری 
روزانـه معـادل 85 هـزار و 760 مـگاوات سـاعت بـرق بـا قیمـت 
متوسـط 284 هـزار و 317 ریـال بـر مگاوات سـاعت، در نماد میان 
بـاری روزانـه معادل سـه هزار و 360 مگاوات سـاعت بـرق با قیمت 

متوسـط 333 هـزار و 928 ریـال بـر مگاوات سـاعت بوده اسـت.
همچنیـن در نمـاد بـار پیک، روزانـه معادل 2 هـزار و 960 مگاوات 
سـاعت بـرق بـا قیمت متوسـط 342 هـزار و 716 ریال بـر مگاوات 
سـاعت و در نمـاد بـار پایـه روزانه معـادل 12 هـزار و 888 مگاوات 
سـاعت بـرق بـا قیمـت متوسـط 315 هـزار و 25 ریال بـر مگاوات 

سـاعت بین خریـداران و فروشـندگان انرژی معامله شـد.
برپایـه ایـن گـزارش، ارزش معاملـه های انجـام شـده در این هفته 

بیـش از 30 میلیـارد ریال بوده اسـت.
در ایـن هفتـه حجـم معامله ها در همـه نمادهـا و همچنین قیمت 

میانگیـن کاهش یافته اسـت.
ارزش معاملـه هـای انجام شـده در هفته گفته شـده در همسـنجی 

بـا هفتـه قبـل از آن، 50 درصد کاهش یافته اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، پـس از موافقـت شـورای عالـی بـورس و اوراق 
بهـادار، بـورس انـرژی بـه عنـوان چهارمین بـورس کشـور در چهار 
انـرژی  بخـش اوراق سـلف بـرق، اوراق قـرارداد محـور کاالهـای 
ماننـد زغـال سـنگ، نفـت و انـرژی هـای سـبز ماننـد انـرژی های 
خورشـیدی، در برنامـه کاری سـال 1390 بـازار سـرمایه ایران قرار 

فت.  گر
قـرار اسـت در مرحله نخسـت، برق به صورت سـلف مـوازی معامله 
شـود و سـپس، بازار مشـتقه شـامل قـرارداد آتـی، قـرارداد اختیار 

خریـد و معامـالت در عرصـه بیـن المللـی فعال می شـود. 
شـرکت بـورس انـرژی، سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، شـرکت 
مدیریـت فنـاوری، شـرکت سـپرده گـذاری مرکـزی، شـرکت های 
مصـرف  توانیـر،  شـرکت  شـبکه،  مدیریـت  شـرکت  کارگـزاری، 
کننـدگان بـرق و تولیدکننـدگان بـرق، بازیگـران بورس انـرژی در 

بخـش معامـالت بـرق محسـوب مـی شـوند. 

معاون دفتر مدیریت مصرف شـرکت توانیر از 
تدویـن الگوی مدیرت مصرف بـرای 33 گروه 
از مشـترکان صنعتـی خبـر داد و گفـت: این 
گروه هـا بایـد معیار مصـرف خود را براسـاس 

الگـوی مصرف تدوین شـده، کاهـش دهند.
علیرضـا  یـزد،  منطقـه  ایسـنا  گـزارش  بـه 
آغـاز  بمناسـبت  امـروز  یـزدی  احمـدی 
هفتـه مدیریـت مصـرف)26 تـا 31 تیرمـاه( 
در نشسـت خبـری کـه بـه صـورت ویدئـو 
کنفرانـس بـا اصحـاب رسـانه در یـزد برگزار 
شـد، با اشـاره به بیانات مقام معظـم رهبری، 
بحـث مدیریـت مصـرف را از ارکان اقتصـاد 
بـا  گفـت: خوشـبختانه  و  مقاومتـی خوانـد 
اقدامـات و تدابیـر خوب صـورت گرفته، نتایج 
قابـل تاملـی در حـوزه مصـرف بـرق کشـور 
اتفـاق افتـاده بـه نحـوی کـه در اوج مصـرف 
سـال جاری تـا کنـون 2200 مـگاوات از نیـاز 
مصرف شـبکه برق کشـور کاسـته شده است.

راهکارهـای  از  رابطـه  همیـن  در  وی 
بهینه سـازی مصـرف به صـورت خـاص برای 
33 میلیـون مشـترک صنعتـی کشـور خبـر 
داد و افـزود: در سـال گذشـته چهـار هـزار و 
200 مشـترک صنعتـی بـرای عبـور از اوج 
مصـرف بـرق کشـور همـکاری داشـته اند که 
90 میلیـارد تومان تخفیف به این مشـترکان 

پرداخـت شـده اسـت.
احمـدی یـزدی بـه اهمیـت رعایـت الگـوی 
کـه  صنعـت  بخـش  در  ویـژه  بـه  مصـرف 
سـهم  از  درصـد  یـک  اختصـاص  علی رغـم 
کل  از  درصـد  کشـور، 33  بـرق  مشـترکان 
مصـرف کشـور را در اختیـار دارد، تاکید کرد 
و گفـت: تاکنون بـرای 33 گروه از مشـترکان 
صنعتـی کشـور الگـوی مصـرف بهینـه بـرق 

تدویـن و استانداردسـازی شـده اسـت.
مشـترکان  از  گـروه  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
صنعتـی بایـد معیـار مصـرف خـود را به حد 
اسـتانداردهای تدوین شـده کاهش دهند واال 

برابـر قانـون بـا آنهـا برخـورد خواهـد شـد.
 27 مشـارکت  جلـب  از  همچنیـن  وی 

هـزار مشـترک بخـش کشـاورزی در سـال 
البتـه اقدامـات  گذشـته خبـر داد و گفـت: 
نیـز در بخش هـای  و همکاری هـای خوبـی 
تجـاری و خانگـی بـرای اجـرای بحث هـای 

اسـت. انجـام شـده  مدیریتـی مصـرف 
احمـدی یزدی در بخش دیگری از سـخنانش 
بـا اشـاره بـه افزایش مصرف سـاالنه بـرق در 
کشـورمان، تصریـح کـرد: امـروز قریـب 30 
دسـتگاه برقـی از انـواع مختلـف در بخـش 
کـه همیـن  اسـت  اسـتفاده  مـورد  خانگـی 
افزایـش تعـداد لوازم برقی خانگـی می تواند از 
عوامـل افزایش مصرف سـاالنه برق در کشـور 

باشد.
شـرکت  مصـرف  مدیریـت  دفتـر  معـاون 
توانیـر در مـورد جلوگیـری از تولیـد و عرضه 
تجهیزات غیراسـتاندار  پرمصرف خاطرنشـان 
سـال  چنـد  طـی  راسـتا  همیـن  در  کـرد: 
گذشـته سـازمان بهـره وری انـرژی ایـران بـا 
تولیدکننـدگان برخـی از لـوازم خانگـی پـر 
و  ماننـد یخچـال  از سـوی مـردم  اسـتفاده 
فریـزر و ماننـد اینهـا، رایزنی ها و تسـهیالتی 
بـرای ایجاد خطـوط تولید وسـایل کم مصرف 

اختصـاص داده اسـت.
بـا  مکاتباتـی  همچنیـن  داد:  ادامـه  وی 
اسـتاندارد، گمـرک و نهادهـای مربوطه برای 
انجـام کنترل های بیشـتر بـر مبـادی ورودی 
کاالهـای  واردات  بـر  نظـارت  جهـت  کاال 

اسـت. شـده  انجـام  کم مصـرف 
بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  یـزدی  احمـدی 
پیش بینی هـای هواشناسـی کشـور مبنـی بر 
اوج گرمـای حاکم بر کشـور طی هفته جاری 
و هفتـه آینـده، خواسـتار مشـارکت همـه ی 
مشـترکان در مصـرف بهنیـه بـرق در کشـور 
بـرای جلوگیـری از بـروز خاموشـی ها شـد.

در ایـن نشسـت مدیـران شـرکت های توزیع 
فـارس،  مازنـدران،  اصفهـان،  یـزد،  بـرق 
خوزسـتان، تبریز و مشـهد به ارائه گزارش در 
مـورد اقدامـات صورت گرفتـه جهت مدیریت 

مصـرف بـرق در ایـن مناطـق پرداختنـد.

معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر خبر داد؛

مصرف یک سوم برق کشور در بخش صنعت

ساعت  در 24  اقتصادی  عناوین  مهمترین 
گذشته منتشر شد.

ساعت  در 24  اقتصادی  عناوین  مهمترین 
گذشته به شرح ذیل است:

ماه گذشته  در  اسپانیا  تورم  نرخ   : شینهوا 
میالدی 8 دهم درصد کاهش یافت.

این  بر  اقتصادی  : کارشناسان  ای بی سی 
در  استرالیا  بیکاری  نرخ  که  هستند  باور 

حال افزایش یافتن است.
داخلی  ناخالص  تولید  رشد   : نیوزنو 
جاری  سال  نخست  نیمه  در  صربستان 

میالدی در میان 4 کشور اول اروپایی قرار 
گرفت.

عربین بیزینس : در حدود نیمی از عمانی ها 
در یک نظر سنجی اعالم کردند که افزایش 
منفی  تاثیر  کشور،  این  در  سوخت  هزینه 

بر روی شرایط زندگی آنها گذاشته است.
به 3  را  بانکی  بهره  نرخ  مالزی   : بلومبرگ 

درصد کاهش داد.
رویترز : پیش بینی می شود، بدهی بانک 
فدرال رزرو آمریکا تا سال 2040 میالدی 
داخلی  ناخالص  تولید  درصد   122 معادل 

این کشور باشد.
سیاست  اعمال  دنبال  به  نیوزلند   : رویترز 

مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی است.
شینهوا : نرخ بیکاری در میان جوانان کره 
جنوبی در ماه گذشته میالدی به بیشترین 

رقم در 17 ماه اخیر رسید.
پی تی آی : تورم هند در حوزه مواد غذایی 
درصد   5.77 به  میالدی  گذشته  ماه  در 

افزایش پیدا کرد.
برای رشد  بینی خود  اوپک پیش   : نیوزنو 
اقتصاد جهانی را به 3 دهم درصد کاهش 

داد.
رویترز :  قیمت هر اونس طال  با 0.2 درصد 
کاهش به یکهزار و 332 دالر و 70 سنت 

رسید.
با  پول  المللی  بین  صندوق   : اف  ام  آی 
اعطای وام 5.34 میلیارد دالری به  عراق 

موافقت کرد.
رویترز : واردات نفت کره جنوبی از ایران در 
ماه ژوئن 115 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش یافت و به 254 هزار و 

653 بشکه در روز رسید.

افزایش صادرات نفت ایران به کره جنوبی

هفته گذشته؛

بیش از 3۰ میلیارد ریال برق 
در بورس انرژی معامله شد
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شاخص بورس 104 واحد رشد کرد
بازار سرمایه 104  بورس در جریان معامالت روزگذشته   شاخص 
تعداد  سرمایه  بازار  روزگذشته  معامالت  پایان  کرد.در  رشد  واحد 
در  تومان  میلیارد  ارزش 216  به  تقدم  و حق  میلیون سهم   972
با ثبت  59 هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.شاخص بورس 
افزایش 104واحدی در ارتفاع 73 هزار و 868 واحد متوقف شد.در 
بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 150 میلیون ورقه به ارزش 
153 میلیارد تومان در 23 هزار نوبت، آیفکس 3.9 واحد رشد کرد 

و در ارتفاع 770 واحد قرار گرفت.
 

 سکه وارز
بازار آرام سکه  

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید و قدیم شنبه در بازار 
یک میلیون و 94 هزارتومان، نیم سکه 551 هزار تومان، ربع سکه 
286 هزارتومان و سکه گرمی 185 هزارتومان اعالم شد.همچنین 
نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار داخلی 111 هزار و234 
تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 1338 دالر است.در 
همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش 3511 
تومان، هر یورو را 3915 تومان، هر پوند را 4704 تومان، لیر ترکیه 

1225 و درهم امارات را 961 تومان اعالم کردند.
 

معدن
 نظارت ها در بخش معدن قوی تر می شود

بیمه  صندوق  اینکه  بیان  با  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
فعالیت های معدنی را باعث خروج از رکود در بخش معدن عنوان 
کرد و گفت: در بخش معدن نظارت ها را قوی تر می کنیم و بر اساس 
قانون، با متخلفان برخورد خواهیم کرد.نادعلی اسماعیلی در نشست 
کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی کرمان گفت: در حال حاضر 
با ذخیره های  باید در بخش معدن به دنبال اکتشافاتی در عمق، 
بزرگ و عیار پایین بود و به فرآوری نیز پرداخت.اسماعیلی با اشاره 
دنیاست،  معدن  نخستین  هنوز  کرمان  سرچشمه  معدن  اینکه  به 
اگر در بخش معدن سرمایه گذاری کالن صورت گیرد، در  افزود: 
اما یک معدن  اندازه معدن سرچشمه  نه در  آینده، معدن دیگری 

قابل توجه خواهیم داشت.
 

تولید و صادرات
احتمال کاهش قیمت  گوشت قرمز

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی از احتمال کاهش پنج تا 
تابستان خبر داد.علی  شش درصدی قیمت گوشت قرمز در فصل 
درصدی  تا شش  پنج  احتمال  این که  به  اشاره  با  جوان  خندان رو 
به  دارد،  وجود  تابستان  ماهه  سه  در  قرمز  گوشت  قیمت  کاهش 
ایسنا گفت : با توجه به بارندگی کافی و افزایش علوفه، به احتمال 
زیاد با کاهش پنج تا شش درصدی قیمت گوشت قرمز در تابستان 
روبرو هستیم؛ هرچند این موضوع منوط به وضعیت عرضه و تقاضا 
در بازار است.وی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت 
کیلوگرم  هر  و  تومان  هزار   32 کننده  مصرف  برای  مخلوط  گاوی 
گوشت گوسفندی نیز حدود 29 تا 30 هزار تومان است که همگی 
درجه یک هستند.رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی با بیان 
با  گفت:  می یابد،  کاهش  قرمز  گوشت  مصرف  تابستان  در  این که 
به  علوفه  و  بوده  مناسب  اخیر  مدت  در  بارندگی  این که  به  توجه 
میزان کافی موجود است، دامداران در این زمینه شرایط خوبی را 
پشت سر گذاشتند و با توجه به کاهش مصرف گوشت در تابستان 
این محصول در سه ماهه دوم  با کاهش قیمت  به احتمال فراوان 

سال روبرو خواهیم شد.
 

 بانک
تقدیر بانک پاسارگاد از نفرات برتر آزمون سراسری

آزمون  برتر  نفرات  متوالی،از  سال  نهمین  برای  بانک پاسارگاد 
سراسری سال 1395 تقدیر به عمل خواهد آورد.به گزارش روابط 
مدیر  و  مدیرعامل  مشاور  رفیعی  خسرو  پاسارگاد،  بانک  عمومی 
روابط  عمومی این بانک، ضمن اعالم این خبر گفت: بانک پاسارگاد 
آزمون  برتر  نفرات  شایستگی  و  تالش  به  نهادن  ارج  منظور  به 
خواهد  تقدیر  عزیزان  این  از  متوالی،  سال  نهمین  برای  سراسری، 
گروه   5 و سوم  دوم  اول،  نفرات  به  بانک پاسارگاد  افزود:  وی  کرد. 
آزمایشی سهام بانک پاسارگاد را اهداء خواهد کرد. همچنین تا هر 
طور  به  مبلغی  دهند،  تحصیل  ادامه  کشور  داخل  در  که  مقطعی 
ماهانه به حساب این عزیزان واریز خواهد شد. رفیعی تصریح کرد: 
بانک پاسارگاد این اقدام را از سال 1387 آغاز کرده است و هم اکنون 
برترین های کنکور سراسری سال های گذشته در مقاطع باالتر نیز 

تحت حمایت بانک پاسارگاد هستند.
 

 مجمع بانک گردشگری برگزار شد
روز  در  گردشگری  بانک  العاده  فوق  به طور  عادی  عمومی  مجمع 
امام  فرودگاهی  های  هتل  محل  در   95 ماه  تیر  بیستم  یکشنبه 
خمینی)ره( با حضور حدود 82 درصدی سهامداران برگزار شد.به 
گزارش  مجمع  این  در  گردشگری؛  بانک  عمومی  روابط  گزارش 
عملکرد  خصوص  در  قانونی  و  مستقل  حسابرس  و  مدیره  هیئت 
بانک  عملکرد  جریان  در  سهامداران  و  شد  قرائت   94 مالی  سال 
آغاز  قرار گرفتند.در  آتی  برنامه های  نیز  و  در حوزه های مختلف 
با  بانک گردشگری در سخنانی،  این نشست، رییس هیئت مدیره 
تاکید بر اینکه تالش کلیه مدیران و همکاران بانک معطوف تامین 
منافع سهامداران در عین رعایت قواعد و قوانین بانک مرکزی است 
آن  نگهداشت  هزینه  و کاهش  منابع  بهینه  مدیریت  داشت:  اظهار 
الزمه رسیدن به اهداف است و ما در پیمودن این مسیر چشم به 
همیاری و حمایت سهامداران و تالش هر چه بیشتر پرسنل داریم.

و  حجمی  رشد  به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  حسنی  خواجه  خسرو 
کیفی مشتریان بانک که در گزارش هیئت مدیره هم آمده است و 
نیز اهمیتی که دولتمردان به صنعت گردشگری به عنوان یکی از 
ظرفیت های مهم اشتغال آفرینی و خروج از رکود در کشور قائل 
شده اند، اطمینان داریم که آینده روشنی در انتظار این بانک نوپا 

و پویا است.
 

 عدم حضور مدیران بانک سپه در بیش از یک شرکت

مدیرعامل بانک سپه اجرای ضوابط ممنوعیت عدم حضور مدیران 
در هیأت مدیره بیش از یک شرکت را ابالغ کرد.

 2 تبصره  به  عنایت  با  سپه:  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
قسمتی  اصالح  قانونی  الیحه  ماده 241  اصالح  قانون  واحده  ماده 
که  اسالمی  شورای  مجلس   20/2/1395 مصوب  تجارت  قانون  از 
از  نمایندگی  به  یا  اصالتاً  تواند  نمی  فردی  »هیچ  دارد،  می  مقرر 
شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از 
سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی 
است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود«، مراتب 
گذاری  سرمایه  گروه  شرکت  و  بانک  واحدهای  کلیه  به  بالدرنگ 
به کلیه شرکت های  را  نیز مراتب  اخیرالذکر  ابالغ و شرکت  امید 
تابعه و وابسته ابالغ نموده است، متعاقب آن کلیه اعضا فعلی هیأت 
مدیره که مشمول شرایط فوق بوده اند از عضویت در شرکت های 
مذکور استعفا داده و مراتب سیر مراحل قانونی و ثبتی خود را طی 

می نماید.

واردات 82 قلم کاال مشمول ارز 
متقاضی شد

سیاست  دنبال  به  کرد:  اعالم  صنعت  وزارت 
بازنگری در فهرست کاالهای وارداتی و نوع ارز 
اختصاص یافته به آنها، واردات 82 قلم کاالی 
دیگر از دریافت ارز مبادله ای ممنوع شد.واردات 
82 قلم ردیف تعرفه  اعالم شده از این پس از 
واردات  و  شده  ممنوع  مبادله ای  ارز  دریافت 
آنها به هر میزان که باشد فقط با ارز متقاضی 
امکان پذیر است.این اقالم شامل نمک معمولی، 
شن و ماسه دارای 95 درصد یا بیشتر سیلیس، 
سنگ،  ماسه  اکوسین،  سنگ های  سنگ، 
زغال  ساختمان،  یا  تراش  سنگ های  سایر 
سنگ  زغال  گلوله  قالبی،  زغال  قیری،  سنگ 
چوب نما،  سنگ  زغال  جامد،  سوخت های  و 
خاک  آهن،  هیدروکسیدهای  و  اکسیدها 
رولعابی،  سرامیکی  و  چینی  رنگ های  رنگی، 
لعاب ها، فریت های شیشه ای، مصنوعات سنگی، 
گران بهای  سنگ های  سرامیکی،  گلوله های 
اساس  است.بر  مفتول سازی  شمش  و  بدلی 
از  استفاده  ممنوعیت  آیین نامه  گزارش،  این 
از طریق  اقالم مذکور  ارز مبادله ای در واردات 
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه 
تجارت به گمرکات، بانک مرکزی و سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان های کشور ابالغ 
شده است. همچنین به دلیل اقدامات اصالحی 
دولت از مجموع 7350 ردیف تعرفه، تا کنون 
کاالهای  فهرست  در  تعرفه   2300 از  بیش 
این  از  که  گرفته  قرار  متقاضی  ارز  با  وارداتی 
قرار   10 گروه  در  تعرفه  ردیف  هزار  نیز  میان 
با  متقاضی  ارز  بر  عالوه  آنها  واردات  که  دارد 
پرداخت 2 برابر سود بازرگانی امکان پذیر است.

رفع کامل ممنوعیت های کشتیرانی
با اشاره  رییس هیات مدیره انجمن کشتیرانی 
به این که هیچ تحریمی متوجه کشتیرانی ایران 
کشتی های  تردد  زمینه  در  نه  گفت:  نیست، 
ورود  خصوص  در  نه  و  دنیا  بنادر  به  ایرانی 
کشتی های خارجی به آب های ایران با مشکلی 
مواجه نیستیم.مسعود پلمه در رابطه با وضعیت 
کشتیرانی پس از برجام و رفع تحریم ها اظهار 
و  ملیت  با  منظر  دو  از  باید  موضوع  این  کرد: 
مالکیت ایرانی و نیز با ملیت و مالکیت خارجی 

مورد بررسی قرار گیرد.
کشتیرانی  وضعیت  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
از  بعد  خوشبختانه  ایرانی  مالکیت  و  ملیت  با 
عملی  و  اجرایی  شکل  منطقه  وضعیت  برجام 
با  که  ممنوعیت هایی  رفته  رفته  و  گرفته 
پرچم ایران برای تردد در بنادر خارجی وجود 
مدیره  هیات  است.رییس  شده  لغو  داشت 
شرکت های  این که  اعالم  با  کشتیرانی  انجمن 
بنادر  کلیه  به  تردد  مجوز  ایرانی  کشتیرانی 
نشان کرد: در مورد علت  دارند، خاطر  را  دنیا 
با  مرتبط  مسائل  برجام  از  پیش  تا  تردد  عدم 
بین المللی  رده بندی  کالس های  نیز  و  بیمه ها 
بود که به نوعی استانداردهای تردد دریایی را 
در  تردد  مجوز  گواهینامه  ارائه   با  و  رتبه بندی 
بنادر بین المللی را صادر می کند.پلمه افزود: در 
حال حاضر مشکلی برای تردد به بنادر خارجی 
پوشش های  که  چرا  نداریم،  بین المللی  و 
به  تردد  اجازه  و  اجرا  برجام  از  پس  بیمه ای 
است.. داده شده  ایرانی  شرکت های کشتیرانی 
با  به موضوع کشتیرانی  اشاره  با  وی همچنین 
از  پس  کرد:  اظهار  خارجی  مالکیت  و  ملیت 
آمریکا  دلیل دخالت  به  که  تحریم هایی  برجام 
مانع تبادل تجاری ایران می شد، برطرف شد و 
اجازه تردد کشتی های ایرانی به بنادر آمریکایی 
تا  شد  صادر  آمریکا  با  هم پیمان  کشورهای  و 
مساله  پیش آمده در ارتباط با تحریم های ایجاد 
شده توسط آمریکایی ها و کشورهای هم پیمان 

آنها برطرف شود.
 

گمرک
گمرک یکپارچه الکترونیک تا دو ماه 

آینده راه اندازی می شود
از پروژه  اینکه یکی  بیان  با  رئیس کل گمرک 
های اقتصاد مقاومتی در سال جاری راه اندازی 
»گمرک یکپارچه الکترونیک« است گفت: تا دو 
ماه آینده این گمرک یکپارچه نهایی و رونمایی 

شود.
مسعود کرباسیان در خصوص گمرک یکپارچه 
الکترونیک اظهار کرد:  امیدواریم تا دو ماه آینده 
این گمرک یکپارچه نهایی و رونمایی شود.وی 
ادامه داد: با راه اندازی این گمرک عکس های 
ردیابی  و  شود  می  دیده  تهران  در  ری  ایکس 
ماهواره های ما کامل شده، کدینگ و شناسه 
کاال را می توانیم در تهران انجام دهیم.رئیس 
کل گمرک افزود : قصد داریم شرایط را برای 
واردکنندگان و صادرکنندگان تسهیل کنیم و 
از طرف دیگر نیز نظارت را بر کار واردکننده و 

صادرکننده ها افزایش دهیم.
 

 حمل و نقل
راه  اندازی چهار قطار جدید
 در مسیر  های مختلف ریلی 

قطارهای  بر  عالوه  کرد:  اعالم  رجاء  شرکت 
با  سال،  مختلف  ایام  در  فوق العاده  و  برنامه ای 
ارائه الگوهای جدید تخفیفات چهار قطار جدید 
در مسیرهای مختلف ریلی برای تابستان سال 

جاری راه اندازی شد.
راه اندازی قطار تندروی پردیس- تهران-مشهد 
و بالعکس در ساعات حرکتی بعد ازظهر با ارایه 
از جمله  ایام مختلف  تا 15 درصد در  تخفیف 
جاری  سال  تابستان  در  که  است  تسهیالتی 
است.این  شده  گرفته  نظر  در  مسافران  برای 
قطار همه روزه ساعت 14:55 از تهران حرکت 
و ساعت 12:00 از مشهد مراجعت خواهد کرد.
در  روز  به صورت یک  تبریز-مشهد  قطار سبز 
و ساعت  تبریز حرکت  از  میان ساعت 14:20 

18:00 روز بعد از مشهد مراجعت می کند.

خبر خبر

وزارت  مسئوالن  ماه هاست  که  حالی  در   
خارجی  میوه های  واردات  دولت  و  کشاورزی 
اسبق  وزیر  می دانند،  آن  قاچاق  از  ناشی  را 
خارجی  میوه های  که  است  معتقد  کشاورزی 
از  و  نبوده  قاچاق  بازار عرضه می شوند  در  که 
مبادی رسمی وارد می شوند که اگر این مشکل 

با جدیت  را  آن  باید  دارد  اهمیت  دولت  برای 
بازار  سطح  از  را  خارجی  میوه های  و  پیگیری 

جمع آوری کند.
به  کشاورز  خانه  ،دبیرکل  کالنتری  عیسی 
در  میوه های خارجی عرضه شده   : ایسنا گفت 
رسمی  غیر  مبادی  از  و  نیستند  قاچاق  بازار 

طریق  از  و  غیراستاندارد  حمل ونقل  وسایل  با 
کوله بری وارد نمی شود، چراکه واردات میوه به 
کانتینرهای یخچال داری احتیاج دارد که مسلما 
این محصوالت از مبادی رسمی و با مجوز وارد 
قانونی را طی می کنند.وی  می شوند و مراحل 
با بیان اینکه واردات میوه های خارجی حاصل 

نقص یا مشکل در یکی از دستگاه های دولتی 
ممنوع  میوه  واردات  اگر  گفت:  است،  متولی 
است، وزارت جهاد کشاورزی و دولت موظفند 
میوه قاچاق عرضه شده در بازار را که به صورت 
پنهانی نیز به فروش نمی رسند، از سطح بازار 

جمع آوری کنند.

میوه های خارجی رسمی می آیند؛ نه قاچاق

اینکه  بیان  با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ایران  با  اروپایی در همکاری  بانک های  تعلل 
گفت:  است،  بخش خصوصی  اعتراض  مورد 
توسط  شدن  جریمه  از  اروپایی  بانک های 

آمریکا می ترسند.
ایران  روابط  به  اشاره   با  خوانساری  مسعود 
گفت:  گذشته  دهه های  طول  در  انگلیس  و 
با  سال  طی100  کشور  دو  مناسبات  اگرچه 
اما  بوده؛  همراه  بسیاری  نشیب های  و  فراز 
این  ظرف  انگلستان  و  ایران  تجاری  روابط 
تا  چنانکه  است؛  شده  حفظ  کماکان  دوره 
پیش از لغو تحریم ها، حجم مبادالت تجاری 
و500  میلیارد   2 سطح  در  انگلیس  و  ایران 
این  آن،  از  اما پس  قرار داشت  میلیون دالر 

رقم به 450 میلیون دالر کاهش یافت.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
فضای  برجام،  شدن  اجرایی  با  اکنون  افزود: 
مناسبی برای ارتقای سطح مناسبات تجاری 
دو کشور فراهم شده است. نکته دیگری که 
حائز اهمیت به نظر می رسد، آن است که در 
گذشته، تجارت ایران و انگلستان، روی خرید 
و فروش کاال معطوف بود اما در شرایط جدید 
محوریت  با  همکاری ها  که  است  این  انتظار 
سرمایه گذاری های مشترک انجام گیرد. برای 
کشور   27 چگونه  که  دارد  تعجب  جای  ما 
اروپایی با چنین قدرتی نمی توانند بدون نظر 
آمریکا تصمیم بگیرند. شرکت های اروپایی در 
حالی  در  ندارند.  عمل  آزادی  ایران  با  رابطه 
که در گذشته، شرکت های بسیاری از اروپا با 
شرکت های ایرانی همکاری می کردند. مشکل 
از  مانع  این  اگر  است.  پول  تبادل  نیز  اصلی 

سر راه برداشته شود، همکاری ها از سر گرفته 
می شود.

اتحادیه  پارلمان  در  بریتانیا  نماینده  هوئیت 
و  بازرگانی  اتاق  رئیس  با  دیدار  در  نیز  اروپا 
هستم  مایل  گفت:  تهران  معادن  و  صنایع 
اعالم کنم که اتحادیه اروپا، از آمادگی کافی 
برای حمایت از توافق )برجام( به عمل آمده 
برداشته  میان  از  تحریم ها  تا  است  برخوردار 
شود. بر این اساس من با صداقت تمام در این 
راهکارهای  دنبال  به  و  یافته ام  جلسه حضور 
این  در  اما  روابط هستم.  توسعه  برای  عملی 
مالقات از ابراز حسن نیت صرف پرهیز می کنم 
بالقوه  از شما خواهش دارم که زمینه های  و 
همکاری را معرفی کنید تا زمانی که من به 
بروکسل بازمی گردم بتوانم پروژه های اجرایی 

را دنبال کنم.
وی با اشاره به مشکالتی که مانع روان سازی 
این  ما  گفت:  است،  شده  بانکی  مبادالت 
باید پذیرفت  اما  را درک می کنیم.  مشکالت 
قواعد  در  تغییراتی  در سال های گذشته،  که 
عادی سازی  که  ایجاد شده  بین المللی  بانکی 
روابط بانکی ایران با سیستم بانکی بین المللی 
را دشوار کرده است و این مساله ای نیست که 
به سرعت قابل حل باشد. در واقع می خواهم 
بگویم این تعلل به اتحادیه اروپا باز نمی گردد.
هوئیت با اشاره به مذاکراتی که اکنون میان 
بانک های ایرانی و کارشناسان بانکی اروپایی 
است،  جریان  در  بانکی  فنی  مسایل  سر  بر 
بانک های  که  دارد  وجود  انتظار  این  گفت: 
به  پاسخگویی  برای  را  خود  آمادگی  ایرانی، 

پرسش ها یا ابهامات ارتقا دهند.

خوانساری : 

تعلل بانک های اروپایی در ارتباط با ایران پذیرفتنی نیست
فرازو نشیب روان سازی مبادالت بانکی

اینکه در یک دوره 57  اعالم  با  اقتصاد  وزیر 
 4.5 کشور  بلندمدت  اقتصادی  رشد  ساله 
در  اقتصادی  رشد  گفت:  است،  بوده  درصد 
پُرنوسان بود.علی  ایران نازل و در عین حال 
های صنعتی،  سیاست  همایش  در  نیا  طیب 
گفت:   1404 افق  در  خدماتی  و  تجاری 
اعتبار برای دولت و نظام و نیز اعتماد مردم 
به مسئولین شرط الزم برای تحقق و اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
مردم،  با  همدلی  اظهارداشت:  اقتصاد  وزیر 
دولت، قوه قضائیه و مقننه در سایه منویات 
به سند چشم  مقام معظم رهبری، دستیابی 
را  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  و  انداز 
امسال  اینکه  بیان  با  کند.وی  می  امکانپذیر 
آغاز دهه دوم از چشم انداز بیست ساله نظام 
است، تصریح کرد: با وجود تالش های صورت 
یعنی  اقتصادی  شاخص  ترین  مهم  گرفته، 
نیا  نیست.طیب  قبول  مورد  اقتصادی  رشد 
افزود: از سال 1385 تا 1394 میانگین ساالنه 
رشد اقتصادی کشور 2.2 درصد بوده که این 
عدد هم در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد 
ما و هم در مقایسه با آن چیزی که در سند 
انداز در نظر گرفته شده، ناچیز است. چشم 
وی با اشاره به اینکه عملکرد رشد اقتصادی 
 1338( گذشته  سال   57 طی  ما  بلندمدت 
الی 1394( 4.5 درصد بوده گفت: رشد یک 
بلندمدت،  رشد  با  مقایسه  در  ما  اخیر  دهه 
برای  اقتصادی  رشد  بود.  محدودی  رشد 
شرط  اما  نیست،  کافی  شرط  اشتغال  ایجاد 
را  خودمان  اقتصاد  بخواهیم  اگر  است،  الزم 
باید  کنیم  ناپذیر  آسیب  ها  تکانه  مقابل  در 

دهیم.وزیر  افزایش  را  خود  اقتصادی  قدرت 
اقتصاد تصریح کرد: یکی از شعارهای انقالب 
بدون  سیاسی  استقالل  و  بود  استقالل  ما 
بی  نیز  اقتصادی  رشد  و  اقتصادی  استقالل 

مفهوم است.
ما  گذشته  عملکرد  اینکه  بیان  با  نیا  طیب   
غیرقابل  عملکردی  اقتصادی،  رشد  حوزه  در 
نوسانات  پایین،  اقتصادی  رشد  است،  قبول 
باالی رشد اقتصادی و نیز سهم بسیار اندک 
ارتقای بهره وری در رشد را بعنوان سه ویژگی 
عملکرد اقتصاد ایران در حوزه رشد اقتصادی 
در  اقتصادی  رشد  داد:  ادامه  کرد.وی  عنوان 
ایران نازل و در عین حال پُرنوسان بود. وزیر 
غیرنفتی،  صادرات  حوزه  در  ما  گفت:  اقصاد 
علمی  تولیدات  رشد  و  غذایی  مواد  تامین 
گذشته  های  سال  در  خوبی  بسیار  توفیقات 
رشد  به  دستیابی  حوزه  در  اما  داشتیم 
اقتصادی مستمر و پایدار موفقیت های خوبی 

نداشتیم.
طیب نیا تاکید کرد: رشد اقتصادی 8 درصدی 
پیش بینی شده در برنامه ششم یک انتخاب 
نیست، بلکه یک الزام و هدف گذاری اجتناب 
ناپذیر است. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
یک فهم مشترک نسبت به مشکالت اقتصاد 
ایران در بین صاحبنظران ما به وجود آمده و 
ضرورت اصالحات ساختاری را درک کردند.
وزیر اقتصاد افزود: ابالغ سیاست های اقتصاد 
بر  رهبری که  مقام معظم  از سوی  مقاومتی 
مبنای یک فهم صحیح تدوین شده مبتنی بر 
آسیب شناسی عالمانه از اقتصاد ایران تدوین 

شده است.

طیب نیا :

 رشد اقتصادی کشور قابل قبول نیست
دستیابی به سند چشم انداز امکانپذیراست

اعالم  اطالعیه ای  در  تجارت  توسعه  سازمان 
کرد که ارائه گواهی مبدأ در گمرکات ورودی 
و  شده  الزامی  مجددا  تیرماه  نیمه  از  عراق 
ارسال  از  قبل  باید  ایرانی  صادرکنندگان 
محموله های صادراتی خود نسبت به تهیه این 

مجوز اقدام کنند.
و  تجار  صادراتی،  و  تولیدی  واحدهای  تمامی 
بازرگانان صادرکننده به کشور عراق باید قبل 

از ارسال کاالهای صادراتی، گواهی مبدأ را از 
سفارت عراق در تهران دریافت و سپس اقدام 
به صادرات محصوالت خود به این کشور کنند.
براین اساس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد 
منظور  به  می رود  انتظار  صادرکنندگان  از  که 
جلوگیری از بروز مشکل و توقف محموله های 
اقدامات  عراق،  ورودی  مرزهای  در  صادراتی 
اول  دهه  دهند.در  انجام  مورد  این  در  را  الزم 

اعالم  عراقی  مسئوالن  که  بود  امسال  خرداد 
به  مبدا  گواهی  فاقد  کاالهای  ورود  از  کردند 
تصمیم  این  کرد؛  خواهند  ممانعت  کشور  این 
و  ایران  مرز  در  ایجاد صف های طوالنی  باعث 
عراق شد اما با رایزنی های مسئوالن دو کشور 
صورت  به  ایرانی  طرف  آمادگی  منظور  به  و 
اکنون  افتاد؛  تعویق  به  آن  اجرای  موقتی 
به  ارائه گواهی مبدأ  ماه رمضان  پایان  از  پس 

شده  الزامی  دیگر  بار  عراق  ورودی  گمرکات 
آخرین  تجارت  توسعه  سازمان  است.همچنین 
تعرفه های گمرکی واردات کاال به عراق را اعالم 

کرد.
از  ارسالی  مستندات  اساس  بر  اطالعیه  این 
تمامی  به  و  صادر  عراق  در  ایران  سفارت 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و 

سایر دستگاه های ذیربط ابالغ شده است.

ورود کاالهای ایرانی بدون گواهی به عراق مجددا ممنوع شد

گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
یک  به  نباید  دولت  بدهی های  تسویه 
اقتصادی  شوک  زیرا  شود  تبدیل  رویه 
دارد. همراه  به  مردم  برای  منفی  آثار  و 
اینکه  مورد  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
طرحی  دنبال  به  مجلس  بودید  گفته 
برای تعیین روش های تسویه بدهی دولت 
کار  این  نمی خواهیم  اظهارداشت:   است، 
بود  این  انجام شود منظور  در قالب طرح 
اسم  با  جامعی  متن  و  برنامه  دولت  که 
کند  تهیه  دولت  بدهی  تسویه  روش های 
زیرا مجلس نمی تواند بدهی های دولت را 
مشخص کند بلکه جزئیات آن در اختیار 

دولت است.
بیان  با  مجلس  اقتصاد  کمیسیون  رئیس 
که  بود  این  دولت  به  پیشنهادمان  اینکه 
قالب  در  پروژه  یک  بدهی ها  تسویه  برای 
داشت:  بیان  کند،  ارائه  مجلس  به  الیحه 
بانکداری  الیحه  می گوید  هفته  هر  دولت 

به  اما  می دهد  مجلس  به  را  مرکزی  بانک  و 
تأخیر افتاده و خبری از آن نیست به همین 
بانکداری  اصالح  طرح  نمایندگان  علت 
تسویه  مورد  در  کردند.وی  تهیه  را  اسالمی 
سرفصل ها  دولت  گفت:  دولت  بدهی های 
و  بانک ها  دستگاه ها،  به  بدهی  جزئیات  و 
پیمانکاران را به همراه مدت و زمانبندی آن 

را برای یکبار تعیین تکلیف کند.
گذشته  سال  تولید  موانع  رفع  قانون  در   
هر  که  کردیم  تکلیف  تعیین  دولت  برای 
از   سه ماه یکبار بدهی ها را اعالم کند. یکی 
این است که بدهی  اقتصادی  اشکاالت نظام 
کمیسیون  نیست.رئیس  مشخص  دولت 
بودجه  اصالح  به  اشاره  با  مجلس  اقتصادی 
بدهی  می خواهد  دولت  داشت:   بیان   ،95
اما  بدهد  را  بانک ها  و  پیمانکاران  به  خود 
این دو پیشنهاد یعنی تسویه بدهی 45 هزار 

 40 انتشار  و  ارز  تسعیر  محل  از  میلیاردی 
هزار میلیارد تومانی اوراق حتی اگر رأی هم 
تومان  بیاورد سر جمع آن 85 هزار میلیارد 
می شود اما فقط بدهی دولت به نظام بانکی 
همخوانی  و  است  تومان  میلیارد  هزار   125

ندارد. 
مالی  انضباط  خواهان  علت  همین  به 
یک  با  اینکه  هستیم،  دولت  شفافیت  و 
باشد بی فایده است. امسال  به فکر  اصالحیه 
با  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس،  نماینده  این 
هستیم،  موافق  دولت  بدهی های  تسویه 
گفت: با انتشار اوراق و ابزارهای مالی و حتی 
مخالف  دولت  بدهی  تسویه  برای  استقراض 
نیستیم اما اینگونه که پیشنهاد شده را قبول 
نداریم.وی ادامه داد: اصالحیه موجود بخشی 
نمی تواند مشکالت  و  به موضوع است  نگری 
وضع  ترمیم  معنای  به  کار  کند،این  حل  را 
باقی  مشکل  همان  مجدد  و  است  موجود 

خواهد بود. 
پرداخت  این  جزئیات  اینکه  همچنین 
است. اشکاالت  و  ابهامات  از  چیست  بدهی 
پورابراهیمی در خصوص تسعیر نرخ ارز برای 
پرداخت بدهی های دولت در اصالحیه بودجه 
95 بیان داشت: تغییرات نرخ ارز نباید مبنای 
تصویب بدهی دولت باشد زیرا به ضرر کشور 
است به این دلیل که دولت تمام تصمیمات 
مرکزی  بانک  عهده  به  را  اقتصادی  نظام 
تصمیمات  جلوی  تواند  نمی  و  می گذارد 
بانک  استقالل  و  زیرساخت   بایستد.  دولت ها 
برای آن  باید  مرکزی اشکال جدی دارد که 
به  وابسته  تصمیمات  این  بنابر  شود.  فکری 
است  هماهنگ  نیز  کل  رئیس  و  بوده  دولت 

که در هیچ جای دنیا اینگونه نیست.
تسعیر  محل  از  بدهی  تسویه  داد:  ادامه  وی 
مرکزی  بانک  است،وظیفه  کشور  به  آسیب 
این  با  که  است  ملی  پول  ارزش  از  صیانت 

رئیس  گفته  می رود.به  سؤال  زیر  کار 
به  دولت ها  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون 
دنبال این هستند که نرخ ارز هزار تومان 
افزایش یابد و از این محل بدهی خود را 
تسویه کنند، بنابراین اگر تصویب شود به 
آثار  می شود  تبدیل  سیاق  و  سبک  یک 

تورمی آن کمر مردم را می شکند.
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  پورابراهیمی 
دولت معتقد است تسویه بدهی از محل 
گفت:  داشت،  نخواهد  منفی  آثار  تسعیر 
می خواهد  حسابداری  ثبت  یک  با  دولت 
کند. حل  را  خود  تعهدات  مشکل 
حسابداری  ثبت  با   ، فارس  گزارش  به 
اینگونه  نمی شود،اگر  حل  بدهی  مشکل 
را  مرکزی  بانک  دارایی های  است خالص 
تجدید ارزیابی کنید. کجا این کار صورت 
می گیرد. این مدل مبنای پرداخت بدهی 

دولت نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به اصالحیه 
بند »ب« ماده 26 قانون بانکی بیان داشت:  
قباًل عددهای جزئی و تغییرات ماهیانه از این 
استفساریه  تابعدا  می شد  داده  اجازه  محل 
اقتصاد  برای  بزرگ  رقم های  شود.  گرفته 
با  مغایر  ارز  و معتقدم تسعیر  بوده  شوک آور 
این قانون است. آیا واقعا ضمانتی وجود دارد 
با  دولت  نگیرد.  صورت  کار  این  هم  باز  که 
انجام  با  مجدداً  و  تسویه  را  بدهی  کار  این 
با  یعنی  ایجاد می کند  بدهی  تعهدات جدید 
این تسویه امکان عقد تسهیالت جدید فراهم 
می کند. این موضوع سم مهلکی برای کشور 
دنبال  به  باید  اینکه  به  اشاره  با  است.وی 
مطرح  را  سوال  باشیم،این  ملی  پول  تقویت 
فعلی  رقم  از  دالر  ارزش  روزی  اگر  که  کرد 
را  بدهی  آن  آیا دولت می تواند  آمد  پایین تر 

باز گرداند یا خیر؟

تسویه بدهی دولت از تسعیر ارز شوک اقتصادی در پی دارد

 مشکل بدهی ها با ثبت حسابداری حل نمی شود



معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی تبلیغات 
انسان  هر  پوشش  گفت:  هرمزگان  اسامی 
است  پرچمی   ، اوست  وجود  کشور  پرچم 
در خانه ی وجود خود نصب  بر سر  او  که 
کرده است و با آن اعام می کند که از کدام 

فرهنگ تبعیت می کند. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات 
اکبر  علی  هرمزگان، حجت االسام  اسامی 
و  حجاب  اینکه  به  اشاره  با   ، راد  انصاری 
برای  محدودیت  هیچگونه  اسامی  پوشش 
فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی زن ندارد ، 
گفت : اسام زن را تشویق کرده که حجاب 
با  و  تر  متین  اندازه  هر  زن  و  باشد  داشته 
وقارتر و عفیف تر حرکت کند و خود را در 
نگذارد  نامحرم  برای مردان  نمایش  معرض 

بر احترامش افزوده می شود .
حجت االسام علی اکبر انصاری راد گفت :  
با رعایت حجاب و عفاف خواهران و مادران 

و زنان جایگاه خود را پیدا کرده و 
به اصلیت خود که همان عفت و 

پاکدامنی است، دست یافته اند. 
وی افزود : رعایت عفاف و حجاب 
ناهنجاری ها  رفتن  بین  از  موجب 
در  را  روانی  آرامش  و  می شود 

جامعه بوجود می آورد. 
و  آموزشی  فرهنگی  معاون 
اسامی  تبلیغات  پژوهشی 
با  رابطه  در  گفت:  هرمزگان 
استان  سطح  در  عفاف  و  حجاب 
که  ایم  بوده  خوبی  بازده  و  خروجی  شاهد 
این مهم حاصل همکاری تمامی دستگاه ها 

در سطح استان می باشد. 
 : گفت  راد  انصاری  اکبر  علی  حجت االسام 
حجاب و پوشش اسامی یک ارزش است و 
هستند  انسانها  نیز  موجودات  ارزشمندترین 
وارزشمندترین سرمایه انسان ، معنویت او و 
ارزشمندترین معنویات آبرو شخصیت اوست .

پوشش  فلسفه  کرد:  بیان  پایان  در  وی 
ارزش  حفظ   ، اجتماع  استواری  اسامی، 
 ، عفت  حفظ  چنین  هم  و  زن  احترام  و 

پاکدامنی و شخصیت و کرامت فرد است.
معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی تبلیغات 
اسامی هرمزگان در خصوص هویت ملی و 
سیاسی انسان در کشور بیان کرد : پوشش 
هر انسان پرچم کشور وجود اوست ، پرچمی 
وجود خود  خانه ی  در  سر  بر  او  که  است 
نصب کرده است و با آن اعام می کند که 

از کدام فرهنگ تبعیت می کند .  
حجاب منعکس کننده اخالق

 و رفتار است
بانوان  فرهنگی  امور  کارشناس 
تبلیغات اسامی هرمزگان گفت: 
و  اخاق  کننده  منعکس  حجاب 

رفتار است.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
هرمزگان  اسامی  تبلیغات  کل 
دوشنبه  هوشمند   معصومه   ،
شناخت   : گفت   9۵ تیرماه   ۲1

بودن  بخشی  دو   ، اسامی  جامعه  ساختار 
میان  روابط  دهی  نظم  و  محیط  جنسیتی 
می  صورت  حجاب  واسطه  به  زن  و  مرد 
گیرد، به همین دلیل شناخت خصیصه های 

تشکیل دهنده حجاب مهم است .
 ، حجاب  اسامی  بینش  در  افزود:  وی 
خصوصی،   ، نامحرم  و  محرم  مفاهیم 
هستند  عناصری  باطن  و  ظاهر   ، عمومی 
 . دارند  نقش  مفهوم حجاب  تعریف  در  که 
که  هستند  حجاب  از  هایی  خصیصه  اینها 
یکدیگر  به  متقابلشان  وابستگی  خاطر  به 
مجموعا یک نظام واقعی را شکل می دهند

تبلیغات  بانوان  فرهنگی  امور  کارشناس 
ها  مشخصه  این  گفت:  هرمزگان،  اسامی 
به هم  و  بوده  تفکیک  قابل  یکدیگر غیر  از 
وابسته اند ، و بر هم اثر متقابل دارند، آنها 
که  هستند  حجابی  کننده  تعریف  مجموعا 

بواسطه قوانین رفتاری در حیطه پوشش و 
ارتباطات بیان می شود ، قوانینی که سبک 
های اخاقی ، اجتماعی و مذهبی را آشکار 

می کند .
منعکس  حجاب  کرد:  تصریح  هوشمند 
. مفاهیم ظاهر  کننده اخاق و رفتار است 
امور  از  اخاقی  امور  تفکیک  برای  باطن  و 
رفتاری به کار رفته اند ، به طوری که نحوه 
به  مربوط  ظاهر  آراستن  و  پوشیدن  لباس 
مسائل رفتاری و تمایل برای رعایت شئونات 

اسامی امری اخاقی و باطنی می شود .
یعنی  حجاب  ظاهری  نظر  از   : گفت  وی 
و  بدن  حجم  و  ها  برجستگی  پوشاندن 
حجاب باطن که هم وظیفه زن و هم وظیفه 
مرد است  شامل کنترل چهار حس انسانی 
یعنی نگاه ، صدا ، گفتار و رفتار می شود . 
حجاب باطن به معنای رعایت تقوای باطنی 

و درونی درباره حجاب است.

پوشش نشان دهنده فرهنگ هر جامعه است
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فیلم هزار دستان

فیلم   از  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  یادهاو 
در سال 13۵۸  که  است  حاتمی  علی  از  اثری  هزاردستان 
ایران ساخته  تلویزیون  برای  تلویزیونی  به صورت مجموعهٔ 
شد. پروژهٔ هزاردستان بعد از ۸ سال تمام شد. طرح اولیه 
این فیلم در سال ۵۴ با عنوان »جادهٔ ابریشم« و با حضور 
به  رضاخان  و  کوچک  میرزا  مدرس،  مثل  شخصیت هایی 
ذهن حاتمی آمد و بعد از تغییرات اساسی که ماهیت کار 
را عوض کرد.این سریال به داستان زندگی رضا خوشنویس، 
به نام  تاریخی  شخصیتی  بر  مبتنی  تخیلی  شخصیتی  که 
کریم دواتگر است، و نظریهٔ توطئه ای مبنی بر دست داشتن 
شخصیتی به نام خان مظفر در وقایع پشت پردهٔ سیاسی و 

اجتماعی ایران در دوران قاجار و پهلوی می پردازد.
فیلم:اي  این  ماندگار  دیالوگ  از  میکنیم  یادی  امروز 
خیاط! اگر مي تواني رختي به قامتم بدوز که آستین ها، 
به کمر،  نه دست  به سینه کنه،  نه دست  دست ها رو 
یکي  مي کنیم،  امتحان  نوع  دو  پس  عاجزي  که  حاال 
آساي  جواهر  پاي  خاك  قربان  شرفیابي،  جهت  به 
آهاي  آدم ها.  احضار  جهت  هم  یکي  گردم،  مبارکت 

پدرسوخته ها کجائین؟

مانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید . افراد 
کنجکاو هرگز کسل نمی شوند ، و در نظرآنها 
زندگی ، مطالعه پایان ناپذیر خوشی هاست. 
آنتونی رابینز

سخن حکیمانه

یادها و خاطره ها در زمان .....

اي هدهد صبا به سبا مي فرستمت         
 بنگر که از کجا به کجا مي فرستمت

در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست    
مي بینمت عیان و دعا مي فرستمت

امروز با حافظ

روایت یک روزنامه نگار عاصی 
را در »سال خرگوش« بخوانید

»سال  رمان 
نوشته  خرگوش« 
پاسیلینا  آرتو 
فرناز  ترجمه  با 
که  تیمورازف 
یک  زندگی  به 
عاصی  روزنامه نگار 
شهری  زندگی  از 
روزمرگی های  و 

آن می پردازد از سوی انتشارات کتاب سرای 
نیک وارد بازار نشر شد.

خرگوش«  »سال  رمان  مهر،  گزارش   به 
نوشته آرتو پاسیلینا، ماجرای روزنامه نگاری 
را روایت می کند که از شغلش خسته شده، 
سالیانی است که زندگی زناشویی او را آزار 
را  روزهایش  روزنامه نگار،  واتانن  می دهد. 
با آزردگی می گذراند.  یکی پس از دیگری 
مصاحبه   یک  از  که  روز  یک  اینکه  تا 
رانندگی  حال  در  تهوع آور  و  کسل کننده 
زیر  را  بچه خرگوش  یک  است،  خانه  به 
را مشتاق  ناگهان خود  واتانن  و  می گیرد... 
یک زندگی هیجان آور می یابد و در فناند 

سفر می کند.
آوریل   ۲۰ متولد  پاسیلینا،  تاپیو  آرتو 
الپاند  منطقه  در  واقع  کیتیا   ،19۴۲
موفق ترین  از  یکی  او  است.  فاند 
آثارش  از  و  است  فناند  نویسندگان 
در  که  شده  استقبال  چنان  جهان  در 
طبق  است.  بوده  بی سابقه  فناند  ادبیات 
رتبه  خرگوش  سال  رمان  آمارگیری،  یک 
به  فناند  برتر  کتاب   1۰ بین  از  را  پنجم 
پاسیلینا  کتاب های  داد.  اختصاص  خود 
جمله  از  دنیا  زنده  زبان   ۲۷ حداقل  به 
مجارستانی،  فرانسوی،  انگلیسی،  آلمانی، 
اسپانیایی،  سوئدی،  هلندی،  ایتالیایی، 
کره ای، اوکرائینی، کاتالونیایی، اسلوونیانی 
کتاب  است.  شده  ترجمه  استونیایی  و 
که  پاسیلیناست،  اثر  معروف ترین  حاضر، 
در سال 19۷۵ نوشته شد و پرفروش ترین 
کتاب در فناند و فرانسه بود. این کتاب به 
1۸ زبان ترجمه شد و 3 جایزه بین المللی 
آن  از  اقتباس  با  فیلم  دو  و  کرد  کسب 

ساخته شد.
»آرتو  نوشته  خرگوش«  »سال  رمان 
پاسیلینا« با ترجمه فرناز تیمورازف در ۲۰۰ 
و  بهای 1۲ هزار  به  رقعی  صفحه در قطع 
از  نسخه   ۲۰۰۰ شمارگان  با  تومان   ۵۰۰
منتشر  نیک  کتاب سرای  انتشارات  سوی 

شده است.

در بازار کتاب

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
دفاتر  از  ای  بیانیه  انتشار  با  گردشگری  و 
تا  خواست  وگردشگری  مسافرتی  خدمات 
اعزام  و  نام  ثبت  هرگونه  از  ثانوی  اطاع 
کشور  این  گردشگری  مقاصد  به  گردشگر 

اکیداً خودداری کنند.
فرهنگی،  میراث  سازمان  از  گزارش  به 
بدنبال حوادث و ناامنی های اخیر در ترکیه 
بیانیه  و  العاده  فوق  و حادث شدن شرایط 
کنسولی  و  سیاسی  های  نمایندگی  های 
میراث  سازمان  مقصد،  در  کشورمان 
با  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
انتشار بیانیه ای از دفاتر خدمات مسافرتی 
تا  و  ثانوی  اطاع  تا  خواست  گردشگری  و 
از  آرامش،  و  امنیت  مجدد  برقراری  زمان 
امور گردشگری این کشور اکیداً خودداری کنند.هرگونه ثبت نام و اعزام گردشگر به مقاصد  وزارت  با  رایزنی  ضمن  سازمان  این 

کشوری  هواپیمایی  سازمان  و  خارجه 
و  امن  بازگشت  برای  ریزی  برنامه  درحال 
تدریجی گردشگران ایرانی است که به دلیل 
ناآرامی های شب )جمعه( نتوانسته اند در 

زمان مقرر، ترکیه را ترک کنند.
و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  است  بدیهی 
و  تاش  تمام  باید  مرتبط  گردشگری 
شرایط  تمهید  جهت  در  را  خود  مساعی 
اضطرار برای این قبیل گردشگران در خاک 
ترکیه مصروف داشته، همکاری و مساعدت 
الزم را با نمایندگی های جمهوری اسامی 
و  سامت  حفظ  برای  کشور  این  در  ایران 

خروج تدریجی آنان به عمل آورند.
شب  ترکیه  ارتش  نظامیان  از  شماری 
)جمعه( قصد کودتا را در این کشور داشتند 

که در نهایت به شکست انجامید. 

سازمان میراث فرهنگی:

سفر به ترکیه تا اطالع ثانوی ممنوع است

استقبال هنرمندان 
از بخش فیلم جشنواره رضوی

دبیر بخش فیلم کوتاه مستند و داستانی جشنواره رضوی از 
رشد ۲۰ درصدی ارسال آثار در این بخش خبر داد.

علی غیاثی ندوشن ، درمورد بخش فیلم جشنواره رضوی، با 
اشاره به استقبال فیلمسازان و رشد ۲۰ درصدی این بخش، 
گفت: ۶1۸ فیلم به دبیرخانه این جشنواره رسیده است که 

رکوردی تازه به حساب می آید.
دبیر بخش فیلم کوتاه مستند و داستانی جشنواره رضوی 
افزود: از این تعداد 3۶۵ اثر مربوط به بخش داستانی و ۲۵3 
اثر مربوط به بخش مستند است که از 3۰ استان کشور به 

دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. 
به  متعلق  اثر   ۵۷ رسیده  آثار  میان  در  داد:  ادامه  وی 
زنان در عرصه  بهتر  نوید حضور  کارگردانان زن است که 
فیلمسازی را می دهد.غیاثی ندوشن درباره مدیریت استان 
یزد در این بخش فیلم جشنواره رضوی گفت: جشنواره فیلم 
رضوی یک جشنواره ملی است و تاش برگزارکنندگان این 
است که بتوانند عاوه بر استفاده از ظرفیت های استان یزد 
از هنرمندان شناخته شده کشور نیز استفاده کنند. به این 
منظور اعضای هیئت انتخاب جشنواره یازدهم متشکل از 
کوتاه  فیلم  بخش  است.دبیر  کشوری  و  یزدی  هنرمندان 
مستند و داستانی جشنواره رضوی اعضای هیئت انتخاب 
بخش مستند را نیز لقمان خالدی، مهدی قربان پور و معین 

کریم الدینی معرفی کرد.

ظریف »سرود کهن« سراج را شنید

در شبی که محمدجواد ظریف و دیگر چهره های سیاسی 
و فرهنگی برای شنیدن صدای حسام الدین سراج و گروه 
قطعه  بودند، چند  آمده  وحدت  تاالر  به  موسیقی »سور« 
موسیقی به محمدرضا شجریان و هوشنگ ابتهاج تقدیم شد.

خوانندگی  به  کهن«  »سرود  کنسرت  اجرای  تک 
حالی  در  موالنیا  مجید  آهنگسازی  و  سراج  حسام الدین 
که  رفت  وحدت  تاالر  صحنه  روی  تیرماه   ۲۵ شامگاه 
امور خارجه  چهره هایی مانند محمدجواد ظریف - وزیر 
-، عباس عراقچی - رییس ستاد پیگیری اجرای برجام -، 
حجت االسام سیدمحمود دعایی - مدیرمسوول روزنامه 
اطاعات -، احمد پورنجاتی - فعال فرهنگی و سیاسی -، 
علی اکبر صفی پور - مدیرعامل بنیاد رودکی- و محمدعلی 

ابطحی در میان مخاطبان این کنسرت بودند.
کرده ایم  سعی  ما  گفت:  برنامه،  آغاز  از  پیش  سراج 
کارهایی را در جهت فرهنگ و هنر کشور تقدیم کنیم، 
به نحوری که برای جوانان نیز مورد پسند باشد. امیدواریم 

این مجموعه موسیقایی مورد پسند قرار گیرد.
در بخش نخست این برنامه در دستگاه بیات اصفهان، 
اجرا شد. در  از موالنا  با شعری  تصنیف »سفر عشق« 
تصنیف  آواز،  و  ضربی  مقدمه  اجرای  از  بعد  و  ادامه 
به  حافظ  شعر  با  مست«  و  »عاشق  نام  با  دیگری 
دوست«  »جست وجوی  تصنیف  اجرای  درآمد.  اجرا 
این  نخست  قسمت  پایان بخش  موالنا،  از  شعری  با 

بود. کنسرت 

با وجود تمام بی  مهری  ها از فروش 
»رسوایی ۲« راضی  ام

کارگردان »رسوایی ۲« گفت که با وجود تبلیغات محدود 
از فروش فیلمش راضی  اکران،  و برخی کارشکنی ها در 

است.
فیلم گفت: »»رسوایی ۲« در  بانی  به  نمکی  مسعود ده 
هفته دهم اکران خود قرار دارد و همچنان با وجود تمام 
بی مهری هایی که نسبت به این فیلم صورت گرفته اما از 

فروش آن راضی هستم«
در  »متأسفانه  داد:  توضیح  فیلم  بانی  به  ادامه  در  وی 
زمان آغاز اکران سازمان زیباسازی شهر تهران هیچگونه 
همکاری در زمینه بیلبورد شهری با ما انجام نداد. آنونس 
به  اکران  ابتدایی  روزهای  در  نیز  فیلم  تلویزیونی  های 
در  مدیریت  تغییر  از  بعد  و  شد  پخش  نامنظم  صورت 
مقداری   »۲ »رسوایی  تیزرهای  پخش  اوضاع  تلویزیون، 

سر و سامان گرفت و به طور مداوم روی آنتن رفت.«
ها  آنونس  این حال وضعیت پخش  »با  افزود:  نمکی  ده 
از  ماه  یک  که  گرفت  خود  به  تری  منظم  شکل  زمانی 
نیز  سینماها  نمایش  وضعیت  و  بود  گذشته  فیلم  اکران 
از  برخی  در  مثال  عنوان  به  نداشت.  چندانی  تعریف 
با  را  ها  سانس  ترین  نامناسب  سینمایی،  های  پردیس 
»رسوایی ۲« می دادند و کارشکنی های بسیاری در حق 

این فیلم انجام می شد.«

لغو کنسرت خواجه امیری به 
احترام شهدای مرزبان

بود  قرار  که  خواجه امیری  احسان  کنسرت 
به  برگزار شود،  بجنورد  در  تیر  پنج شنبه ۲۴ 

احترام شهدای مرزبان لغو شد.
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   - ثابت قدم  حسین 
اسامی خراسان شمالی - همچنین اعام کرد 
افراد می توانند مبالغ پرداختی برای تهیه بلیت 

این کنسرت را پس بگیرند.
خواجه امیری  کنسرت  دوباره  برگزاری  زمان 
چهار  پیش  روز  است.چند  نشده  اعام  هنوز 
در  تروریستی  با گروهک  درگیری  در  مرزبان 
مرز سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند 

که دو نفر از آن ها از خراسان شمالی بودند.

خبر

»قنات های ایران« ثبت جهانی یونسکو شدند

میراث  فهرست  به  ایرانی  قنات های   پرونده ی 
شد. اضافه  یونسکو  فرهنگی   - تاریخی 

پرونده ی  »11 قنات ایرانی«، به عنوان دومین پرونده ی 
فرهنگی   – تاریخی  میراث  ایران در  فهرست  زنجیره ای 

ثبت رسید. به  و  بررسی شد  یونسکو 
به  مختلف  کشورهای  نمایندگان  بررسی،  این  در 
ایران  سوی  از  شده  ارائه  پرونده ی  درباره ی  نظر  اظهار 
قزاقستان،  جمله  از  کشورها  بیشتر  که  پرداختند 
آذربایجان،  زیمباوه،  بورکینافاسو،  تانزانیا،  جامائیکا، 
در   آن  ثبت  و  ان  ایر  تاریخی  قنات های  از   ... و  لهستان 

کردند. حمایت  یونسکو  جهانی  میراث  فهرست 
قنات های  تاریخی  اهمیت  بر  عضو  کشورهای  بیشتر 
و  آنها  در  رفته  بکار  مدرن  و  پیچیده  سیستم  ایران، 

کردند. اذعان  زیست  محیط  برای  آنها  سودمندی 
 11 ثبت  از  قدردانی  با  یونسکو،  در  ایران  نماینده 
را  قنات ها  این  جهانی،  میراث  فهرست  در  ایرانی  قنات 

دانست. جهان  از  قدیمی  سایت هایی 

شیر طالی افتخاری ونیز برای بازیگر
 »از نفس افتاده«

یرژی  و  فرانسوی  بازیگر  بلموندو،  پل  ژان 
هفتادوسومین  در  لهستانی  کارگردان  اسکولیموفسکی، 
دریافت  افتخاری  طای  شیر  ونیز،  فیلم  جشنواره  دوره 

می کنند.
فیلم  بین المللی  جشنواره  از  نقل  به  دیلی«  »اسکرین 
این  دوره  هفتادوسومین  در  کرد،  اعام  ایتالیا  ونیز 
رویداد سینمایی،  دو شیر طای افتخاری را به پاس یک 
سینما  شناخته شده  چهره  دو  به  هنری  دستاورد  عمر 
»یرژی  و  فرانسوی  هنرپیشه  بلموندو«،  پل  »ژان  یعنی 

می کند. اعطا  لهستانی  کارگردان  اسکولیموفسکی«، 
با  که  است  فرانسوی  باسابقه  بازیگر  بلموندو  پل  ژان 
گدار«،  لوک  »ژان  افتاده«  ساخته  نفس  »از  فیلم های 
سال  که  دیوانه«  »پیر  و  ریو«  از  »مردی  »هیتمن«، 
داشت،  شرکت  ونیز  جشنواره  رقابتی  بخش  در   19۶۵

می شود. شناخته 
دهه  پنج  که  لهستانی  فیلمساز  »اسکولیموفسکی« 
سه گانه  کرده،  صرف  سینما  حوزه  در  را  خود  عمر  از 
آثاری چون »برد بی حریف«، »عزیمت«  »ریسوپی ها« و 
داوران  هیات  ویژه  جایزه  )برنده  ضروری«  »قتل  و 

جشنواره ونیز ۲۰1۰( را در کارنامه اش دارد.

آن سوی آبها

»فصل فراموشی فریبا« نامزد دریافت عقاب طالیی

 CINE GOLDEN EAGLE AWARDS فیلم سینمایی »فصل فراموشی فریبا« در جشنواره
نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شد.

 CINE GOLDEN به نقل از روابط عمومی فیلم، در پنجاه و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم
EAGLE AWARDS که به جشنواره عقاب طایی آمریکا مشهور است فیلم سینمایی »فصل 
فراموشی فریبا« به تهیه کنندگی و کارگردانی عباس رافعی در بخش مسابقه این فستیوال نامزد دریافت 
جایزه بهترین فیلم سینمایی شد. این جشنواره یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی است و از 
سال 19۷۵ در شهر واشنگتن آمریکا در سه بخش سینمای حرفه ای، سینمای مستقل و سینمای نوظهور 
شش دهه است که برگزیدگانش را انتخاب می کند.رافعی درباره حضور »فصل فراموشی فریبا« در این 
فستیوال به بانی فیلم گفت: »خوشحالم که توانسته ام فیلمی از سینمای ایران را در جشنواره ای که پیش 
از این فیلم های کاسیک و به یاد ماندنی چون گادیاتور و کاندیداهای میسوری و فرار از آلکاتراز و فارغ 
التحصیل و باب دیلن و فهرست شیندلرو جنگ ستارگان و… در آن حضور داشته اند را به نمایش بگذارم. 
جشنواره ای که از نوع انتخاب فیلم هایش مشهود است سینمای کاسیک و داستانگو را ترویج می کند.«

»فصل فراموشی فریبا« پیش از این شصت و سه حضور بین المللی داشته و سی و چهار جایزه بین المللی 
برای سینمای ایران به ارمغان آورده است.

»بازی تاج و تخت« صدرنشین امی

سریال »بازی تاج و تخت« با نامزدی در ۲3 بخش،  در فهرست راه یافتگان به مرحله نهایی جوایز 
مهم تلویزیونی »امی« ۲۰1۶ می درخشد.

»گاردین« نوشت: فهرست نامزدهای نهایی جوایز تلویزیونی »امی« ۲۰1۶ اعام شد و در این میان 
فصل ششم »بازی تاج وتخت« در ۲3 بخش برگزیده شد.

این مجموعه تلویزیونی که براساس رمان های »ترانه یخ و آتش« جی.آر.آر تالکین ساخته می شود، 
سال گذشته در ۲۴ بخش نامزد شده بود و رکورددار نامزدی رقابت های »امی« محسوب می شود. 

سال گذشته این سریال در 1۲ حوزه »امی« برد و رکورد دیگری را هم به نام خود ثبت کرد.
امسال نام »بازی تاج و تخت« در بخش هایی همچون بهترین سریال درام، بهترین بازیگر نقش 
با  بازیگر میهمان شانس دریافت جایزه دارد. »آمریکایی ها«، »بهتره  بهترین  مکمل مرد و زن و 
این مجموعه  سول تماس بگیری«، »سرزمین مادری«، »خانه پوشالی« و »آقای روبات« رقبای 
تلویزیونی در بخش بهترین سریال درام هستند.»پیتر دینکلج« و »کیت هرینگتون« دو هنرپیشه 
این سریال هستند که در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد آثار درام تلویزیونی نامزد شده اند.

سه هنرپیشه زن »بازی تاج و تخت« یعنی »لنا هدی«،  »امیلیا کارک« و »میزی ویلیامز« هم در 
رقابت با بازیگران دیگر مجموعه های تلویزیونی برای کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن 

سریال های درام تاش می کنند.
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