
 آمریکایی ها به 
تعهدات شان عمل 

نکرده اند

ظریف: به انتقادات نمایندگان پاسخ می دهیم
وزیر امور خارجه کشور درباره انتقادات نمایندگان به نگارش 
از  عده ای  اگر  گفت:  برجام،  اجرای  حسن  از  اول  گزارش 
نمایندگان انتقادی دارند زمانی که به کمیسیون امنیت برای 

ارائه توضیح می رویم انتقاد خود را مطرح کنند تا پاسخ دهیم.
امور  وزارت  گزارش  ارائه  خصوص  در  ظریف  محمدجواد   
و  ملی  امنیت  به کمیسیون  برجام  اجرای  از  خارجه کشور 
سیاست خارجی اظهار داشت: طبق قانون وزارت امور خارجه 
گزارش های خود را در برجام به کمیسیون امنیت ارائه داده 
است. در هر دو گزارش همان کاری که از ما خواسته شده 
بود انجام گرفته است. وی درباره انتقادات برخی نمایندگان 

به نگارش گزارش اول وزارت امور خارجه از برجام در مجلس گفت: انتقادی از طرف مجلس به ما منتقل نشده است.
وزیر امور خارجه کشور تاکید کرد: این عده از نمایندگان می توانند انتقادهای خود را زمانی که تیم وزارت خارجه به 

کمیسیون می رود مطرح کنند، حتما پاسخ خواهیم داد.
بنا بر گزارش خانه ملت، عالءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
اعالم خبر ارائه دومین گزارش اجرای برجام از سوی وزارت خارجه به این کمیسیون گفت: وزارت خارجه گزارش دوم خود 

از اجرای برجام را به کمیسیون امنیت ارائه کرده که بعد از تعطیالت مجلس در صحن علنی قرائت می شود.
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خوش بینی بنا به 
موفقیت فرنگی کاران 

در ریو

طرح جدید حذف 
کارت بنزین کلید 

خورد
10

حذف یارانه پردرآمدها 
اولویت برنامه دولت

بیان  با  این عضو کمیسیون صنعت مجلس  اقتصاد:  گروه 
اینکه دولت بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ فقط 
مشخص  را  آنها  مجلس  که  پُردرآمد  ۶گروه  یارانه  می تواند 
کرده است حذف نماید ، گفت: اگر غیر از این گروه ها حذفی 

صورت گیرد غیرقانونی است.

زنگ خطر مصرف مواد محرک 

در زنان به صدا درآمد 

وزارت  اعتیاد  و  اجتماعی  روانی،   سالمت  دفتر  مدیرکل 
محرک ها  مصرف  در  زنان  نسبت  متأسفانه  گفت:  بهداشت 
افزایش است پیشتر نسبت مصرف موادمخدر مرد  در حال 

به زن ۹به ۱بود اکنون ۴ به یک شده که زنگ خطر است.

اجتماعیاقتصاد
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 آگهی مناقصه عمومی
دارد  نظر  در  نور  شهرداری 
و  ؛کانیو  جدول  اجرای  و  عملیات  اجرای 
خیابان شیخ فضل  در  بتن  با  روسازی  پیاده 
اله نوری حد فاصل تقاطع کمربندی تا نیایش 
1٤ را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای 
نماید  واگذار  ذیصالح  مراجع  از  رتبه  دارای 
لذا کلیه اشخاص و شرکتهای واجد صالحیت 
انتشار  از  میتوانند حداکثر ظرف ٧ روز پس 
نوبت دوم آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه 
نمایند  مراجعه  نور  شهرداری  مالی  امور  به 
به  آگهی  درج  و  کارشناسی  هزینه  ضمنا 

عهده برنده مناقصه می باشد 
انتشار نوبت اول آگهی تجدید مناقصه 95/4/28 

انتشار نوبت دوم آگهی تجدید مناقصه 95/5/4 
سید صابر سجادی شهردار نور 

 نوبت اول

برجام  اجرای  بر  نظارت  هیات  رییس 
شود  لغو  عمل  در  باید  تحریم ها  گفت: 
تاثیرش در زندگی مردم دیده شود،  تا 
یکسری مشکالت و شیطنت های طرف 
اجرای  روند  در  که  شده  سبب  مقابل 

برجام با کندی هایی روبرو باشیم.
امور  وزیر  معاون  عراقچی  عباس  سید 
که  خبری  نشست  در  دیروز  خارجه 
شد،  برگزار  برجام  سالگرد  در خصوص 
اظهار داشت: بحث برداشته شدن تحریم 
ها خیلی مهم است و یکی از اهداف ما 
بوده و خواسته های دیگری هم وجود 
را منحصر  برجام  فقط  نباید  داشته که 
اینها  کنار  در  ها،  تحریم  رفع  به  کنیم 

خواسته ما از مذاکرات هسته ای فقط رفع تحریم 
ها نبوده است.

برای  ها  تحریم  برابر  در  مردم  مقاومت  وی گفت: 
خواسته ای بود و آن چیزی نبود جز انرژی هسته 
ای که حق مسلم ماست که توانستیم این حق را 
تثبیت کنیم. این شعار و خواسته اصلی مردم بوده 
موضوع  این  آیا  اینکه  حاال  افزود:  عراقچی  است. 
برجام  در  من  اعتقاد  به  که  نه،  یا  شده  تثبیت 
و دراس  محقق شده چرا که شش قدرت جهانی 
آنها  شورای امنیت بر حق ما برای انرژی هسته ای 
صحه گذاشتند؛ با همه ابعاد آن شامل آب سنگین 

و غنی سازی.
رییس هیات نظارت بر اجرای برجام تصریح کرد: 
شورای امنیت قبال می گفت ما تحت فصل هفتم 
هستیم و تهدید به حساب می آییم و هیچ کشوری 
حق کمک و همکاری با ما را نداشت ولی االن همه 

تایید می کنند و این حق پذیرفته شده است.
وی ادامه داد: دنیا به حق ما احترام می گذارد و 
خواست و شعار اصلی ما محقق شده است و این 
شعار هم دیگر در تجمعات و گردهمایی ها و غیره 
تکرار نمی شود چرا که مردم هم پذیرفتند این حق 

تثبیت شده است.
های  تحریم  فقط  ما  مذاکرات  در  گفت:  عراقچی 
بارها  را  این  هم  قبال  است  ای حذف شده  هسته 
گفته ایم چرا که اجازه آن را نداشتیم و اگر نظام بنا 
داشته باشد)برای برداشته شدن آن تحریم ها( باید 

برای مذاکرات جداگانه ای وارد شویم.
رئیس هیئت نظارت بر برجام گفت: در صحنه عمل 
تحریم ها کامل برداشته نشده است، بنابراین این که 
گفتیم طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده و تنها 
روی کاغذ تحریم ها را برداشته و رهبری هم همین 
را اشاره داشتند، این موضوع است که آنها می باید 
را  برجام  تحریم های هسته ای در چارچوب  برخی 

لغو می کردند که در عمل چنین نکردند.
افزود: حاال چرا این تحریم ها تا االن برداشته  وی 
نشده است، به این دلیل که زمانبر است و بخش 
زیادی از آن هم به دلیل بدعهدی ها و شیطنت های 

طرف مقابل است.
مقابل  به طرف  ما  امور خارجه گفت:  وزیر  معاون 
راستا  این  در  البته  و  داریم  بسیاری  اعتراضات 

مذاکراتی هم داشته ایم و مراتب اعتراض و مطالبات 
خودمان را به آنها گفته ایم.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای تصریح کرد: این 
اثر  به آن معنا نیست که هیچ گشایشی در  البته 
را  خودش  آثار  بلکه  نداشتیم،  هسته ای  مذاکرات 

هنوز در عمل نشان نداده است.
وی با اشاره به گزارش وزارت امور خارجه به مجلس 
هایی  گشایش  که  مواردی  خصوص  در  افزود: 
داشتیم و در برخی دیگر از حوزه ها هنوز گشایشی 
نداشتیم، اما نسبت به یک سال پیش روند رو به 
رشدی را در این خصوص تجربه کرده ایم، ولی اینکه 
در زندگی مردم بخواهد اثرش را نشان دهد، این 

موضوع فقط موکول به برجام  نبوده و نیست.
این  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  عراقچی 
تا  شده،  برداشته  کاغذ  روی  از  که  تحریم هایی 
چه اندازه بر زندگی مردم اثر گذاشته است، گفت: 
همان گونه که گفتم این تحریم ها باید در عمل لغو 
شود تا تاثیرش در زندگی مردم دیده شود، یکسری 
مشکالت و یکسری شیطنت های طرف مقابل سبب 
شده که در روند اجرای برجام با کندی هایی روبرو 
در  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر  معاون  باشیم. 
گزارش ارائه شده به مجلس در خصوص این نکات 
دقیق اشاره داشته ایم، افزود: در ۴ حوزه این موارد 
را بررسی کرده ایم، در حوزه انرژی، حمل و نقل و 
صنعت و تجارت تقریبا به حالت عادی برگشته ایم، 

ولی در حوزه مالی و بانکی مشکالت جدی داریم.
وی گفت: در حوزه انرژی فروش نفت ما به حالت 
قبل دارد بازمی گردد و این به دلیل این است که ما 
مشتریان و بازار خود را از دست داده ایم و قدری به 

زمان و کار بیشتر نیاز داریم.
گازی،  میعانات  حوزه  در  کرد:  تصریح  عراقچی 
صادرات پتروشیمی ما ۳۵ درصد رشد داشته است. 
در دریافت وجوه عواید نفت مشکالتی داریم ولی 
جدی نیست، مشکل بیمه نفتکش ها و کشتیرانی 
حل شده است، مشکالتی در چند ماه گذشته بوده 

که آن هم در حال حل شدن است.
معاون وزیر امور خارجه گفت: برخی طلب های ما 
از امارات و از شرکت شل به ما برگشته است و در 
حوزه حمل و نقل البته مشکل خاصی نداریم و رفت 

و آمد کشتی های خارجی را شاهدیم.
را  خریدهایی  هم  هوایی  حوزه  در  گفت:  وی 

داشته ایم و البته همچنان برخی موارد 
و مشکالت در این حوزه وجود دارد که 

آن هم در حال حل شدن است.
با بیان اینکه همه این موارد  عراقچی 
که گفتم زمانبر است، افزود: در تمام 
حوزه ها ما نیاز به رفت و آمد، مذاکره، 
قرارداد و تفاهم نامه هایی داریم که اینها 
همه زمان می برد تا به سرانجام مطلوب 
برسد، ولی در کل روال خوبی را داریم 

و رو به جلو حرکت می کنیم.
هسته ای  کننده  مذاکره  تیم  عضو 
بانکی اگر چه  گفت: در حوزه مالی و 
ورود  عدم  ولی  داشته ایم،  گشایشاتی 
بانک های بزرگ به مراوده با ما، هنوز 
برجامی  بیرون  فضای  علت  به  این  است.  مشکل 
است که هنوز شرایط را برای تحقق این امر فراهم 
بدعهدی  آمریکایی ها  خصوص  این  در  که  نکرده 

زیادی را داشته اند.
وی تصریح کرد: به اعتقاد ما وظایف طرف مقابل در 
راستای بازگشت تحریم ها به حالت عادی آن هنوز 
تحقق نیافته و حتی در برخی موارد چالش هایی را 

هم برای ما ایجاد کرده اند.
معنای  به  موضوع  این  اینکه  به  اشاره  با  عراقچی 
عدم دسترسی بانک مرکزی به پول های خودش در 
خارج از کشور نیست، افزود: در کالن قضیه، بانک 
مرکزی مدیریت منابع خودش را دارد، البته نه به 
آسانی، ولی به هر حال این طور نیست که منابع ما 

در خارج از کشور مسدود شده باشد.
وی در خصوص مسئله FATF گفت: این موضوع 
از مشکالت غیربرجامی است که بر روی برجام تاثیر 
با  مبارزه  برای  که  است  نهادی  یک  این  گذاشته، 
تروریسم  مالی  منابع  تامین  با  مبارزه  و  پولشویی 
نداشته  برجام  به  هم  ربطی  و  است  تشکیل شده 

است.
معاون وزیر خارجه تصریح کرد: در دولت گذشته ما 
دو الیحه در خصوص FATF به مجلس ارائه دادیم 
تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با 
منابع مالی تروریسم تصویب شود که شد و تایید 

شورای نگهبان را هم دارد.
عراقچی گفت: زمانی آن نهاد می گفت که با ایران و کره 
شمالی همکاری نداشته باشید چون ما را هم تهدیدی 
به حساب می آوردند، اما االن ما را به عنوان یک عضو 
همکار می دانند و به طور کلی این مانع بعد از برداشته 

شدن تحریم های هسته ای خودش را نشان داد.
وی افزود: بانک های بزرگ موظفند برای معامله با ایران 
قوانین آن نهاد بین المللی را داشته باشند. عراقچی با 
اشاره به اینکه این برنامه مرتبط با FATF در دست 
بررسی است، گفت: حتما این برنامه را منطبق با منافع 
و امنیت ملی خود انجام خواهیم داد و کمک به محور 
جمهوری  خارجی  سیاست  اولویت  در  نیز  مقاومت 
اسالمی ایران بوده و هست و از آن عدول نخواهد شد. 
معاون وزیرخارجه افزود: هر کدام از طرف های مذاکره 
با ما که بخواهد نقض برجام کنند باید هزینه های 

سیاسی آن را پرداخت کنند. 
ادامه در صفحه 3

عراقچی:

 روند اجرای برجام کند است
گر چه وام ۱۰ میلیونی ازدواج به دالیل خاص خود 
بانک ها  خوشایند  اجرا  و  تصویب  تا  طرح  زمان  از 
نبود، اما به هر حال اکنون تاوان دلخوری بانک ها را 
باید زوج هایی بپردازند که برای دریافت وام حقه خود 
از بانکی به بانک دیگر سرگردان شده و با پاسخ های 

متفاوت بانکی ها مواجه شوند.
 به گزارش ایسنا، در هفته ابتدایی خردادماه و در فاصله 
چند روز از ابالغ قانون بودجه ۱۳۹۵، بانک مرکزی 
به ۱۰  از سه  را در سامانه مربوطه  ازدواج  وام  مبلغ 

میلیون تومان تغییر داد.
مخالفت های  از  بعد  می رفت  انتظار  که  حالی  در 
شبکه بانکی و البته بانک مرکزی با طرح پیشنهادی 
نمایندگان برای رشد ۳۰۰ درصدی وام ازدواج در نبود 
منابع کافی، با تامل بیشتر و تعیین سازوکار برای تامین 
مالی وام ۱۰ میلیونی اقدام شود، ظاهرا این گونه نشد و 
بدون برنامه مشخصی برای تامین مالی کسری موجود 
برای پرداخت وام سه برابر شده، بخشنامه آن به بانکها 
ابالغ شد.  بر این اساس بانک مرکزی تاکید کرد که 
تمام بانک ها و موسسات اعتباری موظفند امکانات الزم 
برای شروع پرداخت وام ۱۰ میلیونی هریک از زوجین 
را حداکثر از ابتدای مرداد ماه سال جاری فراهم کنند.

با این حال در مدت اخیر زوج ها برای دریافت وام 

ازدواج، حتی همان سه میلیون تومانی قبلی درگیر 
از  سرگردان  گونه ای  به  و  شده   متفاوت  ماجراهای 
بانکی به بانک دیگر می روند. از ابتدا که تمامی بانکها 
در لیست وام ۱۰ میلیونی قرار نداشتند و اکنون هم 
که عمدتا برای این تسهیالت ورود کرده اند هر یک 
ساز خاص خود را داشته و پاسخ های متفاوت و البته 

ناهماهنگ به متقاضیان می دهند.
برای  که  زوج هایی  گفته  به  که  است  حالی  در  این 
دریافت وام ۱۰ میلیونی اقدام کرده اند، شعب بانک ها از 
نبود بودجه برای پرداخت وام سخن گفته و اعالم می 
کنند که با وجود منابع محدود توان پرداخت  وام ۱۰ 
میلیونی نداشته و یا اینکه وام های دیگر قرض الحسنه 

نیز در اولویت قرار داشته و باید برای اعطای آن به 
متقاضیان درصف مانده اقدام کنند.

در عین حال موضوع دیگری که عنوان می شود نوسان 
ازدواج پرداختی قبلی است که   در برگشت وام های 
موجب شده تا منابع رفته طبق برنامه به بانک ها بر 

نگردد و دست آنها برای وام های جدید خالی بمانند.
اما با تمام این اوصاف، نحوه برخورد بانک ها با متقاضیان 
نیز چندان مناسب نبوده و اغلب با برخورد ناخوشایندی 

زوجین را بدرقه می کنند.  
 اکنون بانک ها متقاضیان وام ازدوج را مکلف کرده اند 
که فقط از بانک واقع در خیابان خود برای دریافت 
تسهیالت اقدام کنند، آنهم در شرایطی که پیش تر 
قرار بر اعطای وام در محل سکونت زوجین بوده است. 
ظاهرا بانک مرکزی تکلیفی در این مورد برای بانک ها 
نداشته و آنها به خواسته خود این گونه عمل می کنند.
افزایش سقف وام  با  اینکه قرار بود  با  در عین حال 
ازدواج به ۱۰ میلیون تومان، تمامی افراد در صف شامل 
این مبلغ باشند، برخی بانک ها اعالم کرده اند  افرادی 
که قبل از ابالغ بخشنامه وام جدید ثبت نام کرده اند، 
مشمول وام ۱۰ میلیونی نبوده و فقط سه میلیون تومان 

را شامل خواهند شد!
اد      امه د      ر صفحه 2

تاکنون  اقتصادی مجلس گفت:   در کمیسیون  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
۱۰ مسئول در ارتباط با این پرونده از سمت خود برکنار شدند و در 
این باره برخی قوانین که خالء هایی برای سوءاستفاده داشت نیز مورد 

بازنگری قرار گرفت.
به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
جلسه دیروز این کمیسیون اظهار کرد: در جلسه دیروز که با حضور 
وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد نمایندگان سواالتی را در ارتباط با 
حقوق های نامتعارف از وزیر مطرح کرد و وزیر نیز اقدامات دولت در 
این حوزه و هم چنین نتایج بررسی ها را از چرایی این رخداد در کنار 

پاسخ به سواالت نمایندگان به سمع و نظر اعضا رساند.

جوالن دهی با منت بانک ها در وام ازدواج

وزیر اقتصاد در مجلس مطرح کرد:

10 مسئول در ارتباط با حقوق های 
نامتعارف برکنار شدند

ــر  ــا ۳۰۰ نفـ ــدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یـ ــا حـ ــت: تنهـ ــور گفـ رئیـــس جمهـ
از مدیـــران تخلـــف کرده انـــد و بقیـــه مدیـــران پـــاک و زحمتکـــش 
ـــم. ـــم دهی ـــر را تعمی ـــد نف ـــد ص ـــف چن ـــد تخل ـــن نبای ـــتند؛ بنابرای هس

ـــتانی  ـــفر اس ـــن س ـــت و نهمی ـــی در بیس ـــن روحان ـــالم حس ـــت االس حج
ـــان  ـــاه قهرمان ـــردم کرمانش ـــت: م ـــاه گف ـــردم کرمانش ـــع م ـــود در جم خ

ـــتند. ـــرافراز هس ـــران س ـــرب ای ـــاع از غ ـــزرگ دف ب

روحانی: مشکل رکود و بیکاری داریم
حقوق چندصد نفر را نباید به همه مدیران تعمیم داد

1

11

2

دیپلماسی اقتصادی 
در بن بست رونق تولید

é شهباز حسن پور بیگلری
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس

برای اینکه در امر اقتصاد بتوانیم 
به بازارهای بزرگتری دست یابیم و 
برای رسیدن به این امر باید تولید 
بیشتر و در نتیجه اشتغال بیشتر 
دیپلماسی  باید  باشیم  داشته 
بحث  کنیم.  تقویت  را  اقتصادی 
قرار  اولویت  در  باید  تولید  رونق 
گیرد و البته قبل از آن الزامات این 

رونق نیز فراهم شود.

ایران خواستار ثبات 
سیاسی در ترکیه 

é خانی نژاد

»کودتا شگردی سیاسی و کوششی از 
سوی یک ائتالف سیاسی غیرقانونی 
حکومت  رهبران  براندازی  برای 
موجود است که از طریق خشونت یا 

تهدید به آن انجام می گیرد.

عراقچی:

 روند اجرای 
برجام کند است

خبر

یادداشت

نگاه روز

2

سخنرانی روحانی در اجتماع مردم استان کرمانشاه
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نهج البالغه

کالم  نور

سید سلمان سامانی سخنگوی 
وزارت کشور شد

وزارت  سخنگویی  مسئولیت  کشور  وزیر 
به سید سلمان سامانی سرپرست  را  متبوعش 
هماهنگی  و  مجلس  امور  در  مقامی خود  قائم 

استان ها واگذار کرد.
در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  ایرنا؛  گزارش  به 
این حکم خطاب به سید سلمان سامانی آورده 
است: به موجب این ابالغ جنابعالی را به عنوان 

سخنگوی وزارت کشور تعیین می نمایم .
دانش،  به  توجه  با  امیدوارم  است:  افزوده  وی 
و  وظایف  به  نسبت  آگاهی  و  اشراف   ، تجارب 
 ، تابعه  واحدهای   ، کشور  وزارت  اختیارات 
سازمان های وابسته و سیاست های کلی نظام 
و  ها  معاونت  هماهنگی  با  اسالمی  جمهوری 
و  تنظیم  در  وزارت کشور  بخش های مختلف 
تحکیم ارتباط مستمر با مردم عزیز و اصحاب 

رسانه موفق و موید باشید
دار  عهده  امیری  حسینعلی  این،  از  پیش 
در  که  بود  کشور  وزارت  مسئولیت سخنگویی 
معاون  عنوان  به  حکمی  طی  گذشته  هفته 

رئیس جمهوری در امور مجلس منصوب شد.

بحرین آیت ا... عیسی قاسم را 
محاکمه می کند

که  کرد  اعالم  شنبه  روز  بحرین  کل  دادستان 
آیت ا... عیسی قاسم ماه آینده میالدی در برابر 

دادگاه حاضر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
آیت ا...  که  کرد  اعالم  بحرین  کل  دادستان 
اتهام  به  میالدی  آینده  ماه  قاسم  عیسی 
»پولشویی« و اکتساب مال به صورت غیرقانونی 

محاکمه خواهد شد.
دو  شهادت های  شد:  مدعی  بحرین  دادستانی 
اثبات  این پرونده که اخیرا در پی  متهم دیگر 
قرار  بازجویی  مورد  مساله  در  مشارکت شان 
این شخصیت دینی  ثابت می کند که  گرفتند، 
بدون کسب اجازه از بخش مربوطه پول جمع 
آوری کرده و این دو با او در این مساله شریک 

بوده اند.
الدوسری، وکیل  احمد  این در حالی است که 
اول شیخ عیسی قاسم هیچ اظهارنظر ی در این 
باره نکرد و تنها گفت: پرونده اوایل اوت بررسی 
این شخصیت دینی که رهبر معنوی  می شود. 
میالدی  گذشته  ماه  است  بحرین  در  شیعیان 

سلب تابعیت شد.

اختصاص 5 درصد از بودجه عمومی 
کشور برای تقویت بنیه دفاعی

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اختصاص 
تقویت  برای  کشور  عمومی  بودجه  درصد  پنج 

بنیه دفاعی موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز 
یکشنبه مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی 
الیحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور 
اعاده شده از سوی شورای نگهبان مواد الحاقی 
)13(، )14(، )33(، )34( و )55( این الیحه را با 

یکدیگر ادغام و به ماده 2 الحاقی اضافه کردند.

جوالن دهی با منت بانک ها 
در وام ازدواج

اد      امه از صفحه1
از سویی دیگر برخی بانک ها در اقدامی متفاوت از 
مبلغ 1۰ میلیونی وام، حدود 5۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان 
به عنوان کارمزد و سایر هزینه ها کسر کرده و رقمی 

حدود ۹.5 میلیون تومان به مشتری می پردازند.
بانکها،  برخی  در  که  زوجینی  میان  این  در  ولی 
آشنایانی داشته و از قدرت نفوذ برخوردارند توانسته 
اند بدون چانه زنی از وام 1۰ میلیونی استفاده کنند 
حتی در مواردی که شعبه اعالم کرده فعال تصمیمی 

برای پرداخت وام ازدواج ندارد.
پرداخت  برای  بانکها  جوالن دهی  فضای  در  اما 
تسهیالت ازدواج و در حالی که نبود منابع بهانه آنها 
شده است، باالخره بانک مرکزی استفاده از منابع 
قرض الحسنه جاری بانکها را در دست بررسی قرار 
داد. موضوعی که پیش تر برخی منابع از احتمال 
آن خبر داده و حتی بانکها در برابر چنین اقدامی 
موضع گرفته بودند. این در حالی است که اگر برای 
تامین مالی وام 1۰ میلیونی اقدامی نشود، به طور 
حتم با توجه به اینکه به گفته مدیران بانک مرکزی 
برگشت منابع ساالنه قرض الحسنه بیش از 5۰۰۰ 
میلیارد تومان نیست، اعطای تسهیالت 1۰ میلیونی 
برای حدود 1.2 میلیون نفر در سال با کسری حدود 
7۰۰۰ میلیارد تومانی همراه خواهد بود که موجب 
پرداخت  دوره  و  متقاضیان  صف  شدن  طوالنی 

تسهیالت خواهد شد.

ایران خواستار ثبات سیاسی در ترکیه 

é خانی نژاد

»کودتا شگردی سیاسی و کوششی از سوی یک 
ائتالف سیاسی غیرقانونی برای براندازی رهبران 
یا  طریق خشونت  از  که  است  موجود  حکومت 
معموالً  خشونت  می گیرد.  انجام  آن  به  تهدید 
محدود و ناگهانی است و از سوی عده ای اندک 

)برخالف انقالب که از سوی بیشتر مردم انجام می گیرد( به کار بسته 
می شود.)از نگاه ساموئل هانینگتون( 

»عامالن کودتا ممکن است کنترل نیروهای نظامی را در اختیار داشته  
باشند. یک کودتا به ندرت بر سیاست های بنیادین اقتصادی و اجتماعی یک 

کشور تاثیر گذار است«.
کودتا در برخی کشورها سابقه دیرینه دارد. کودتای چند شب گذشته 
ترکیه، واقعه ای چندان عجیب نیست، چرا که در سه دهه  گذشته سه 

بار تکرار شده است.
در حالی که برخی سیاسیون از دست داشتن فتح ا... گوالن به عنوان پدر 
معنوی کودتا نام می برند، اما برخی منابع خبری با صدور بیانه ای از سوی 

وی این ادعا را محکوم کرده اند. 
در میان شهروندان ترکیه افرادی که پیشینه و عقبه کودتا را دیده و یا 

خوانده اند؛ این پدیده در ترکیه امری عادی است. 
پشت  با  اخیر  سالهای  در  کشور  این  روسای  رفتار  و  ترکیه  چند  هر 
سرگذاشتن مشکالت فراوان خواستار دستیابی به همان امپراطوری 1۰۰ 
سال گذشته است که نمونه آن را می توان در استقبال اردوغان از دیگر 
روسای جمهور کشورها دید؛ اما کودتا صحفه ای نامبارک از تاریخ آن است 

که با وجود ادعای دمکراسی همچنان تکرار می شود.
ترکیه صاحب شتمین ارتش قدرتمند جهان و دومین ارتش قوی بعد از 
آمریکا در پیمان ناتو است. تاریخچه کودتا در این کشور نشات گرفته از 
قانون اساسی آن است که ارتش می تواند در زمان الزم به صورت مستقل 
در امور دولتی دخالت کند و سران ترکیه خود را جدای از سران سیاسی 

این کشور دانسته و وابسته به آنها نیستند.
نوع کودتایی که در ترکیه صورت گرفت، گمانه زنی های بسیاری را در ذهن 
برخی کارشناسان صورت داد که ممکن است اجرای این نوع کودتا تنها از 
سوی رئیس جمهور این کشور صورت گرفته که می توان با چینش پازل 
ها و با برشمردن برخی موارد تا حدودی از چند و چون وقوع آن مطلع شد.
- اگر چنانچه این کودتا ساخته دست سیاسیون باشد، امکان بازنگری و 
تغییر در قانون اساسی در این بند وجود دارد و از آنجایی که  پس از 
کودتای 1۹8۰ نگرانی های بسیاری در خصوص بازگشت دموکراسی ایجاد 
شد، دولت جدید قدرت بسیاری در اختیار رئیس جمهور قرار داده و این 

تغییرات تاثیرمنفی به همراه خواهد داشت.
-اختالفات داخلی و بحث کردهای ترکیه اجرای دموکراسی در این کشور را 
به چالش کشیده و از سوی برخی صاحب نظران این رفتارها از سوی رئیس 
جمهور نشات گرفته از عوامل پشت صحنه ای است که جهت دست یابی 

به خواسته های خود صورت گرفته است.
-درخواست رئیس جمهور از مردم جهت حمایت از وی و ایجاد بسیج 
مردمی در آنکارا علیه کودتا، خشونت ارتش و رفتاری که ارتشیان با مردم 
داشته اند؛ همگی قابل تامل است. از سوی دیگر اگر گوالن در این کودتا 
نقشی داشته از آنجایی که در آمریکا مستقر است برخی گمانه ها بر دخالت 
آمریکا در ترکیه است که در این امر احتمال کمی را از سوی کارشناسان 
رقم می زند. با توجه به ذهنیت و پیشینه ای که گوالن در خصوص عقاید و 
نظرات خود دارد موفقیت در کودتا از سوی وی برای ایران دستاورد خوبی 

را نوید نمی داد.
- درتمامی کودتاها نیروی دریایی شاکله کودتا را تشکیل می داد، اما با آغاز 

کودتا نیروی دریایی اعالم کرد که از کودتا حمایت نمی کند.
-نکته برجسته در این کودتا این است که اگر چنانچه به عمد طراحی شده 
بود؛ حضور حداکثری مردم در اعالم حمایت از دولت ویژگی بود که از آن 
به بهترین نحو بهره برداری شد و قرار گرفتن کودتا گران در مقابل مردم 
که اگر چنانچه به خیابانها نمی آمدند سرنوشت کودتا به گونه ای دیگر 

رقم می خورد.
-نکته دیگر که قابل تامل است کودتا گران موضوع کودتای خود را مشخص 
نکردند و با توجه به آشوبی که منطقه با آن دست به گریبان است وقوع 
چنین حوادثی باعث آشوب در داخل کشور و به خطر افتادن کشور در 
موقعیت بد زمانی و مکانی خواهد شد. اما اگر چنانچه این کودتا از سوی 
فردی که در راس امور است طراحی شده باشد با در دست داشتن وضعیت 

کودتا را کنترل خواهد کرد.
آنچه مسلم است اگر چنانچه اردوغان این حیله را بکار برده است دارای 
مشروعیت بیشتری در میان مردم شده و اصرار وی برای حضور مردم و 

دفاع از او و حزب وی نیز مشروعیت وی را افزایش می دهد.
بیان این مسئله و مسائلی این چنینی با توجه به شواهد و قرائن دور از ذهن 
نیست. در هر حال با توجه به جنگ در منطقه و دست به گریبان بودن 
با پدیده تروریستی داعش انجام چنین اعمالی ریسک باالیی می طلبد که 
ممکن است برعکس خواسته ها و برنامه هایی که یک فرد سیاسی برای 
بدست آوردن مشروعیت هزینه کرده، ناگهان ورق برگشته و به صورت 

دیگری سرنوشت ترکیه رقم بخورد.
ترکیه بعنوان یکی از بازیگران تاثیر گذار در جنگ عراق و سوریه و همچنین 
بعلت عضویت در پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( باید بیشتر سعی در بهبود 
روابط خود با کشورهای همجوار خود داشته و با عقالنیت ثبات کشور 

تضمین شود. 
بنابراین از نگاه ایران هرگونه تغییر و تحول بر روابط تهران با آنکارا با توجه به 
همسایگی تاثیر گذار است در حالی که ایران در همان بدو آغاز کودتا موضع 
خود را به درستی روشن کرده و حال که کودتا نافرجام ماند کلیه روابط و 

قراردادها به قوت خود باقی است.
از سوی دیگر تاثیر این کودتا بر قیمت نفت و انرژی نابسامانی را در فضای 

اقتصادی این کشور به دنبال دارد که برای ایران به صرفه و مفید نیست.
همچنین ترکیه به لحاظ همسایگی با ایران و مراودات تجاری که صورت 
گرفته برای تاجران ایرانی این وضعیت نگران کننده است که این مراودات 
در دو طرف به سختی صورت گرفته و تا رسیدن به حالت مطلوب زمان 

زیادی می طلبد.
موضع ایران در برابر این کودتا کامال مشخص بوده و ثبات سیاسی در ترکیه 
را خواستار است؛ اما در مراودات بین المللی رفتار دولت ترکیه از این پس با 
کشورهایی که حامی این کودتا بودند، یقینا تغییر خواهد کرد. ثبات در ترکیه 
خواسته و نظر ایران است که دولتمردان ایرانی نیز برآن تاکید فراوان دارند چرا 
که قراردادها و تفاهم نامه هایی که میان ایران و ترکیه امضا شده است قول و 
قرارهایی است که تنها با داشتن دولتی با ثبات سیاسی امکان پذیر می باشد.

جمهوری اسالمی سکان دار امنیت خاورمیانه
نماینده مردم دهلران در مجلس با اشاره به امنیت و ثبات جمهوری اسالمی 
ایران، گفت: این مسأله در شأن ملت بزرگ ایران است که علیرغم آشفتگی 
و ناامنی شدید منطقه در سایه رهبری فرزانه انقالب سکان دار امنیت منطقه 

استراتژیک خاورمیانه باشیم.
به گزارش ایسنا، شادمهر کاظم زاده در نطق میان دستور خود با اشاره به 
مشکالت حوزه انتخابیه اش، گفت: سهم استان ایالم در دفاع مقدس بر 
کسی پوشیده نیست اما امروز بیکاری و مشکالت اقتصادی مهمترین دغدغه 
این مردم بزرگ است. مردم انتظار دارند مطابق با اصل 48 قانون اساسی 
در بهره بردرای از منابع طبیعی و درآمدهای ملی تبعیضی در کار نباشد. 
این نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور نیز عنوان کرد: استان ایالم در 
جایگاه دوم و سوم منابع نفت و گاز کشور است اما چقدر طی این سال ها 
برای این منابع سرمایه گذاری شده؟ زمانی که مردم ایالم سخاوتمندانه جان 
خود را تقدیم نظام جمهوری اسالمی می کردند می دانستند دولت مستقیماً 

در نفت و گاز مناطق دیگر سرمایه گذاری می کند. 

خبر

نگاه روز

رئیـس جمهـور گفـت: تنهـا حـدود 1۰۰، 
تخلـف  مدیـران  از  نفـر   3۰۰ یـا  و   2۰۰
کرده انـد و بقیـه مدیران پـاک و زحمتکش 
هسـتند؛ بنابرایـن نبایـد تخلـف چنـد صد 

نفـر را تعمیـم دهیـم.
حجت االسالم حسن روحانی در بیست و 
مردم  جمع  در  خود  استانی  سفر  نهمین 
قهرمانان  کرمانشاه  مردم  گفت:  کرمانشاه 

بزرگ دفاع از غرب ایران سرافراز هستند.
 27 روز  امروز  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 
تحمیلی  جنگ  پایان  روز  یعنی  تیرماه 
بوی  در سال 5۹  و من  است  ساله  هشت 

جنگ را از کرمانشاه استشمام کرده بودم.
وی افزود: من در آغاز اردیبهشت سال 5۹ 
وقتی به کرمانشاه آمدم، چند گردان لشگر 
حرکت  مرزی  مناطق  به  تا  بودند  آماده 
آنجا  کنند و به سمت مرز که رفتم دیدم 
آرایش نظامی عراق را در نزدیکی مرز ایران 

دیدم.
 5۹ اردیبهشت  اینکه  بیان  با  روحانی 
کرمانشاه  مرزهای  از  تجاوز  و  جنگ  بوی 
را  قهرمانی  من  گفت:  می شد  استشمام 
که  زمانی  کردم.  مشاهده  کرمانشاه  در 
هوانیروز  مشکالت  رفع  برای   58 خرداد 
هوانیروز  در  روز  آن  آمدم،  کرمانشاه  به 
کرمانشاه دو قهرمان به نام های شیرودی 

و کشوری بودند.
دارای  ما  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
گفت:  هستیم  فراوانی  قوت  و  نقاط ضعف 
اسالمی  ایرانی  غنی  فرهنگ  دارای  ما 
وطن  و  باور  دین  مردم  دارای  ما  هستیم. 
کاستی  حال  عین  در  اما  هستیم،  دوست 
نام  به  مشکلی  ایران  در  داریم.  هم  هایی 
آب، محیط زیست، بیکاری، رکود، نامناسب 
بودن محیط کسب و کار داریم و در عین 
نیز  جهانی  و  ای  منطقه  مشکالت  با  حال 

مواجه هستیم.
هنوز  منطقه  این  در  متاسفانه  افزود:  وی 
با  کنند  می  فکر  که  هستند  کشورهایی 
کرد.  جا  جابه  را  قدرت  توان  می  کودتا 
توپ  تانک،  با  کنند  می  فکر  افرادی 
را  مردمی  حکومت  توانند  می  وهواپیما 
آمده  سر  به  کودتا  دوران  کنند.  سرنگون 
سر  به  تانک  و  توپ  تحمیل  دوران  است، 

آمده است.
روحانی تصریح کرد: امروز دورانی است که 
راه حلی  تواند  تنها صندوق های رای می 
برای مشکالت از جمله مشکالت کشورهای 

ترکیه، سوریه، بحرین، عراق و یمن باشد.

در  امروز  ما  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
مواجه  صهیونیست  و  اشغالگران  با  منطقه 
رژیم  هم  ما  منطقه،  در  گفت:  هستیم، 
کودک کش و هم رژیم کودک صفت داریم. 
رژیم هایی داریم کودک صفت که به دنبال 

الشه مردگاِن متعفن تروریست هستند.
وی ادامه داد: ما هنوز سران کودک صفتی 
داریم که با هواپیما مردم بی گناه یمن را 

به خاک و خون می کشند.
ایران در صف مقدم  اینکه  با بیان  روحانی 
است،  منطقه  کل  در  اشغالگران  با  مبارزه 
گفت: ما در منطقه مشکالتی داریم که باید 
پرچم  فقیه،  والیت  ایستادگی،  وحدت،  با 
اتحاد و اسالم و پرچم وحدت امت اسالمی 

به تمام معضالت و مشکالت پایان دهیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما باید مشکل 
بیکاری را در کشور حل کنیم، افزود: حل 
مشکل بیکاری در این کشور به دست مردم 
شرایط  باید  ما  است.  امکانپذیر  ما  پرتوان 
اقتصادی  رونق  و  کار  شرایط  را  کشور 

بسازیم.
وی خطاب به جوانان و دانشگاهیان گفت: 
راهی جز رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی 
برای حرکت کشور نداریم و باید شرایط را 
برای کار و فعالیت آماده کنیم که این امر 

به دست مردم ایران امکانپذیر است.
روحانی تصریح کرد: یک عده ای در کشور 
در  یأس  روحیه  که  است  این  هنرشان 
هستند  بلد  که  کاری  تنها  بدمند.  جامعه 
کار  آنها  کنند.  نمایی  سیاه  که  است  این 
را  است  داده  انجام  ایران  ملت  که  بزرگی 

نمی بینند.
از  را  ما دشمن  ملت  گفت:  رئیس جمهور 
زد.  خواهد  پس  و  زد  پس  سرزمین  این 
قطع  را  افلقیان  متجاوزان  دست  روز  یک 

با برجام دست متجاوزان  کرد و امروز هم 
صهیونیستها، ابرقدرتها، متجاوزان و آمریکا 
را قطع کرده است. مگر کسی در این کشور 
پیدا می شود که از قطع شدن دست دشمن 
را  هسته ای  حق  اینکه  از  باشد؟  ناراحت 
تثبیت کرده ایم، ناراحت شود؟ اینکه ما در 
کشور کاری کردیم که دست تحریم بریده 

شود، مگر کسی ناراحت است؟
وی افزود: آنهایی که در پِس تحریم دنبال 
دزدی اموال مردم بودند، 2 میلیارد و 7۰۰ 
این  که  البته  بردند،  را  ملت  پول  میلیون 
بیرون  آنان  حلقوم  از  را  پول  این  دولت 

خواهد کشید.
می  قضائیه  قوه  از  من  گفت:  روحانی 
مردم  اموال  به  متجاوزان  برابر  در  خواهم 
درنگ نکند. مردم ما منتظر حکم نهایی و 

بازگشت اموال مردم به خزانه هستند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما باید شرایط 
گفت:  کنیم،  آماده  کار  و  کسب  برای  را 
کشاورزی  و  گردشگری  استان  کرمانشاه 
مهار  باید  را  این سرزمین  آبهای  ما  است، 
کنیم و شرایط کشور را شرایط کار و رونق 

اقتصادی بسازیم.
صحبت  از  بخشی  در  جمهور  رئیس 
اشاره  با  کرمانشاه  مردم  جمع  در  هایش 
متاسفانه  گفت:  حقوقی  فیش های  به 
تمامی  در  تخلفی  گذشته  سالهای  در 

دستگاههای کشور انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه این تخلفات اختصاص 
تخلفات  این  گفت:  ندارد،  مجریه  قوه  به 
نهادهای  و  دستگاهها  همه  به  مربوط 
عمومی است و باید با این تخلفات مبارزه 
انجام  یازدهم  دولت  را  کار  این  و  کنیم 

خواهد داد.
های  دستگاه  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی 

به  زمینه  این  در  وظایفشان  به  نظارتی 
درستی عمل نکرده اند، گفت: متاسفانه در 
قوانین و مقررات ما گریزگاههای قانونی و 
نقاطی مبهم و شکاف هایی وجود دارد که 

باید قوانین را اصالح کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت در 
زمینه حقوق های غیرمتعارف گفت: دولت 
یکسری اقدامات فوری انجام داده است که 
شما  گوش  به  فردا  و  امروز  اقدامات  این 

خواهد رسید.
گذشته  مقررات  جلوی  امروز  افزود:  وی 
گرفته شده و مقررات الزم ابالغ خواهد شد.

با  راه حل مشکالت  اینکه  بیان  با  روحانی 
این  شعار و شعر درست نمی شود، گفت: 
دارد، همان  بر می  را  رکود  و  رونق  دولت 
کند.  رقمی  تک  را  تورم  توانست  که  گونه 
البته ما باید همه دست به دست هم دهیم.

از  الزم  لوایح  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد، 
مشکالت  این  همه  حل  راه  کرد:  تصریح 
شفافیت، اجرای قانون و اقدام دسته جمعی 
اکثریت  حمایت  مردم،  کمک  با  که  است 
قادر  انقالب  رهبر  حمایت  و  آنان  قاطع 

خواهیم بود مشکالت را حل کنیم.
عده  تنها  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
گفت:  اند  کرده  تخلف  مدیران  از  اندکی 
و  بازنشسته  از  اعم  بگیر  میلیون حقوق   8
شاغل در کشور وجود دارند که تنها حدود 
تخلف  آنان  از  نفر   3۰۰ یا  و   2۰۰  ،1۰۰
کرده اند و بقیه مدیران پاک و زحمتکش 
هستند؛ بنابراین نباید تخلف چند صد نفر 

را تعمیم دهیم.
است،  بوده  هم  تخلفی  اگر  افزود:  روحانی 
معنایش این نیست که دزدی های گذشته 
خواهند  می  ای  عده  نکنیم.  فراموش  را 
دهند  ادامه  را  حقوقی  های  فیش  مسئله 
اما  شود،  فراموش  گذشته  های  دزدی  تا 
باید بدانند مردم آن دزدی ها را فراموش 

نمی کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: مردم 2 میلیارد 
پولی که آمریکایی ها به خاطر اهمال چند 
فراموش  را  ببرند  خواهند  می  پیش  سال 
میلیاردی  تخلف 3 هزار  نمی کنند. مردم 

را فراموش نخواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه این دولت 
قول می دهد تا حقوق های غیرمتعارف را 
حل و فصل کند، در زمینه تخلفات گذشته 
نیز کوتاه نخواهد آمد و مبارزه با فساد را به 
عنوان یک اصل اساسی از یاد نخواهد برد.

روحانی: مشکل رکود و بیکاری داریم
حقوق چندصد نفر را نباید به همه مدیران تعمیم داد

حضور  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
ضمن  انرژی  کمیسیون  جلسه  در 
سازمان  برنامه های  از  توضیحاتی  ارائه 
درباره  نمایندگان  سواالت  به  متبوعش 
ادامه فعالیت های هسته ای پس از برجام، 
هم چنین  و  جدی  های  نیروگاه  احداث 

فروش آب سنگین پاسخ داد.
با اشاره به حضور علی  اسدا... قره خانی 
اتمی  انرژی  اکبر صالحی رئیس سازمان 
و معاونان وی در جلسه دیروز کمیسیون 
قبلی  برنامه  اساس  بر  کرد:  اظهار  انرژی 
حضور  کمیسیون  در  صالحی  آقای 
خصوص  در  را  توضیحاتی  و  داشتند 
سازمان  گذاری  سیاست  و  ریزی  برنامه 
بیان  مختلف  مسائل  درباره  اتمی  انرژی 
کردند، هم چنین معاونان وی به تناسب 
را  مطالبی  وظایفشان  شرح  و  مسئولیت 

عنوان کردند.
از  نمایندگان  سواالت  بیشتر  افزود:  وی 
برنامه  اتمی درباره  انرژی  رئیس سازمان 
مباحث  و  سازمان  این  آتی  های  ریزی 
پس ازبرجام بود . در واقع بحث فروش آب 
سنگین اراک به آمریکا یکی از موضوعات 
سازمان  رئیس  که  بود  جلسه  در  مطرح 
انرژی اتمی بیان کرد 32 تن آب سنگین 
به آمریکا فروخته شده و پول آن را نیز 
تحویل گرفتند، درواقع ابتدا پول دریافت 
که  دادند.چرا  تحویل  سپس  و  کرده 
احتمال بدعهدی آنان همواره وجود دارد.

هم چنین  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
آقای  های  گفته  اساس  بر  کرد:  اظهار 
با  سنگین  آب  فروش  مورد  در  صالحی 
روس ها نیز وارد مذاکره شده ایم و برخی 

اند  داشته  تقاضا  نیز  اروپایی  کشورهای 
البته در این گونه موارد باید کشورهایی 
حتما  هستند  فروشنده  و  خریدار  که 

مشخص باشند.
کلنگ  و  احداث  به  ادامه  در  خانی  قره 
زنی دو نیروگاه در بوشهر نیز اشاره کرد 
در  از موضوعات مطرح  یکی  به  و گفت:  
بوشهر  در  نیروگاه  دو  بحث  نیز  جلسه 
ایران  بین  فنی  موارد  از  بعضی  که  بود 
نظر  اختالف  مورد  روسیه  کارشناسان  و 
است و در صورتی که مرتفع شود ممکن 

است تا پایان سال کلنگ زنی انجام شود.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس 
هم چنین اظهار کرد: یکی دیگر از سواالت 
مطرح در جلسه این بود که آیا در راستای 
هسته ای  فعالیت  برجام  شدن  اجرایی 
استمرار داشته است ؟ که گفته شد: این 
فعالیت ها ادامه دارد اعم از تولید کیک زرد، 
پژوهشی  اراک،فعالیت های  سنگین  آب 
در  همه  تولید  و  اکتشاف   ، تحقیقاتی  و 
است  انجام  حال  در  چندگانه  محورهای 
ضمن اینکه در بخش دیگری از فعالیت ها 
گداخت  مورد  در  فرانسه  های  شرکت  با 

هسته ای نیز مباحثی انجام شده است.
در  بتوانیم  اگر  کرد:   بیان  هم چنین  وی 
سرمایه گذاری  هسته ای  انرژی  بخش 
را  ها  نیروگاه  و  باشیم  داشته  بیشتری 
توسعه دهیم صرفه بسیاری خواهد داشت 
ضمن اینکه آلودگی زیست محیطی ندارد 
و در صورتی که درصدی از تولید به سمت 
به  مقرون  یابد  سوق  هسته ای  نیروگاه 
صرفه است البته نیازمند به سرمایه گذاری 

کالن در مراحل اولیه است.

اعالم  با  جمهوری  رئیس  اجرایی  معاون 
شناسایی  دنبال  به  یازدهم  دولت  اینکه 
در  گفت:  است،  آن  رفع  و  تولید  موانع 
سفرهای کاروان تدبیر و امید به کرمانشاه 
به دنبال ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران 

با مقام های محلی هستیم.
هم  نشست  در  شریعتمداری  محمد 
کرمانشاهی  گذاران  سرمایه  با  اندیشی 
به  مندان  عالقه  و  کشور  از  خارج  مقیم 
در  کرمانشاه  استان  در  گذاری  سرمایه 
هتل پارسیان این شهر با بیان اینکه دولت 
یازدهم در شرایط بسیار دشواری وارد کار 
اجرایی شده است، افزود: دولت در زمان به 
روی کار آمدن با تحریم های ظالمانه ای 

در حوزه اقتصادی کشور روبه رو بود. 
وی گفت: صرف نظر از منشاء تحریم ها 
رقیبان  و  داخل  تدبیر  بی  از  ناشی  که 
خارجی بود این تحریم ها رشد اقتصاد 

منفی در کشور به دنبال داشت. 
آثار  به  جمهوری  رئیس  اجرایی  معاون 
منفی تحریم ها برای کشور نیز اشاره کرد 
محدودیت  ها  تحریم  زمان  در  افزود:  و 
هایی در صادرات نفت خام ایجاد شده بود 
که کشور را تا توقیف کامل فعالیت های 

اقتصادی پیش برد. 
شریعتمداری با بیان اینکه ›دولت تالش 
کرده است که در سه سال گذشته قطار را 
به ریل برگرداند‹، گفت: گفته می شود در 
سالگرد برجام هستیم اما واقعیت این است 
که ۶ ماه از اجرایی شدن برجام می گذرد 
و در این مدت کشور بندهای اقتصادی را 

به تدریج باز می کند. 
معاون اجرایی رئیس جمهوری اعالم کرد: 
تالش کردیم در این مدت موانع تولید را 
شناسایی کرده و در الیحه ای به مجلس 

ارایه کنیم. 
اساس  بر  داد:  ادامه  شریعتمداری 
سیاست های اقتصاد مقاومتی مقام معظم 
رهبری اتکا به قدرت های داخلی و نگاه 
به بازار های بین المللی در بحث اقتصادی 

مورد توجه دولت است.
وی با بیان اینکه رساندن نرخ تورم به زیر 
1۰ درصد کار دشواری است، گفت: مدام 
بر این موضوع اصرار داریم که تورم پیش 

روی اقتصاد کشور برداشته شود. 

ایجاد  جمهوری  رئیس  اجرایی  معاون 
فضای کسب و کار را از دیگر اولویت های 
دولت دانست و گفت: به صورت آزمایشی 
به سه استان اختیارات وزیران در موضوع 
اقتصاد مقاومتی تسری شده است و در 
اجرایی  کشور  تمام  در  موفقیت  صورت 

می شود. 
استان  در  داد:  ادامه  شریعتمداری 
کرمانشاه در حدود سه سال گذشته از 
هفت  استانی  و  ملی  اعتبارات  مجموع 
محل  از  و  ریال  میلیارد   5۰۰ و  هزار 
اعتبارات سفر رهبر معظم انقالب نیز 2 
شده  هزینه  ریال  میلیارد   5۰۰ و  هزار 

است. 
وی تاکید کرد: عالوه بر این میزان توسط 
وزارت خانه های جهاد کشاورزی و نیرو 
در  ریال  میلیارد  هزار   3۰ از  بیش  نیز 
موضوع آب کرمانشاه سرمایه گذاری شده 

است. 
معاون اجرایی رئیس جمهوری به اجرای 
طرح گرمسیری در کرمانشاه اشاره کرد 
و گفت: در مرحله اول طرح گرمسیری 
5۰ هزار هکتار از اراضی استان آبیاری 

خواهد شد. 
در  هماهنگی  ایجاد  برای  داد:  ادامه  وی 
آموزش های الزم  از طریق  ارکان دولت 

تالش می کنیم.
وی با بیان اینکه مقام های محلی برای کار 
و تالش و اجرای مصوبات دولت باید پای 
کار باشند، تاکید کرد: یکی از ضعف ها 
در اجرا و پیگیری است که باید مسئوالن 
و  ضعف  نقطه  این  رفع  دنبال  به  کشور 
مهمتر از همه مبارزه با فساد باشند و اجازه 

ندهند این معضل گسترش یابد.
های  ظرفیت  به  اشاره  با  شریعتمداری 
استان کرمانشاه گفت: باید فرهنگ کار در 

استان کرمانشاه تقویت شود.

معاون رئیس جمهوری: دولت به دنبال 
شناسایی موانع تولید و رفع آن است

در کمیسیون انرژی مجلس صورت گرفت؛

توضیحات صالحی درباره ادامه 
فعالیت های هسته ای پس از برجام
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رایزنی با چند کشور برای فروش
 آب سنگین

آب  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
نیروگاهی  از  اعم  مختلفی  مصارف  سنگین 
سنگین  آب  فروش  برای  و  دارد  تحقیقاتی  و 

اکنون با سه چهار کشور رایزنی کردیم.
با  کمالوندی  بهروز  وسیما،  صدا  از  نقل  به 
 ۳۲ محموله  پیش  روزه  چند  اینکه  به  اشاره 
تنی آب سنگین را تحویل آمریکایی ها دادیم 
گفت: البته به قراردادمان اصالحیه ای زدیم و 
به علت بد عهدی های آنها و نگرانی های که 
داشتیم بعد از اینکه پول آن را گرفتیم محموله 

راتحویل دادیم.
آب  داد:  ادامه  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
است  راه  در  اکنون  فروخته شده  که  سنگینی 

وحدود یک ماه دیگر به آمریکا می رسد.
اعم  مختلفی  مصارف  سنگین  آب  گفت:  وی 
فروش  برای  و  دارد  تحقیقاتی  و  نیروگاهی  از 
رایزنی  کشور  چهار  سه  با  اکنون  سنگین  آب 
کردیم تا در صورتی که آمریکایی ها با توجه به 
اینکه کنگره خرید از ایران را منع کرده است 
وجود  جایگزین  کشورهای  بخرند  نتوانستند 

داشته باشد.

مصوبه مجلس برای توسعه اقتصاد 
دانش بنیان

یک  دیروز  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
از  حمایت  گسترش  برای  را  مصوبه ای  شنبه 
توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری 

به تصویب رساندند.
جزییات  بررسی  جریان  در  ایسنا،  گزارش  به 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  الیحه 
نمایندگان به ابقای ماده الحاقی ۲9 این الیحه 
تحقق  منظور  به   آن  اساس  بر  که  دادند  رای 
مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید 
ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش 
حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت 
معاونت  مسأله محور،  پژوهشهای  و  نوآوری  از 
است  موظف  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی 

اقدامات زیر را انجام دهد:
1- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های 
راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه 
جامع علمی کشور، ایجاد زیست بوم نوآوری در 
میان  ارتباط  تقویت  و  کشور  علمی  بخشهای 
فناوری  و  پژوهشی  آموزش عالی،  مؤسسات 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  صنعتی،  بخشهای  با 
برای  نیاز  مورد  نهادی  زیرساخت های  تقویت 

اجرای این مأموریت
توسعه  و  توانمندسازی  ایجاد،  از  حمایت   -۲
فعالیت های  تقویت  و  دانش بنیان  شرکتهای 
هدف  با  اقتصادی  بنگاههای  توسعه  و  تحقیق 
افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات 

کاالها و خدمات دانش بنیان
و  فناوری  یکپارچه  مدیریت  نظام  ایجاد   -۳
نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری 
فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی های 
از  استفاده حداکثری  از طریق  فناورانه داخلی 
خریدهای  ملی،  توسعه ای  طرحهای  ظرفیت 
سرمایه گذاری  و  فعالیت  و  خارج  از  دولتی 

شرکتهای خارجی در داخل کشور
به موجب تبصره این ماده در راستای اجرای این 
مأموریت و شتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان در 
کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به 

اعضای شورای اقتصاد افزوده می شود.
این   ۲4 الحاقی  ماده  همچنین  نمایندگان 
در  کارگیری  به  ممنوعیت  مورد  در  الیحه 
هیات  اعضای  مقامات  شدن  مستثنی  مورد 
جانبازان  و  شهدا  فرزندان  و  ایثارگران  علمی، 
از ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را از متن 

الیحه حذف کردند.

تأثیر خصوصی سازی 
بر اقتصاد و عملکرد بازار بورس 

é نفیسه تقویان

خصوصی سازی، مفهومی گسترده بوده و در 
ادبیات مالی به صورت های مختلف تعریف 
خصوصی  نویسندگان،  برخی  است.  شده 
سازی را به عنوان فروش دارایی های تحت 
اساس  بر  اند.  کرده  تعریف  دولت  مالکیت 
مبانی نظری و مطالعات انجام شده در متون 

بر  عالوه  کشورها  اقتصادی  رشد  کننده  تعیین  عوامل  اقتصادی، 
عوامل اصلی تولید )نیروی کار و سرمایه(، مجموعه شرایطی است 
که استفاده کاراتر از عوامل تولید را در سطح بنگاه های اقتصادی 
عملی می سازد. مطالعات متعددی در چارچوب کالن اقتصادی و 
در قالب الگوهای رشد و نیز در چارچوب مطالعات خرد اقتصادی که 
شرایط مدیریت بنگاه های تولیدی را در راستای ارتقای بهره وری 

عوامل تولید مورد توجه قرار می دهند انجام شده است.
تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد بازار بورس ایران

از سوی دیگر، امروزه اغلب اقتصاددانان به یک توافق نسبی در این 
موضوع رسیده اند که کامیابی اقتصادی یک کشور منوط به محدود 
کردن دخالت دولت در اقتصاد، دسترسی به بازار سرمایه قدرتمند، 
حمایت از حقوق صاحبان سهام می باشد که می توان آن را تحت 

عنوان خصوصی سازی در نظر گرفت.
و   1960 های  دهه  طول  در  که  است  فرایندی  سازی،  خصوصی 
1970 در مقیاسی کوچک آغاز شد و طی دهه 1980 محدود کردن 
اساسی نقش دولت در اقتصاد آغاز شد که خصوصی سازی شرکت 
ها و مؤسسات دولتی ثمره این تالش ها است. خصوصی سازی در 
راستای تعدیل اقتصادی، بازار بورس را به عنوان کاراترین ابزار خود 

به کار گرفت.
تأثیر خصوصی سازی بر اقتصاد

خصوصی سازی می تواند نقدشوندگی بازار را افزایش داده و منجر 
توانایی  به معنی  بازار  نقدشوندگی  بورس گردد.  بهبود وضعیت  به 
با کمترین هزینه معامله می باشد و در  تبدیل سهام به وجه نقد 
جامع ترین تعریف، نقدشوندگی بازار، عبارت است از توانایی انجام 
معامالت در حجم باال، با حداکثر سرعت، حداقل هزینه و حداقل 

اثر قیمت«
خصوصی سازی از دو طریق می تواند بر اقتصاد اثرگذار باشد. اول 
اثر  اقتصادی  رشد  در  مستقیم  صورت  به  سازی  خصوصی  اینکه 
رشد  الگوهای  نظری  مبانی  منظور،  این  برای  که  گذاشت  خواهد 
طریق  از  سازی  خصوصی  دیگر،  طرف  از  شود  می  ارائه  اقتصاد 
می  اثرگذار  اقتصادی  رشد  بر  سرمایه  موجودی  و  گذاری  سرمایه 
باشد )اثر غیر مستقیم( که در این جهت، الگوی اصل شتاب سرمایه 
گذاری معرفی می شود؛ الزم است که فرایند اثرگذاری خصوصی 
بازار  نتیجه، رونق  بررسی شود که در  بورس  بازار  از طریق  سازی 
اقتصادی  رشد  و  بیشتر  ای  منابع سرمایه  تجهیز  به  منجر  بورس، 

خواهد شد.

تصویب یک فوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران  
فوریت طرح شفافیت  با رد دو  نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد، یک فوریت 

این طرح را به تصویب رساندند.
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی دو فوریت طرح »شفافیت 
مازاد« در دستور  استرداد دریافتی های  و  دریافتی مدیران کشور 
مخالفان  نظر  اعالم  و  طراحان  از سخنان  پس  که  گرفت  قرار  کار 
با  اما یک فوریت آن  به تصویب نرسید،  و موافقان، دو فوریت آن 
با  همراه  تخصصی  در کمیسیون  تا  همراه شد  نمایندگان  موافقت 
ارجاع  علنی  به صحن  و  بررسی  اصل 90،  مشابه کمیسیون  طرح 

شود.
کمیسیون  عضو  و  چناران  و  ترقبه  مردم  نماینده  دهقان،  محمد 
قضایی و حقوقی به عنوان طراح این طرح دو فوریتی با بیان اینکه 
سرمایه  به  نامتعارف  های  دریافتی  و  نجومی  های  حقوق  موضوع 
اجتماعی نظام آسیب زده و مجلس باید جبران کند، اظهار داشت: 

در جمهوری اسالمی مسئولیت، طعمه نیست بلکه امانت است.
وی افزود: وقتی بسیاری از جوانان این کشور برای ۵ تا 10 میلیون 
تومان وام به ما مراجعه می کنند، چرا عده ای باید حقوق های چند 
ده میلیونی یا چند صد میلیونی بگیرند!؟ این با ذات انقالب اسالمی 

و آرمان های امام)ره( ناسازگار است.
اند  فرموده  رهبری  معظم  مقام  که  همانطور  کرد:  تصریح  دهقان 
اما عده محدودی،  امانتدار هستند،  اکثریت مدیران ما پاکدست و 
با  و  اند  کرده  مردم ظلم  به  و هم  نظام  به  و هم  به خودشان  هم 

استفاده از ظاهر قوانین، سوءاستفاده کردند.
نماینده مردم ترقبه و چناران در مجلس با تاکید بر اینکه دریافتی 
های مازاد باید استرداد شود، اظهار کرد: چه اشکالی دارد که مردم 
این  جیب  از  ما  حقوق  مگر  بدانند؟  را  ها  حقوق  دریافتی  میزان 
مردم تامین نمی شود؟ بنابراین، طرح دو فوریتی به دنبال شفافیت 

دریافتی مدیران نیز هست.
در نهایت نمایندگان با 78 رأی، 1۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع 
طرح  این  فوریت  دو  با  صحن  در  حاضر  نماینده   ۲40 مجموع  از 
مخالفت کردند، اما با 149 رآی موافق، ۵9 رأی مخالف و 8 رأی 

ممتنع یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
بنابراین جزئیات طرح »شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد 
به  تخصصی  کمیسیون  در  بررسی  از  پس  مازاد«،  های  دریافتی 

صحن علنی می آید.

تعلیق فعالیت نیروگاه هسته ای توکای ژاپن
 در پی وقوع زلزله

بر اساس گزارش رسانه های ژاپنی فعالیت نیروگاه هسته ای توکانی 
پس از بروز زلزله در ایالت ایباراکی ژاپن متوقف شد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بنابراعالم آژانس 
با مقیاس ۵ ریشتری در  زمین شناسی ژاپن، روز یکشنبه زلزله ای 

ایالت ایباراکی نزدیک به شهر توکیو رخ داد.
پس  یک  ژاپن،   NHK تلویزیونی  شبکه ی  گوینده ی  اعالم  بنابر 

لرزه ی ۲ ریشتری نزدیک به نیروگاه هسته ای توکای رخ داد.
رسانه های ژاپنی اعالم کردند که فعالیت نیروگاه هسته ای توکای به 
دلیل انجام بررسی وضعیت راکتورهای این نیروگاه به حالت تعلیق 
این  در  فنی  نقض  وقوع  مورد  در   گزارشی  هیچ  و  است،  درآمده 

نیروگاه ثبت نشده است.
در مارس ۲011، نیز وقوع یک زلزله ی ساحلی به مقیاس 9 ریشتر 
باعث بروز  یک سونامی 1۲ متری و برخورد آن با نیروگاه هسته ای 
فوکوشیما شد که در پی آن و گدازش دو راکتور این نیروگاه مواد 
حادثه  از  پس  حادثه  این  کرد.  پیدا  نشت  بیرون  به  اکتیو  رادیو 
تاریخ  هسته یی  حادثه ی  شدیدترین  چرنوبیل  هسته ای  نیروگاه 

محسوب می شود.

دریچهخبر

گفت:  رهبری  معظم  مقام  عالی  مشاور 
عمل  برجام  در  تعهدات شان  به  آمریکایی ها 

نکرده اند.
تحقیقات  مرکز  رییس  والیتی،  علی اکبر  دکتر 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
اجالس دبیران استان های سراسر کشور حزب 
موتلفه اسالمی با اشاره به سالگرد توافق برجام 
برجام  در  تعهدات شان  به  آمریکایی ها  افزود: 
عمل نکرده اند، تحریم ها به طور کامل برداشته 
معظم  مقام  شروط  برخی  متاسفانه  و  نشده 

رهبری در برجام رعایت نشده است.
او افزود: اوباما باید بنویسد که تحریم ها برداشته 
شود اما برخالف تعهد آن ها، هنوز اوباما این کار 
قبل  خود  تعهدات  به  ما  است.  نداده  انجام  را 
از زمانی که مشخص کرده بودند عمل کردیم 
اما متاسفانه طرف های غربی هنوز تحریم ها را 

برنداشته اند.
والیتی تصریح کرد: همان گونه که مقام معظم 
شاید  آمریکایی ها  کردند  تاکید  نیز  رهبری 
تحریم های هسته ای را بردارند اما به بهانه های 
دیگر دو مرتبه تحریم ها را از سر می گیرند که 
از  ایران نیست. هدف  این موضوع مورد قبول 
برجام این بود که ما برخی کارهای هسته ای را 

محدود کنیم و طرف مقابل تسهیالت مختلف 
تا  بردارد  را  تحریم ها  و  فراهم  ایران  برای  را 
ارتباطات  به خصوص  ارتباطات  در  مشکلی 
اقتصادی نداشته باشیم اما هنوز تعهدات آنان 

عملی نشده است.
با اشاره به موقعیت جمهوری اسالمی در  وی 
منطقه بیان کرد: ایران اسالمی امروز مقتدرتر 
از هر زمانی است و بعد از اسالم هیچ گاه اقتدار 

امروز را نداشته ایم. مردم با اعتقادات خود در 
میدان حضور دارند و این روزها می بینیم برای 
حرم  مدافعان  عنوان  به  اعزام  و  حرم  از  دفاع 
صف می بندند و این همان ارزش هایی است که 

حکومت را قدرت می بخشد.
با  هم چنین  رهبری  معظم  مقام  عالی  مشاور 
در  داعش  کمر  گفت:  عراق  وضعیت  به  اشاره 
است،  شده  تثبیت  عراق  و  شکست  فلوجه 

آمده اند،  میدان  به  العظمی سیستانی  ا...  آیت 
از مهم ترین کشورهای عربی است  عراق یکی 
و در قضیه اخیر که عده ای با تحصن به دنبال 
تغییراتی بودند باید مر قانون رعایت می شد و 

همین گونه نیز شد.
در  کردها  تحرکات  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
به  منطقه  در  آمریکایی ها  کرد:  اظهار  منطقه 
آن ها  اتصال  و  سوریه  کردهای  تقویت  دنبال 
تشکیل  و  ها  دیگر کشور  و  عراق  کردهای  به 
خطری  این  که  هستند  مستقل  کردستانی 

بالقوه است.
والیتی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امیدواری 
ما نسبت به مقاومت در منطقه بیش از گذشته 
رقم  آن هایی  را  منطقه  و  کشور  آینده  است، 
می زنند که در خط مقاومت حرکت می کنند و 
ما هم چنان در کنار خط مقاومت خواهیم بود.

وی در ابتدای این نشست گفت: بنده هر زمانی 
در مجموعه موتلفه اسالمی حضور پیدا می کنم 
و  هستم  خودی ها  جمع  در  می کنم  احساس 
کم تر جمع سیاسی مانند موتلفه اسالمی است 
که نسبت به آن احساس نزدیکی فکری داشته 

باشم.

والیتی:

 آمریکایی ها به تعهدات شان عمل نکرده اند

ادامه از صفحه 1
وی با اشاره به اینکه همانطور که رهبری انقالب 
هم فرمودند سرعت برگشت پذیری در برنامه 
در  ما  افزود:  داریم،  را  خود  ای  هسته  های 
کوتاه ترین زمان قادر هستیم به همان نقطه 
ای بازگردیم که قبل از مذاکره با طرف های 

1+۵ بوده ایم.
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: فکر 
نمی کنم دولتی در آمریکا بخواهد نقض برجام 
کند یا آن را به طور کل ندید بگیرد ولی اگر این 
کار را هم کند طبق صحبت رهبری ما برجام را 
آتش خواهیم زد. معاون وزیر امور خارجه افزود: 
نه ترامپ و نه کس دیگری نباید اینطور فکر کنند 
داشته  هم  دیگری  مذاکرات  توانیم  می  ما  که 
باشیم، چرا که برجام یکی است و ما هم متعهد به 
انجام تعهدات خود در قالب آن هستیم اما طرف 

مقابل در پی بدعهدی و یا نقض آن است.
و  ها  بدعهدی  مقابل  طرف  گفت:  عراقچی 
و  داشته  برجام  اجرای  در  را  هایی  شیطنت 
شرایط را آنگونه که باید برای رفع تحریم ها 
مقابل  طرف  به  را  این  و  است  نکرده  فراهم 

گوشزد کرده ایم.
وی گفت: برخی تمام تالش خود را کردند که 
مذاکرات به سرانجام نرسد و در کنگره تصویب 
نشود ولی موفق نشدند و امروز تالش می کنند 

که ایران از آثار برجام کمتر برخوردار شود.
موضوع  در خصوص  خارجه  امور  وزیر  معاون 
آب سنگین و قانونی که کنگره درخصوص آن 
تصویب کرده افزود: محموله اول آب سنگین را 
آمریکایی ها از ما خریدند و تمام شد حاال اگر 
نخواهند خریدی از ما داشته باشند خودشان 
ضرر کرده اند چرا که ایران به عنوان یکی از 
عرضه کنندگان آب سنگین در جهان مطرح 

است.
وی تصریح کرد: ایران تنها تعهد داده است که 
آب سنگین خود را به بازارهای فروش جهانی 
عرضه کند و قبال هم اعالم کردیم که 40 تن 
به روسیه فروخته ایم و برخی دیگر کشورها هم 

تقاضای خرید آب سنگین از ما داشته اند.
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: اینکه 
برجام نقض بشود یا نه و چگونه این بسته به 
نوع نگاه ما دارد، اگر دولت بعدی آمریکا برجام 

را نقض کند قطعا دنیا آمریکا را به بدعهدی و 
نقض برجام متهم خواهد کرد. وی تاکید کرد: 
داشته اصلی ما تثبیت حق هسته ای است که 

برنامه شورای امنیت هم آن را تایید می کند.
امور  وزارت  که  گزارشی  به  اشاره  با  عراقچی 
خارجه به مجلس ارائه داد، افزود: یکی از موانع 
کسانی  هستیم  رو  به  رو  آن  با  ما  که  اصلی 
برجام  اجرای  موفقیت  جهت  در  که  هستند 
داخلی  افراد  این  از  بخشی  کنند.  می  تالش 
وجه  و  خارجی  آنها  بیشتر  البته  و  هستند 
مشترک این افراد این است که می خواهند به 
شرایط قبل از برجام بازگردند. عضو تیم مذاکره 
کننده هسته ای افزود: کسانی در داخل کنگره 
آمریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی و در سطح 
کوچکتر در داخل کشور از شرایط تحریم در 
دوران قبل از برجام منتفع بودند و رانت هایی 
داشتند، لذا به دنبال حاکم کردن شرایط قبل 
از توافق هستند. عراقچی افزود: تدبیرهای رهبر 
انقالب در خصوص اقتصاد مقاومتی دقیقا برای 
جبران نقاط ضعف داخلی است که برخی می 
اجرای  جلوی  خود  های  خصومت  با  خواهند 

صحیح برجام را بگیرند.
وی با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای برجام، 
رشد و بلوغ سیاسی جامعه است، افزود: اینکه یک 
موضوع همچون برجام تا این اندازه مورد توجه 
قرار می گیرد و در رسانه ها، فضای مجازی و ... 
مسئولیت مربوط را به پاسخگویی وامی دارند و 
این اجبار دولت به پاسخگویی را امر مبارکی می 
دانم که به رشد و بلوغ سیاسی جامعه ما کمک 

می کند.
معاون وزیر امور خارجه افزود: این موضوع از یک 
طرف جای خوشحالی دارد و از سوی دیگر جای 
تامل. بحث هایی مثل سیمان و بتن که در حاشیه 
مذاکرات و بعد از آن در رسانه ها مطرح شد این 
یک ترفند آمریکایی بود که متاسفانه گرفتار آن 
شدیم. وی با اشاره به اینکه بزرگترین دستاورد 
برجام تثبیت آب سنگین ما در رآکتور اراک است، 
افزود: در اوایل مذاکرات آمریکایی ها حاضر نبودند 
حتی اسم آب سنگین و رآکتور اراک را بیاورند. در 
توافق ژنو وقتی اسم اینها را می بردیم آمریکایی 
اسم آب  دارند که  ها می گفتند دستورالعمل 

سنگین و رآکتور اراک را مطرح نکنند.

عراقچی:

 روند اجرای برجام کند است

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان این که امروز 
ما با دشمنی مواجه هستیم که تمام ظرفیت های 
جهانی خود را علیه ما بسیج کرده است، گفت: 
این مواجهه و درگیری منحصر و محدود به میدان 
نظامی نیست بلکه ابعاد سیاسی، اقتصادی، روانی، 
اجتماعی، فرهنگی به خود گرفته و این نقشه 

جهانی آمریکا برای غلبه بر جهان اسالم است.
سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی جانشین 
جمع  در  سخنانی  طی  سپاه  کل  فرمانده 
فرماندهان نیروی دریایی سپاه  در مشهد مقدس 
رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  به  استناد  با 
)مدظله العالی(در جمع دانشجویان دانشگاه امام 
حسین علیه السالم زوایای گوناگون جهاد کبیر را 
تشریح و از آن به عنوان مهم ترین مفهومی که 
به راهبرد اساسی سپاه مبدل خواهد شد،یاد کرد.
وی با بیان اینکه عدم تبعیت از کفار رسالت ما 
است اظهار کرد: رسالت انقالبی نظام، ساختن 
یک امت نمونه است و رسالت انقالبی سپاه به 
استناد آیات قرآن کریم ،جهاد در راه خدا آنگونه 

که شایسته و حق جهاد الهی است می باشد .
سالمی با بیان اینکه تبعیت نکردن از کافران در 
آیات گوناگونی از قرآن کریم به صراحت بیان 
شده است تصریح کرد: وظیفه ماتبیین و تحکیم  
جهاد کبیر که همان دستیابی به راههایی است 
که عدم تبعیت از دشمنان خدا را به دنبال دارد، 
است . وی افزود: صحبت از جهاد کبیر بمعنای 
تقابل با یک دشمن بزرگ است و با توجه به این 
که امروز آمریکا از خود تعریفی جهانی می کند 
و برای خود ابعادی جهانی قائل است و معتقد 
به نظم نوین جهانی بر اساس حاکمیت ضوابط 
و معیارهای آمریکایی است ،مصداق بارز آن به 

شمار می رود .
جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه سخنان خود با 
بیان این که امروز ما با دشمنی مواجه هستیم که 
تمام ظرفیت های جهانی خود را علیه ما بسیج 
کرده است گفت : این مواجهه و درگیری منحصر 
ابعاد  بلکه  نیست  نظامی  میدان  به  محدود  و 
سیاسی، اقتصادی، روانی، اجتماعی، فرهنگی به 
خود گرفته است و این نقشه جهانی آمریکا برای 
غلبه بر جهان اسالم است و بر اساس این آرمان 

برنامه ریزی عملیاتی انجام می دهد.
وی در تبیین رهنمودهای مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( پیرامون جهاد کبیر اظهار کرد : 
جهاد کبیر یک مفهوم موسع و ترکیبی از دفاع 
و تهاجم و به معنای فراهم آوردن لوازم دفاع در 
برابر دشمنی که تمام ظرفیت های خود را علیه 

ما به کار برده است ، می باشد.
های  نشانه  به ظهور  اشاره  با  ادامه  در  سالمی 
فروپاشی آمریکا از درون گفت: امروز آمریکا دچار 
پوسیدگی اخالقی و فرهنگی شده است و این 

پوسیدگی به سرعت آمریکا را نابود خواهد کرد.
وی افزود: آمارهای جرم و جنایت و رشد مفاسد 
اخالقی در جامعه آمریکا از یک فروپاشی درونی 

در آمریکا خبر می دهد.
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در جهاد 
کبیر آرمان ها نیزبزرگ است ، گفت: جهان اسالم 
باید با تمام ظرفیت حرکت کند و قدرت بسازد؛ 
زمینه های ظهور با ساختن قدرت ممکن است ، 
از این رو جز با قوی شدن نمی توانیم  ؛ بدلیل 

آنکه تقابل حق و باطل تمام شدنی نیست .
وی با تاکید بر اینکه  بر اساس مفهوم جهاد کبیر 
از  برخورداری  مستلزم  کفار  از  نکردن  تبعیت 
قدرت است ،از اعتماد به نفس رزمندگان سپاه در 
دستگیری تفنگداران امریکایی به عنوان مصداقی 
از قدرتمندی در برابر دشمن یاد کرد و گفت: اگر 
قوی نبودید امکان نداشت علیه دشمن این همه 
تحقیر ایجاد کنید، چون قدرتمندیم و از مواجهه 
با دشمن نمی ترسیم، در میدان عمل و بیان هم 
شجاعانه عمل می کنیم و این همان جهاد کبیر 

است.
سالمی با تاکید بر اینکه مقیاس عمل ما باید بر 
اساس راهبرد جهاد کبیر باشد با یادآوری ابعاد 
گفت:  سپاه  دریایی  نیروی  توانمندی  و  قدرت 
است  مطلوبی  حد  در  ما  امروز  توانمندیهای 
اما  نباید در سطح کنونی متوقف شود؛ نیروی 
دریایی سپاه لبه میدان جهانی تقابل ما با دشمن 
را شکل می دهد و از طریق دریا به جهان و عرصه 

رویارویی با قدرت های استکباری متصل است.
تاکید  با  پایان  در  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
تعریف  بر اساس مفهوم جهاد کبیر  اینکه   بر 
دوباره ای از قدرتمان خواهیم داشت گفت:  این 
جهاد کبیر در ساختار ، تفکر ، اندیشه ، عمل، 
و  تجهیزات  و  به صحنه  ما  نگاه  و  ها  آمادگی 

تاکتیک ها مؤثر خواهد بود.

سردار سالمی: 

آمریکا ظرفیت های جهانی خود را علیه ما بسیج کرده است

و  علوم  واحد  در  ایران  علم  بنیاد  رییس 
ساالنه  گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تحقیقات 
نزدیک به 14 هزار نوع اختراع در کشور ثبت 
می شود که اگر 10 درصد آن در خارج کشور 
ثبت شود، گام موثری برای بهبود رتبه دارایی 

فکری ایران در جهان اتفاق برداشته می شود.
مسؤوالن  با  دیدار  در  ضرغام  نصرت ا...  دکتر 
تحقیقات  و  علوم  واحد  علمی  هیات  اعضای  و 
دانشگاه آزاد اسالمی به معرفی اجمالی صندوق 
ملی  )بنیاد  فناوران  و  پژوهشگران  از  حمایت 
علم  ملی  بنیاد  گفت:  و  پرداخت  ایران(  علم 
از  حمایت  و  تسریع  تسهیل،  هدف  با  ایران 
پژوهشگران و تسهیل ارتباط دانشگاه با صنعت 

راه اندازی و فعال شد.
واحد  ارتباط  اینکه  با  رابطه  در  ضرغام  دکتر 
علوم و تحقیقات با بنیاد ملی علم ایران دارای 
به  قطعا  ارتباط  این  گفت:  است،  اهمیتی  چه 
نفع کشور و توسعه علم و فناوری خواهد بود. 
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی به 
لحاظ علمی و تحقیقاتی در جایگاه خوبی است 

و اساتید خوبی دارد.
انجام  برای  واحد  این  اساتید  اگر  افزود:  وی 
قرار  بنیاد  حمایت  مورد  خود  علمی  کارهای 
باالتری  علمی  ظرفیت های  از  هم  بگیرند، 
از  می تواند  کشور  هم  و  می شود  استفاده 
اهداف  تحقق  جهت  آن ها  علمی  فعالیت های 

باالدستی بهره مند شود.
بانک  تهیه  و  شناسایی  به  ضرغام  دکتر 

برای  رشته  هر  در  سرآمد  اساتید  از  اطالعاتی 
تصریح  و  اشاره  پژوهشی  کرسی  گرنت  ایجاد 
علمی  ظرفیت های  از  استفاده  مرکز  این  کرد: 
علمی  ظرفیت های  کنار  در  را  کشور  از  خارج 

داخل کشور مدنظر دارد.
برای  مخترعین  از  حمایت  به  ضرغام  دکتر 
یا  دانشگاهی  از  فارغ  خود  اختراعات  ثبت 
افزود:  و  کرد  اشاره  آنان  بودن  دانشگاهی  غیر 
داشتن دارایی های فکری کشور در رتبه جهانی 
 ۲۵ ژاپن  حاضر  حال  در  و  است  اهمیت  حائز 
درصد دارایی فکری جهان را به خود اختصاص 

داده است.
وی مهمترین اقدامات کارگروه ثبت بین المللی 
تهیه خط مشی  را شامل  مرکز  این  اختراعات 
بین المللی  ثبت  از  حمایت  آیین نامه  تدوین  و 
ثبت  از  حمایت  فرایند  تدوین  اختراعات، 
بین المللی اختراعات و تعیین اولویت اختراعات 

قابل حمایت توسط صندوق دانست.
این صندوق، ۳8  تا کنون  دکتر ضرغام گفت: 
اختراع بین المللی را در خارج از کشور به ثبت 
قرار  ثبت  پروسه  در  نیز  اختراع   67 و  رسانده 

دارد.
هرگونه  آماده  اینکه  بیان  با  ضرغام  دکتر 
از  حمایت  و  تحقیقاتی  و  علمی  همکاری 

تحقیقات  و  علوم  واحد  اساتید  و  پژوهشگران 
هستیم، خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی 
خدمات شایسته ای در عرصه علمی و فرهنگی 
و پژوهشی به کشور ارائه کرده است و معتقدم 
اگر دانشگاه آزاد نبود، سایر دانشگاه های کشور 
تحصیالت  های  دوره   پاسخگوی  تنهایی  به 
تکمیلی و توسعه تحقیقات کاربردی در کشور 

نبودند.
آزاد  دانشگاه  به  وابسته  سما  مدارس  به  وی 
برگزاری  درصدد  افزود:  و  کرد  اشاره  اسالمی 

روش  چگونگی  برای  آموزشی  کارگاه های 
همچنین  هستیم.  دانش آموزان  برای  تحقیق 
نوآوری های  و  اختراعات  ثبت  از  صندوق  این 
خواهد  ویژه ای  حمایت های  نیز  دانش آموزان 

داشت.
ایران،  علم  ملی  بنیاد  ضرغام،  دکتر  گفته  به 
پیگیری  را  دانش  کردن  اجتماعی  و  مردمی 
در  فناوری  و  علم  ساخت های  زیر  تا  می کند 

کشور ارتقاء یابد.
در  جاسبی  دکتر  کیفی سازی  خدمات  از  وی 

دانشگاه آزاد تقدیر کرد و گفت: دکتر جاسبی، 
همسوی  ارتقای  آزاد  دانشگاه  پیشین  رییس 
کیفیت و کمیت را در دانشگاه مدنظر داشت و 
دکتر میرزاده، رییس کنونی دانشگاه نیز پیگیر 
دانشگاه  در  کمیت  و  کیفیت  این  تعادل سازی 

است.
دکتر ضرغام تصریح کرد: دکتر علی عباس پور، 
رییس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که 
واحدهای  شاخص ترین  و  بزرگترین  عنوان  به 
دانشگاه آزاد اسالمی است، همیشه در مجلس 
شورای اسالمی به عنوان حامی علم و فناوری 
در کشور بوده است و امروز هم بعنوان یکی از 
حامیان تحقیقات مطالعات کاربردی در سنگر 

دانشگاه حضور فعال دارد.
که  علمی  شخصیت  بعنوان  ضرغام  دکتر 
حضور  دولتی  و  آزاد  دانشگاه های  در  سال ها 
که  چیزی  کرد:  تصریح  است،  داشته  فعال 
کیفیت  بردن  باال  برای  تالش  ماست،  مدنظر 
کیفی  شاخص های  تامین  با  فارغ التحصیالن 

آموزشی است.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  تحقیقات  و  علوم  واحد 
فناوران  و  پژوهشگـران  از  حمایت  صندوق  و 
منظور   به  ایران(  علم  ملی  )بنیاد  کشور 
تحقیقاتی  و  علمی  همکاری های  گسترش 
از  حمایت  و  ارتباط  برقراری  شناسایی،  و  
نیز  تفاهم نامه همکاری  نخبگان  و  پژوهشگران 

امضاء کرده اند.

ثبت ساالنه 14 هزار نوع اختراع در کشور
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نقش اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان

فاطمه داودی 

تاثیر  نفس  به  اعتماد  یا  خودباوری 
پیشرفت  و  موفقیت  در  زیادی  بسیار 
کودک و نوجوان دارد. اعتماد به نفس 
با  آن  یا ضعف  و شدت  است  اکتسابی 

توجه به زندگی افراد متغیر است.
اعتماد  ایجاد  در  بسیاری  نقش  والدین 

اشتباه  تربیتی  های  روش  همچنین  دارند.  کودکان  در  نفس  به 
منجر به کاهش اعتماد به نفس در کودکان می شود.

برای  را  انگیزه خود  نوجوان  باعث می شود  نفس  به  اعتماد  عدم 
تالش در راه دستیابی به اهداف خود از دست بدهد، زیرا او تصور 
ندارد.  کارها  انجام  برای  را  کافی  استعداد  و  توان  که  کند  می 
همچنین خودباوری یا حس اعتماد به نفس در کودک و نوجوان 

باعث پیروزی و موفقیت او در امر تحصیل و یادگیری می شود.
و...  وسواس  اضطراب،  افسردگی،  مانند  اختالالتی  دالیل  از  یکی 
عدم اعتماد به نفس است و فرد احساس تنهایی، خالء، پوچی و 
گناه می کند. او توانایی و استعدادهای خود را باور ندارد و معموال 
کارهای خود را به عقب می اندازد. از شکست و موفقیت می ترسد 

و این گونه افراد معموال عصبی و پرخاشگر هستند.
یکی از دالیل کم رویی ، خجالت و ناتوانی در بیان عقاید و نظرات 
به  اعتماد  در  ضعف  نوجوانان  و  کودکان  بیان  قدرت  و  جمع  در 

نفس و عدم احساس خود ارزشمندی است.
چند راهکار برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان

-قدرت تحمل کودکان و نوجوانان را برای مواجه شدن با شکست 
های احتمالی افزایش دهیم.

و  بسیار  تالش  و  سعی  با  که  بیاموزیم  نوجوانان  و  کودکان  -به 
پشتکار قادر خواهند بود به پیروزی و موفقیت برسند.

افزایش  باعث  کوچک  چند  هر  های  موفقیت  یادآوری  -گاهی 
اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان می شود.

نوجوانان  و  کودکان  در  گیری  تصمیم  قدرت  و  اراده  تقویت  -با 
به آنها بیاموزیم در زمینه های مختلف و در کارهای خود قدرت 
والدین  راهنمایی  و  نظارت  البته  باشند.  داشته  گیری  تصمیم 

ضروری است.
با  نوجوانان کم رو و خجالتی  و  ارتباط کودکان  و  -مانوس شدن 
و  ارتباط  برقراری  به  آنان  ترغیب  و  تشویق  باعث  همساالن خود 
افزایش  نهایت  در  و  گفتاری  های  مهارت  تقویت   ، عقاید  بیان 
اعتماد به نفس می شود. از این رو والدین ضمن بیان معیارهای 
دوست یابی به زبان ساد به کودکان و نوجوانان، شرایط برقراری 

ارتباط آنان با همساالن را فراهم آورند.
-آشنا کردن دانش آموزان با سبک زندگی چهره ها و افراد موفق

با کودکان  تنبیه و رفتار توهین آمیز  از هرگونه تحقیر و  -پرهیز 
و نوجوانان 

اجتماعی  مهارت های  و  زندگی  مهارت های  تقویت  و  آموزش   -
در دانش آموزان

-تقویت حس مسئولیت پذیری در کودکان و نوجوانان با واگذاری 
برخی مسئولیت ها و کارهای در حد توانایی آنان 
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دیدگاه
»کودتا«؛ این کلیدواژه ای است که طی چند 
ساعت، پس از سال ها به صدر اخبار رسانه های 
جهان بازگشت و این بار در »ترکیه«. اما تاریخ 
این واژه بیگانه نیست اگرچه نسل  با  ترکیه، 
بامداد  در  را  بدیع  ترک ها صحنه هایی  جدید 

16 جوالی شاهد بودند.
مدرن  تاریخ  در  ثبت شده  کودتای  اولین 
برمی گردد. حدود 9۳  به سال 191۳  ترکیه 
سال پیش در ژانویه، کمیته »اتحاد و ترقی« 
برای ترکیه، با کودتا موفق به برکناری »کمال 
پاشا« آخرین پادشاه عثمانی شد و در عرصه 
سلسله  اقتدار  به  عمال  بین المللی  و  داخلی 
600 ساله عثمانی پایان داد. کمیته اتحاد و 
کار  شد  کودتا  این  انجام  به  موفق  که  ترقی 
برای  مخفی  اتحادیه  یک  عنوان  به  را  خود 
متحد کردن عثمانی آغاز کرد ولی بعدها به 
یک کمیته سیاسی تبدیل شد که نام » ترکان 

جوان« را به خود داد.
تغییرات  دنبال  به  ابتدا  در  جوان  ترکان 
در  و  عثمانی  امپراطوری  در  مسالمت آمیز 
میجی  امپراطوری  مشابه  راهی  گرفتن  پیش 
ارزش های  حفظ  بر  عالوه  تا  بودند  ژاپن  در 
سنتی کشور، در راه مدرن کردن آن هم گام 
به  جایگاهش  به  دوباره  را  عثمانی  و  بردارند 
جهان  قدرت های  مهم ترین  از  یکی  عنوان 
به  اول  جهانی  جنگ  حال  این  با  برگردانند. 
کمک حکومت مستقر در ترکیه آمد، تعدادی 
و محمد  اعدام شدند  ترکان جوان  فعاالن  از 
ششم قدرت را دوباره به دست گرفت. به نظر 
می رسید که اوضاع آرام شده است و با پایان 
عثمانی  حکومت  احتماال  اول،  جهانی  جنگ 
برای  کافی  وقت  بتواند  که  بود  امیدوار  هم 
اما  بیاورد،  دست  به  قدرتش  پایه های  ترمیم 
ترکان  اعدام  از  که  کمال«  »مصطفی  ظهور 
جوان جان به در برده بود، سلسله عثمانی را 
برای همیشه از بین برد و حکومت ملی گرای 
جایگزین  را  ترکیه  جدید  جمهوری  سکوالر 

»مرد پیر اروپا« کرد.
داد؛  رخ   1960 در  ترکیه  در  بعدی  کودتای 
زمانی که یک گروه از افسران میان رتبه ارتش 
این کشور که بعدها به نام کمیته اتحاد ملی 
»عدنان  نخست وزیر  دولت  شدند،  شناخته 
مدرس« را سرنگون کردند. این گروه افسران 
اتحاد به کشور و  بازگرداندن  جوان به دنبال 
جامعه  و  اقتصاد  در  انقالبی  اصالحات  ایجاد 

بودند.
عدنان مدرس که بین سال های 19۵0 و 60 
نخست وزیر ترکیه بود، در سال 1946 حزب 
دموکرات را پایه گذاشت که چهارمین حزب 
قانون اپوزیسیون در ترکیه بود. بعد از کودتا، 
را  کابینه اش  اعضای  از  تن  دو  و  او  نظامیان، 
به دار آویختند. او آخرین سیاست مدار ترک 
در  او  همچنین  شد.  آویخته  دار  به  که  بود 
کنار آتاترک و »تورگوت اوزل« رهبر سیاسی 
لیبرال ترکیه یکی از سه رهبر سیاسی ترکیه 

است که برایش آرامگاهی به شیوه مسلمانان 
ساخته شده است.

رفتن  بین  از  کودتا  این  نتیجه  مهم ترین 
حزب دموکرات بود. بعد از به قدرت رسیدن 
کودتاچیان، ۵000 افسر، از جمله ۲۳۵ ژنرال 
از مجموع ۲60 ژنرال ارتش ترکیه بازنشسته 
یا از کار برکنار شدند و 147 استاد دانشگاه 
نیز اخراج شدند. بعد از حذف حزب دموکرات، 
بسیاری از اعضای آن تبعید یا زندانی شدند و 
قانون اساسی تازه ای برای ترکیه نوشته و به 

رای گذاشته شد.
بعدی  انتخابات  در  کودتا  این  نتیجه  در  اما 
برای  الزم  اکثریت  نتوانست  حزبی  هیچ 
آشوب  و  بیاورد  دست  به  را  دولت  تشکیل 

سیاسی برای مدت ها ادامه پیدا کرد.
ترکیه  در  بعدی  کودتای  ساله،   10 فاصله  با 
مسلح  »نیروهای  توسط  بار  این   1971 در 
نخست وزیر  و  داد  رخ   )TAF( ترکیه« 
»سلیمان دمیرال« رهبر حزب عدالت ترکیه 
را از کار برکنار کرد. بعد از یک دوره آشوب 
سیاسی در ترکیه در پی کودتای قبلی، حزب 
عدالت ترکیه به رهبری دمیرال، توانسته بود 
برای  نیاز  مورد  اکثریت  پیاپی  دور  دو  برای 
تشکیل دولت را در انتخابات به دست بیاورد. 
با این وجود وقتی مجلس بودجه مورد نظر او 
را در آغاز دهه 70 میالدی تصویب نکرد، او 
به نشانه اعتراض استعفا داد، اما برای بار سوم 
در  اینکه  تا  برسد،  نخست وزیری  به  توانست 

1971 توسط کودتاچیان از کار برکنار شد.
اما  نشد،  اعدام  نخست وزیر  کودتا  در  بار  این 
به دست گرفته  را  قدرت  نظامی که  نیروهای 

عملکردشان  مورد  در  پاسخگویی  از  بودند 
از  بعد  خودداری می کردند. در طول 10 سال 
این کودتا، آمار مرگ در نتیجه اعمال خشونت بار 
انگیزه ای سیاسی از ۳4 نفر در سال 197۵ به 

1۵00 نفر قبل از آغاز دهه 80 میالدی رسید.
با این وجود دمیرال بین سال های 71 تا 7۵ 
عهده  به  را  کودتا  دولت  اوپوزیسیون  رهبری 
داشت. بعد از آن »حزب چهار« را راه اندازی 
کرد که به عنوان اولین حزب ملی گرای ترکیه 
سقوط   1977 در  که  چند  هر  شد،  شناخته 
کرد. دومین جبهه ملی که او به راه انداخت 
هم یک سال بعد در 1978 سقوط کرد. وقتی 
نتوانست  هم  باز  ترکیه  پارلمان   1980 در 
کسی را برای تشکیل دولت مورد توافق قرار 

دهد، یک کودتای دیگر رخ داد.
1980، چهارمین کودتای تاریخ مدرن ترکیه 
ژنرال  ارتش،  کل  ستاد  رییس  رهبری  به 
»کنعان اورن« تالش دوباره ارتش برای کنار 
زدن سلیمان دمیرال بود. این کودتای بدون 
را  مردم  از  گروه هایی  که حمایت  خون ریزی 
هم به همراه داشت با بازداشت گسترده فعاالن 
سیاسی همراه بود. بعد از تعدادی نامه نگاری 
و عوض شدن چندباره تاریخ کودتا، باالخره در 
اینکه مسلم شد  از  بعد  1۲ سپتامبر 1980، 
که پارلمان ترکیه رای به عدم اعتماد به دولت 
دمیرال نخواهد داد، ژنرال اورن با حضور در 
تلویزیون ملی ترکیه اعالم کرد که ارتش کودتا 
کرده است و قانون نظامی تا اطالع ثانوی به 
جای قانون جاری کشور اجرایی خواهد شد. 
پارلمان و دولت منحل اعالم شد و پنج نفر از 
اعضای شورای امنیت ملی در پی این کودتا 

قدرت را به دست گرفتند و قدرت مطلق را در 
اختیار نیروهای نظامی قرار دادند و اقدامات 
پیشگیرانه وسیعی برای جلوگیری از عملیات 

تروریستی در دست اقدام قرار گرفت.
تاکید کودتاچیان این بار بر بازگشت به سنت 
ملی  اتحاد  و  سکوالریسم  در  »کمالیست «ها 
زمانی  دوره  یک  در  که  می شود  گفته  بود. 
بین  جمعیتی  برای  دادگاه هایی  کوتاه  بسیار 
از مردم ترکیه برگزار  ۲۵0 تا 6۵0 هزار نفر 
شد. از میان بازداشت شده ها حداقل 140 هزار 
اعدام  به  نفر   ۵0 حدود  و  تابعیت  سلب  نفر 
محکوم شدند. هزاران نفر در زندان ها شکنجه 

شدند و هزاران تن دیگر گم شدند.
در طول این دوره از کودتا، در مجموع حکم 
۳۳1۵ سال و 6 ماه زندان برای روزنامه نگاران 
صادر شد، ۳1 روزنامه نگار زندانی شدند، ۳00 
سه  و  گرفتند  قرار  حمله  مورد  روزنامه نگار 
روزنامه نگار ترور شدند و ۲99 تن در زندان ها 

جان خود را از دست دادند.
در حالی که سال گذشته میالدی نخست وزیر 
»رجب طیب اردوغان« دست به پاکسازی های 
گسترده در ارتش این کشور زده بود تا نگرانی 
را  کشور  این  در  دیگر  کودتای  یک  بروز  از 
در  نظامی  کودتای  پنجمین  دهد،  کاهش 
ترکیه، بامداد شنبه 16 جوالی ۲016 رخ داد.

و درگیری بخشی  ناآرامی  در طول ساعت ها 
از نیروهای ارتش با گروه دیگری از نیروهای 
  194 حداقل  صبح  تا  دولت،  حامی  نظامی 
که  شد  گفته  شدند،  کشته  ترکیه  شهروند 
یک بالگرد سقوط کرد، نظامیان حامی کودتا 
چندین حمله به دفاتر رسانه های مهم ترکیه 

شبکه  دفتر  ترکیه،  ملی  تلویون  جمله  از 
روزنامه  دفتر یک  و  ترک  ان  ان  خبری سی 
مردم،  از  عده ای  ساعت ها  برای  دادند،  انجام 
و  نظامی  و  سیاسی  مقامات  روزنامه نگاران، 
توجه  و  گرفتند  گروگان  به  را  آنها  نزدیکان 

جهانی را به خود جلب کردند.
با  جوالی   16 شنبه  کودتا  برای  تالش 
جمله  از  حساس  نقاط  تصرف  برای  تالش 
فرودگاه  و  آتاترک  بین المللی  فرودگاه های 
آنکارا و حمله به ساختمان مجلس ادامه پیدا 
کنترل  ساعت هایی  برای  کودتاچیان  و  کرد 
دست  به  را  ترکیه  در  مناطق  برخی  آسمان 

گرفتند.
دلیل  به  قبال  که  اردوغان  جمهور  رییس 
پست  قدرت  کردن  بیشتر  برای  تالش هایش 
سیاست های  همچنین  ریاست جمهوری، 
بود،  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  منطقه ای اش 
سفر  یک  از  را  خودش  سرعت  به  حالی  در 
او  هواپیمای  که  رساند  استانبول  به  تفریحی 
به  فرودگاه  در  موجود  درگیری های  دلیل  به 
سختی توانست فرود بیاید. با این حال تعداد 
که  اشغال نشده ای  تلویزیونی  شبکه های  زیاد 
از دولت خبر  در حمایت  و  علیه کودتاچیان 
پخش می کردند، در کنار شبکه های اجتماعی 
و رسیدن  پیام دولت  انتشار  برای  ابزاری  که 
آن به دست مردم شد، باعث شد که با وجود 
قرائت بیانیه اول کودتا از تلویزیون ملی ترکیه 
دعوت  به  مردم  نظامی،  حکومت  اعالم  و 
ظرف  و  بیایند  خیابان ها  به  رییس جمهور 
نظامی  دیگر  کودتای  داستان یک  یک شب، 

را ختم کنند.
در ساعت های اولیه، رقابت بین رسانه های در 
اختیار کودتاچیان برای اعالم پیروزی کودتا و 
فرار اردوغان به کشور ثالث، در مقابل پیام های 
اردوغان به رسانه های آزاد و مصاحبه مسووالن 
دولتی و اطالعاتی با شبکه های خبری بین المللی 
به  بازگشت  در  رییس جمهور  ماند.  بی نتیجه 
کشورش با استقبال مردم رو به رو شد، نیروهای 
که  تشویق شدند  کودتا  با  غیر همسو  نظامی 
نماز صبحی  از  بعد  و  برگردند  بر سر کارشان 
که هواداران دولت ترکیه و مخالفان کودتا در 
خیابان های شهرهای مهم این کشور برپا کردند، 
بیشتر کودتاچیان و نیروهای نظامی همراه آنها 

تسلیم یا بازداشت شدند.
موفق نشدن کودتای شنبه 16 جوالی می تواند 
به افزایش قدرت اردوغان در برابر مخالفانش 
بینجامد و راه او را برای انجام اصالحات مورد 
از پرداختن به  اما قبل  نظرش هموارتر کند، 
اردوغان  بتواند  شاید  ترکیه  سیاسی  آینده 
مشهورترین  از  یکی  که  را  ترکیه  دولت  و 
و  تهدید  رسانه ها،  به  در سختگیری  دولت ها 
کردن  محدود  و  روزنامه نگاران  کردن  زندانی 
دسترسی به شبکه های اجتماعی است، راضی 
کند که رسانه های متکثر آن قدرها هم که به 

نظر برخی می رسد، بد نیستند.

آگهی درخواست
 گواهی حصر وراثت 

افروزی دارای شناسنامه شماره ۳1۲۲1 به شرح درخواستی که  آقای داوود پور 
به کالسه 4/۵79/9۵ از این دادگاه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که شادروان عباسعلی نبی پور افروزی به شماره شناسنامه 1۵در 
وی  الفوت  وراث حین  نموده  فوت  دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ 1۳94/11/1۲ 

عبارتند از :
1- داراب نبی پور افروزی فرزند عباسعلی و عالیه به ش ش 10صادره بابل متولد 

1۳۳9پسر متوفی
۲- داوود نبی پور افروزی فرزند عباسعلی و عالیه به ش ش ۳1۲۲1صادره بابل 

متولد 1۳46پسر متوفی
۳ سکینه نبی پور افروزی فرزند عباسعلی و عالیه به ش ش 8صادره بابل متولد 

1۳۵7 دختر متوفی 
4- زینب نبی پور افروزی فرزند عباسعلی و عالیه به ش ش 87۳صادره بابل متولد 

1۳4۲پسر متوفی 
بابل  افروزی فرزند عباسعلی و عالیه به ش ش 1081صادره  ۵- فاطمه نبی پور 

متولد 1۳۵1دختر متوفی
6- رقیه نبی پور افروزی فرزند عباسعلی و عالیه به ش ش 1۲61صادره بابل متولد 

1۳۵4دخترمتوفی
7- بتول باباجان زاده دون فرزند علی ماندگار و هاجر به ش ش 14صادره بابل 

متولد 1۳4۳پسر متوفی
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 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 9۳016۵ دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه بوشهر حسب 
یک  پالک  بوشهر  استان  )ره(  خمینی  امام  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  گزارش 
لذا  است  نظر  تحت  در عسلویه  واقع  مربع  متر  به مساحت 114۳4  زمین  قطعه 
کسانی به پالک فوق ادعای حقی داشته باشند با در دست داشتن اصول و مدارک 
مالکیت خود در تاریخ 1۳9۵/06/۳1 ساعت 10 صبح به این دادگاه مراجعه نمایند 

نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر- ابراهیم شفیعی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 9۲0۲۳۵ دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه بوشهر حسب 
گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان بوشهر پالک 1/۳8۲ 
با در دست  باشند  ادعای حقی داشته  به پالک فوق  لذا کسانی  تحت نظر است 
داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 1۳9۵/06/10 ساعت 10 صبح به 
این دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می 

باشد.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر- ابراهیم شفیعی

آگهی ابالغ 
خواسته  به  رستمی  آرین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شریعتی  یداله  خواهان 
که  نموده  های عمومی شهرستان سنندج  دادگاه  تقدیم  بابت چک  وجه  مطالبه 
سنندج  شهرستان  اختالف  حل  شورای  یکم  و  بیست  شعبه  به  رسیدگی  جهت 
آن  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت   9۵099887۵4100089 کالسه  به  و  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  16:00تعیین  ساعت  و   1۳9۵/06/01
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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 1658 مسئول  دفتر شعبه بیست و یکم شورای حل اختالف شهرستان سنندج 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 9۲0۵97 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه بوشهر حسب 
گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان بوشهر پالک ۳۳/۵۳8 
واقع در بخش 8 کنگان تحت نظر است لذا کسانی به پالک فوق ادعای حقی داشته 
تاریخ 1۳9۵/06/۳1  با در دست داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در  باشند 
ساعت 9 صبح به این دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور 

حکم غیابی می باشد.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر- ابراهیم شفیعی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 9۲0640 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه بوشهر حسب 
گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان بوشهر پالک ۳۵/176 
واقع در بخش 8 کنگان تحت نظر است لذا کسانی به پالک فوق ادعای حقی داشته 
با در دست داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 1۳9۵/08/۲4  باشند 
ساعت 9 صبح به این دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور 

حکم غیابی می باشد.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر- ابراهیم شفیعی

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 

کالسه پرونده ۵/۵0/9۵  شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خواهان: بانک قرض الحسنه مهر ایران خوانده : جلیل سلیمی فرزند ابراهیم 

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای روز 1۳9۵/۵/۳0 ساعت 9:۳0 وقت رسیدگی تعیین شده 
است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می 
شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود نامبرده می تواند تا روز جلسه به این 

شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصروراثت
دادخواست  شرح  به   – شماره  شناسنامه  دارای  پوررستمی  حاج  معصومه  خانم 
چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  9۵/4۵از  کالسه  به 
تاریخ  در   ۲8 بشناسنامه  رستمی  پور  حاج  اسماعیل  شادروان  که  داده  توضیح 
1۳9۵/۳/19اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ....
 ۳8 1۳۳۲ش.ش    /8/۲۳ ت.ت  اله   اسد  فرزند   رستمی  زاده  قاسم  فاطمه   1

همسرمتوفی
۲ معصومه حاج پوررستمی فرزند اسمعیل ت.ت 1۳69/4/1۳ش.ش 0 دخترمتوفی
۳ ساره حاج پوررستمی فرزند اسمعیل ت.ت 1۳6۲/1/1ش.ش ۳7 دختر متوفی

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

صادر خواهد شد 
ریس شعبه سیزدهم شورای حل اختالف بهشهر ) رستم کال(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 9۵00۲4 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه بوشهر حسب 
قطعه  بوشهرچهار  استان  )ره(  خمینی  امام  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  گزارش 
  1۲۳6۵86/9۵ مساحت  1-به  مساحت  به  بخششبانکاره  در  7۳47واقع  پالک  از 
۲- ۵9۲79۳/۵8  و ۳- ۳۳677۳۵/4۲ تحت نظر است لذا کسانی به پالک فوق 
ادعای حقی داشته باشند با در دست داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 
نتیجه عدم حضور  نمایند  این دادگاه مراجعه  به  1۳9۵/06/10 ساعت 11 صبح 

رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر- ابراهیم شفیعی

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
محاکم  دوم  شعبه  از  صادره   9۲0019 شماره  به  اجرایی  پرونده  موجب  به 
شکوهی  بهروز  علیه  زاده  بگ  علی  له  محکوم  غرب  آباد  اسالم  حقوقی  عمومی 
تبارکه محکومند به پرداخت 1،800،000،000ریال بابت اصل خواسته وخسارت 
تاخیرتادیه در حق محکوم له ومبلغ ۳4،860،000 ریال بابت نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت لذا محکوم له در راستای تامین طلب خویش به میزان بخشی 
محکوم به اموال منقول توسط دایره اجرای احکام مدنی توقیف گردیده و با ارجاع 
ارزیابی گردیده است به شرح یک دستگاه  به کارشناس منتخب بدین شرح  امر 
خودرو سواری پرایدال ایکس مدل 1۳7۳ به شماره انتظامی 9۲6 ب ۳۵ ایران ۲9 

که قیمت پایه آن توسط کارشناس 41،000،000 ریال برآوردو اعالم می گردد  
لذا جلسه مزایده در مورخه 1۳9۵،0۵،۲0ساعت 11 الی 1۲صبح مستقردردفترشعبه 
دوم اجرای احکام مدنی دادگستری اسالم آبادغرب برگزارخواهد شد. هر کس که 
باالترین قیمت را اعالم نماید به ایشان فروخته و مبلغ ده درصد بهای مزایده فی 
المجلس از برنده مزایده به صورت نقدی دریافت و الباقی را حداکثر مدت یکماه از 
تاریخ مزایده به اجرای احکام تودیع نماید چنانچه ظرف مهلت مقرر به هر دلیلی 
نتواند یا نخواهد مابقی ثمن معامله را تودیع نماید پس از کسر هزینه های اجرایی 
از ده درصد مبلغ تودیعی، مابقی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزایده 
تجدید خواهد شد.افرادی که قصد شرکت را دارند میتوانند ۵ روز قبل از مزایده به 

این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها داده شود.
دادرس اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری شهرستان اسالم آبادغرب-محمودیان

آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیه به متهم ساسان احمد عزیزی که فعال مجهول المکان بوده و در پرونده 
آیین  قانون   11۵ ماده  راستای  در  و  باشد  می  تعقیب  تحت   940۳80 کالسه 
دادرسی کیفری ابالغ و اعالم میگردد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع 
از اتهام حمل 7۲4 بطری مشروبات الکلی خارجی در تاریخ 1۳9۵/07/۲8 ساعت 
10 در شعبه ۲ دادگاه کیفری ۲ حاضر شود در غیر اینصورت وفق ماده ۳17 قانون 

صدرالذکر در خصوص نامبرده تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف ۳8
رئیس دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر میاندوآب
)102 جزائی سابق( - عبدی

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   10۳ شعبه   9409984444000۲۲6 کالسه  پرونده 

میاندواّب)10۳ جزائی سابق( تصمیم نهایی شماره
متهم: آقای محمد دلیر فرزند غالمحسن به نشانی شهرستان کرج پردیس فلکه 

اول خ الله پ 6۲
وسایط  موتور  شاسی  و  پالک  شماره  مشخصات  و  ارقام  در  تغییر  و  تقلب  اتهام: 

نقلیه موتوری
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمد دلیر فرزند غالمحسن اهل و ساکن میاندوآب مبنی 
بر تغییر در ارقام پالک خودرو از شماره 948 ب۲6 ایران 68 بشماره 9۲8 ایران 
بشماره  اصداری  کیفرخواست  جمله  از  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه   68
9۵10114444000۳0۲ مورخه 9۵/۳/11 از دادسرای میاندوآب گزارش مامورین 
انتظامی استعالم از اداره راهنمایی و رانندگی متواری بودن متهم و اینکه نامبرده 
ننموده  از خود هیچگونه دفاعی  و  ابالغ احضاریه در دادگاه حاضر نشده  علیرغم 
است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم بنظر دادگاه محرز 
و مسلم بوده و به استناد ماده 7۲0 قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳7۵ بخش 
تعزیرات متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید و در اجرای 
ماده ۲1۵ قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1۳9۲ پالک جعلی نیز معدوم شود و 
در اجرای ماده 46 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1۳9۲ دادگاه مجازات حبس 
تعزیری را به مدت دو سال تعلیق مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و سپس ظرف مدت بیست روز 

پس از ابالغ تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان میباشد. م الف ۳9
محسن محمدی- رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری دوشهرستان میاندوآب

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   10۳ شعبه   9409984444000847 کالسه  پرونده 

میاندوآب )10۳ جزائی سابق( تصمیم نهایی شماره 
شاکی: خانم فاطمه دوستی وکیل کندی فرزند عبداله به نشانی آذربایجان غربی 

– میاندوآب- کوی وکیل کندی ک ساروان
متهم: آقای میرمهدی میرجعفری فرزند گل آقا به نشانی تهران- تهران-مرکزی-

تهران –صبا شهر خ چمران کاروان 10 منزل شخصی
اتهام:ترک انفاق

رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای میرمهدی میرجفری فرزند گل آقا اهل و ساکن میاندوآب 
کیفرخواست  جمله  از  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  نفقه  ترک   بر  مبنی 
اصداری بشماره 9۵10114444000۲۲۳ مورخه 9۵/۲/۲6 از دادسرای میاندوآب 
ابالغ  نامبرده علیرغم  اینکه  و  بودن متهم  شکایت شاکیه گواهی گواهان متواری 
و سایر  ننموده است  از خود هیچگونه دفاعی  و  نشده  احضاریه در دادگاه حاضر 
قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم بنظر دادگاه محرز و مسلم بوده 
از   ۵۳ ماده  و   1۳9۲ سال  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   19 ماده  استناد  به  و 
قانون اصالح حمایت از خانواده متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم 
مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه بوده و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در 

محاکم تجدید نظر استان میباشد. م الف 40 
محسن محمدی- رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
قانون  موضوع  اول  هیات   1۳9۵60۳۳10۵۵001۲8۳ شماره  رای  برابر  رسمی 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
افسانه پورزارع فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۲6در ششدانگ یک قطعه باغ  به 
مساحت ۲1/4116مترمربع که مقدار ۵۲/41 مترمربع آن به عنوان حقپق ارتفاعی 
بیک  حاجی  در   واقع  اصلی  پالک107  از  شده  مجزی  و  مفروز  باشد  می  نهر 
محرز  1۵4دفتر74  صفحه  روستا  نخبه  عیسی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 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 است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

متن آگهی 
خواهان شهرزاد عمارتی دادخواستی به طرفیت خوانده حمیدرضا کاویانی جبلی به 
خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت معرفی داور خود به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۵09986610۲0004۵ ثبت گردیده که به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
از نشر  یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ظرف 

مهلت یک هفته جهت معرفی داور خود در این شعبه حاضر گردد. 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی دادگستری شهرستان خرم آباد – پروانه فراشی.

پنـج کـودتا در ۹۰ سـال
فاطمه کریمخان
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بیماری های قلبی در صدر علل 
مرگ و میر ایرانیان

اشاره  با  ایران  آترواسکلروز  انجمن  رئیس 
دلیل  به  ایرانیان  از  بسیاری  ساالنه  اینکه  به 
بیماری های قلب و عروق جان خود را از دست 
می دهند، گفت: افراد دارای زمینه بیماری های 
در  قلبی  بیماری  سابقه  و  خون  قند  فشار، 

معرض خطر هستند.
مسعود قاسمی در آستانه برگزاری هجدهمین 
کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق اظهار 
کرد: بیماری های قلبی و عروقی شایع ترین علل 
مرگ و میر انسان ها از جمله ایرانیان است که 
پیش بینی شده تا سال ۲0۲۵ این مساله تداوم 

داشته باشد.
رئیس انجمن آرترواسکلروز ایران افزود: طی ۳ 
دهه اخیر کشور ما به لحاظ علم پزشکی، شمار 
و  ابزارهای تشخیصی  و متخصصان،  دستیاران 
دانش پزشکی در حوزه قلب و عروق پیشرفت 
قدم  و  است  داشته  خوبی  و  مناسب  بسیاری 
های خوبی در زمینه پیشگیری از این بیماری 

برداشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه سن ابتال به بیماری 
های قلبی در کشور کاهش یافته است، یادآور 
شد: آشنایی مردم با عوامل خطر بیماری های 
قلبی و عروقی می تواند در کاهش آمار بیماران 

بکاهد.
تازهای  بین المللی  کنگره  هجدهمین  رئیس 
از  پیشگیری  برای  افزود:  ایران  عروق  و  قلب 
۳ جهت  در  باید  عروقی  و  قلبی  های  بیماری 
اقدام مناسب انجام داد. در ابتدا با شیوه تفکر 
مردم را نسبت به تغذیه و تحرک تغییر داد و 
الگوی غذایی سالم و داشتن  آنها را به رعایت 
بهترین روش موفقیت  تحرک تشویق کرد که 
گفتاری،  های  برنامه  از  استفاده  راه  این  در 

نوشتار، تصویری و رسانه ها است.
دیدگاه  با  اولیه  پیشگیری  را  دوم  راه  قاسمی 
اولیه  پیشگیری  عنوان کرد:  و  دانست  پزشکی 
بدان معناست که باید افراد در معرض خطر را 

شناسایی کرد.
وی افزود: افراد دارای زمینه بیماری های فشار 
قلبی  بیماری  سابقه  داشتن  خون،  قند  خون، 
برای  باید  که  هستند  خطر  معرض  در   ... و 

پیشگیری اقدام کنند.

احتساب سوابق مدت خدمت نظام 
وظیفه با کارت های پایان خدمت 

الکترونیک 
این  از  که  کرد  اعالم  اجتماعی  تامین  سازمان 
سوابق  احتساب  تشریفات  و  امور  انجام  پس 
مدت نظام وظیفه افراد کمتر از ۵0 سال صرفاً 
الکترونیکی  خدمت  پایان  کارت های  ارائه  با 

امکان پذیر خواهد بود.
درآمد  و  فنی  ،معاونت  زمان  پیام  گزارش   به 
سازمان تامین اجتماعی در کانال رسمی اطالع 
اعالم  به  توجه  با   : است  آورده  خود  رسانی 
معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 
خدمت  پایان  کارتهای  اخذ  ضرورت  بر  مبنی 
 ۵0 از  کمتر  افراد  برای  الکترونیکی)هوشمند( 
مربوطـه  تشریفات  و  امور  انجام  منبعد  سال، 
این  وظیفه  نظام  مدت  سوابق  احتساب  برای 
پایان  های  کارت  ارائه  با  صرفاً  افراد  قبیل 

خدمت الکترونیکی امکان پذیر خواهد بود.
کارت های  باال  به  و  افراد ۵0 سال  برای  لیکن 
و  بوده  معتبر  کماکان  قدیمی  خدمت  پایان 

می تواند مالک اقدام قرار گیرد.

تشکیل انجمن دوستی جوانان
 ایران و روسیه 

معاون ساماندهی امور جوانان از تشکیل انجمن 
دوستی جوانان ایران و روسیه به زودی خبر داد 
و گفت: تعدادی از جوانان روس با هزینه دولت 

ایران به کشورمان سفر می کنند. 
محمدرضا رستمی با اشاره به همایش بین المللی 
جوانان روسی که با حضور نمایندگان 40  کشور 
برنامه  چنین  کرد:  عنوان  شد،  برگزار  جهان 
هایی می تواند الگوی جهانی باشد. ما در ایران 
برنامه مشابهی داریم و خوشحال می شویم که 
جوانان روسی در همایش ها و جشنواره های 
ما حضور داشته باشند. ارتباط دو کشور بسیار 
تعامل  با  ارتباط  این  و  است  طوالنی  و  عمیق 
جوانان بیشتر خواهد شد. من از 4 جوان حاضر 
در این همایش دعوت کردم تا با هزینه دولت 
در  امیدوارم  و  کنند  سفر  کشورمان  به  ایران 
این  در  منعقد شده  تفاهمنامه  اجرای  راستای 
و  ایران  جوانان  دوستی  انجمن  اولین  همایش 

روسیه تشکیل و آغاز به کار کند. 
وی ادامه داد: با پاسپلوف، رئیس آژانس فدرال 
آموزشی  همایش  که  بودند  معتقد  جوانان 
جوانان روسیه با بازه زمانی ۲ ماهه برای سال 
دوم برگزار شده است و در این همایش هشت 
مختلف  تخصصی  های  رشته  در  جوان  هزار 
دعوت شده اند. هزینه برگزاری این همایش 6 
میلیون دالر است که یک میلیون دالر آن به 

جوایز این همایش تعلق دارد. 
رستمی افزود: این جوایز را به کسانی اهدا می 
کنند که برای مشکالت مختلف کشور شان راه 
حل پیدا کرده باشند و به بهترین راه حل ها 
جوایز تعلق می گیرد و توسط بخش خصوصی 
و یا دولتی برای اجرا حمایت می شود. این یکی 
از روشهای پرورش رهبران جوان است و افراد 
بر اساس شایستگی انتخاب شده و وارد حوزه 
کشورهای  آسیا  در  شوند.  می  اجتماعی  های 
زیادی از تجربه روسیه بهره برده و قصد اجرای 

چنین کمپ هایی را دارند.
معاون ساماندهی امور جوانان از جمله اقدامات 
مسئله  به  همایش  این  برگزاری  در  موثر 
دیپلماسی عمومی و دعوت از جوانان 40 کشور 
دنیا اشاره کرد و گفت: این اقدام فرصتی برای 
آشنایی  همچنین  و  یکدیگر  با  جوانان  تعامل 

آنها با کشور روسیه است.

اتوبوس های دارای »کارت خوان  خراب« حق گرفتن 
کرایه نقدی ندارند

نصب دستگاه های کارت خوان در اتوبوس ها قرار بود برای همیشه به 
بحث و مجادله های تکراری رانندگان و مسافران مبنی بر نداشتن 
پول خرد، تعیین و اخذ کرایه های سلیقه ای و عدم دریافت نقدی 
مشکل  دستگاه ها  این  خرابی  روزها  این  اما  دهد  خاتمه  ها  کرایه 

جدیدی برای مسافران و رانندگان ایجاد کرده است.
به گفته رئیس کمیته حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر 
آنها خراب  کارت خوان  که دستگاه  اتوبوس هایی  رانندگان  تهران، 

است حق گرفتن وجه نقد را ندارند.
گفت:  مشکالت  اینگونه  بروز  مورد  در  سرخو  محسن  مهندس 
صورت  در  هستند  الکترونیک  بلیت  کارت  دارای  که  شهروندانی 
مواجهه با کارت خوان های خراب می توانند به صورت رایگان از آن 

سرویس استفاده کنند.
به  بلیتی  و  خصوصی  بخش  اتوبوس های  همه  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  شده اند،  مجهز  الکترونیک  بلیت  کارتخوان  دستگاه های 
یا  بودن  خراب  مشاهده  صورت  در  که  داریم  تقاضا  شهروندان  از 
را  موضوع  الکترونیک،  بلیت  کارتخوان  دستگاه های  بودن  خاموش 
به سامانه 1888 اطالع دهند تا رسیدگی های الزم در این زمینه 

صورت گیرد.
ممکن  مسافر،   از سوی  کرایه  پرداخت  عدم  اینکه  بیان  با  سرخو 
بلیت  کنندگان  کنترل  یا  و  اتوبوس  راننده  نارضایتی  موجب  است 
در ایستگاه ها شود، اعالم کرد: شهروندان در صورتی که  با چنین 
اعالم  تخلف  صورت  به  را  موضوع  می توانند  شدند  روبرو  مشکلی 

کنند.

راه اندازی باشگاه معلمان مؤلف
 در سال تحصیلی جدید

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه آموزش 
وپرورش در نظر دارد تا از ظرفیت علمی معلمان مؤلف در تألیف 
کتب درسی استفاده کند، از راه اندازی باشگاه معلمان مؤلف در سال 

تحصیلی 96-9۵ خبرداد.
حجت االسالم والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان درگردهمایی 
شورای معاونین وزارتخانه و مدیران کل آموزش وپرورش استانهای 
سراسرکشور و مدیران کل ستادی که در اردوگاه شهید باهنر تهران، 
و  تدوین    ، تهیه  دهم  پایه  درسی  کتب  تمام  محتوای  اظهارکرد: 
در حال حاضر  آن  عنوان  از 140  عنوان  و 10  اعتبارسنجی شده 
به چاپ رسیده است و پیش بینی می شود تا پانزدهم شهریور این 

کتاب ها در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.
وی افزود: برای استفاده از نظر کارشناسی معلمان پیش نویس تمام 
کتاب های درسی حتی پایه دهم بر روی سامانه سازمان پژوهش 
بتوانند  ها  کتاب  عناوین  با  برآشنایی  عالوه  معلمان  تا  قرارگرفت 

نظرات اصالحی خود را به آموزش و پرورش منتقل کنند.
معلمان  آموزش  به  وپرورش  آموزش  اهتمام  داد:  ادامه  محمدیان 
درکتب جدیدالتألیف به ویژه درکتب جدیدالتألیف جدی است  و 
این آموزش می تواند به صورت آموزش حضوری، نیمه حضوری و 
یا تلفیقی انجام شود و دراین راستا سازمان پژوهش وبرنامه ریزی 
آموزشی آمادگی هر نوع همکاری با بخش های مختلف آموزش و 

پرورش را دارد.
برنامه ریزی آموزشی حضور معلمان در  رئیس سازمان پژوهش و 
تهیه محتوای الکترونیکی را یک فرصت خواند و تصریح کرد:  باید 
از ظرفیت علمی معلمان درتهیه محتوای الکترونیکی و حضور در 
بخش های علمی مجالت رشد استفاده کنیم تا بتوانیم از نخبگان 

آنها درتألیف کتب درسی دانش آموزان بهره الزم را ببریم.
آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
صورت  به  آسمان  برفراز  افزار  نرم  کرد:  خاطرنشان  وی  وپرورش، 
محتوای الکترونیکی هر پایه تحصیلی و براساس انواع دروس آماده 
ارائه به معلمان است و انتظار می رود مدیران کل استان ها بازخورد 
استفاده از این نرم افزار را  جهت اصالح  یا رفع نقص این نرم افزار 

به سازمان پژوهش اعالم کنند.

از اوتیسم چه می دانید؟
ارتباطات  اوتیسم را نوعی نقص در  یک متخصص اعصاب و روان، 
اجتماعی و انجام رفتارهای محدود و تکراری خواند و درباره علل 

ابتال و درمان آن توضیحاتی را ارایه کرد.
اوتیسم  کرد:  اظهار  اوتیسم،  بیماری  درباره  زارعان،  الهام  دکتر   
نوعی نقص در ارتباطات اجتماعی، درخودماندگی و انجام رفتارهای 

محدود و تکراری است که مغز درگیر آن می شود.
دارد،  وجود  نوزادان  برخی  در  تولد  بدو  از  بیماری  این  افزود:  وی 
اما خانواده ها معموال در دو سالگی و با مشاهده عدم تکلم کودک، 

متوجه بیماری شده و به پزشک مراجعه می کنند.
مشخص  بیماری  این  آمدن  وجود  به  علت  اینکه  بیان  با  زارعان 
این  ایجاد  در  محیطی  و  ژنتیکی  عوامل  اما  کرد:  تصریح  نیست، 

بیماری بسیار موثر هستند.
به گفته زارعان سن باالی پدر و مادر، دیابت و خونریزی های دوران 
بارداری از فاکتورهای خطر ابتالی نوزاد به این بیماری بوده و امکان 
می آیند،  دنیا  به  اول  زایمان  در  که  نوزادانی  در  بیماری  این  بروز 

بیشتر است.
این  بروز  امکان  کرد:  خاطرنشان  روان،  و  اعصاب  متخصص  این 
اما نقایص هوشی و  بیماری در پسران چهار برابر دختران است و 

شدت این بیماری در دختران بیشتر است.
زارعان گفت: هر عاملی که موجب اختالل در فرآیند اکسیژن رسانی 
و  تولد  زمان  در  نوزاد  کم  وزن  و  بندناف  مشکالت  همچون  شود، 
ناسازگاری های بین گروه خونی مادر و نوزاد که از خطرهای زمان 

زایمان هستند، امکان ابتال به اوتیسم را افزایش می دهد.
به گفته این متخصص اعصاب و روان، کودکان مبتال به اوتیسم از 
برای پدر و  نوزادی لبخند اجتماعی را به صورت نداشته و  دوران 

مادر خود با سایر افراد تفاوتی قائل نیستند.
اینکه کودکان اوتیسمی ممکن است نقایصی در کالم  با بیان  وی 
داشته باشند، تصریح کرد: انجام بازی های کاوشی در این کودکان 
تقلیدی و  ایفای نقش های  به  قادر  بوده و  از سایر همساالن  کم تر 

نمادین نیستند.
به گفته این متخصص اعصاب و روان در یک سوم کودکان اوتیسمی 
به  اوتیسمی  بیماران  پاسخ  مشاهده می شود.  ذهنی  ماندگی  عقب 
محرک های حسی بیش از حد یا کمتر از حد بوده و ممکن است 
این بیماران دارای جزایر هوشی بوده و توانمندی محاسبه یا حافظه 

طوطی وار قوی داشته باشند.

خبرخبر

مدیرکل دفتر سالمت روانی،  اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشت گفت: متأسفانه نسبت زنان در 
مصرف محرک ها در حال افزایش است پیشتر 
نسبت مصرف موادمخدر مرد به زن 9به 1بود 

اکنون 4 به یک شده که زنگ خطر است.
احمد حاجبی اظهار کرد:  آخرین آمار مبتالیان 
به اعتیاد یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر به صورت 
افرادی که به صورت تفننی  با  رسمی است و 

مصرف می کنند ۲ میلیون نفر می شوند.
وی ادامه داد: اینکه گفته شده آمار اعتیاد دو 
برابر شده، نادرست است چرا که آمار جدیدی 
که  اخیری  پژوهش  و  نیامده  دست  به  هنوز 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  توسط  شده  انجام 
به  مربوط  موجود  آمار  و  است  گرفته  صورت 

چند سال پیش است. 
مدیرکل دفتر سالمت روانی،  اجتماعی و اعتیاد 
مواد  مصرف  الگوی  گفت:  بهداشت،  وزارت 
مخدر از مخدر به محرک تغییر کرده و ما یک 
تغییر و انتقال در مصرف مخدر را در سال های 
گذشته داشته ایم که متأسفانه نسبت زنان در 

مصرف محرک ها در حال افزایش است.

آگاهی،  عدم  به دلیل  کرد:  تصریح  حاجبی 
کار  چه  که  نیستند  متوجه  زنان  از  بسیاری 
خطرناکی انجام می دهند و معموالً  مصرف این 
وزن  کاهش  و  زیبایی  اهداف  با  محرک  مواد 

پیشنهاد می شود.
وی افزود:  این تغییر الگو باعث شده نسبت آمار 

اعتیاد زنان تغییر کند در گذشته که فقط مواد 
 9 زن  به  مرد  داشتیم، نسبت مصرف  را  مخدر 
به یک بود اما اکنون در بحث محرک ها نسبت 
مرد به زن 4 به یک شده است که این زنگ 
نشان  را  اوضاع  بودن  خطرناک  و  است  خطر 

می دهد.

مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
قشر  جامعه  در  زنان  گفت:   بهداشت  وزارت 
هجمه  کمترین  با  و  هستند  آسیب پذیرتری 

دچار آسیب های جدی می شوند.
بیشترین مکان هایی  متأسفانه  افزود:  حاجبی 
طبق  محرک  مواد  مصرف  به  تشویق  که 
می شود،  توصیه  بیشتر  موجود  گزارش های 
ورزشی  باشگاه های  و  زنانه  آرایشگاه های 

است.
گردان  روان  مواد  از  دسته ای  محرک  مواد 
هستند که امروزه به طور گسترده مورد مصرف 
در  محرک  مواد  مشترک  وجه  می گیرند.  قرار 
این است که الاقل در ابتدای دوره مصرف باعث 
افزایش کارکرد سیستم اعصاب مرکزی شده و 

انرژی خلق و روحیه را باال می برد.
کافیین و کوکایین و آمفتامین ها در زمره مواد 
محرک طبقه بندی می شوند .برخی محرک ها 
وابستگی  باعث  ندرت  به  و  دارند  مالیمی  اثر 
می شوند اما بعضی به شدت تاثیر گذار بوده و 
مصرف چند بار آنها با عوارض شدیدی همراه 

است.

زنگ خطر مصرف مواد محرک در زنان به صدا درآمد 
طعمه گیری با هدف کاهش وزن

افراد نیازمند به »جهیزیه« را معرفی کنید
مدیر اجرایی طرح آیینه شمعدون گفت: معادل هزینه بیش از 
1000 جهیزیه تامین شده است و تا کنون بیش از 10 هزار 
نفر در طرح آینه شمعدون به عنوان »خیر« مشارکت کرده اند.
علیرضا نائینی اظهار کرد: گفت وگوهای زیادی با خیرین بزرگ 
در سراسر کشور انجام داده ایم و آنها قول هایی برای همکاری 
به ما داده اند، امیدواریم تا هفته کرامت )اوایل مردادماه( بخش 
زیادی از هزینه جهیزیه 7۵ هزار نوعروس کمیته امداد  تامین 

شود.
طرح  این  اینکه  بیان  با  شمعدون  آیینه  طرح  اجرایی  مدیر 
می یابد،گفت:  ادامه  گسترده تری  سطح  در  مردادماه  اول  از 
از  را  جهیزیه  نیازمند  افراد  مرحله  این  در  می توانند  مردم 
عالوه  کنند؛  معرفی  شمعدون  آینه  طرح  وب سایت  طریق 
طرح  این  به  را  خود  نشده  استفاده  و  نو  اجناس  آن  بر 
  10 روی  کاورهایی  است  قرار  همچنین  دهند.  اختصاص 
هزار صندوق صدقات کشیده شود و کمک هایی که مردم در 
این صندوق ها می ریزند در طرح آیینه شمعدون صرف شود. 
تا عید غدیر)۳0 شهریورماه(  آینه شمعدون  موج دوم طرح 

می یابد. ادامه 
و  تلویزیونی  تبلیغات  است  قرار  کرد:  اظهار  پایان  در  نائینی 
برنامه تلویزیونی آینه شمعدون آغاز  شود عالوه بر آن فراخوان 
برخی  است  قرار  و  اعالم خواهد شد  آینه شمعدون  جشنواره 
نهادها مانند آستان قدس رضوی نیز در طرح مذکور مشارکت 

کنند.

افزایش 2.55 برابری رشد سوادآموزی 
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به گزارش مؤسسه 
آمار یونسکو، از افزایش ۲.۵۵ برابری رشد سوادآموزی باالی1۵ 

ساله های کشور در سال ۲01۵ به نسبت سال ۲01۳ خبرداد.
علی باقرزاده درگردهمایی شورای معاونین وزارتخانه و مدیران 
کل استان های سراسر کشور و مدیران کل ستادی که با حضور 
وزیرآموزش وپرورش دراردوگاه شهید باهنر  برگزار شد، اظهار 
کرد: در سال گذشته ۵1۲ هزار نفر  تحت پوشش فعالیتهای 
سوادآموزی قرار گرفته اند که ۲81 هزار نفر آنها بی سواد مطلق 

بودند.
وی با بیان اینکه در سال 94 به نسبت سال 9۳ ،  ۳۲ درصد بهبود 
عملکرد در بحث سوادآموزی داشته ایم، تصریح کرد: در سال 94،  
11۵ هزار نفر تحت پوشش فعالیت های سوادآموزی قرار گرفته 

اند که 8 برابر مدت مشابه آن به نسبت سال 9۳ می باشد.
باقرزاده به گزارش مؤسسه آمار یونسکو در بخش سوادآموزی 
اشاره کرد و گفت: در محدود سنی 1۵ -۲4 از 97.7 به 98.۲۲ 
درصد، در محدود سنی ۲۵ -64  از 8۵.79  درصد  به 88.48  
درصد و در محدود سنی باالی 1۵ سال  در سال ۲01۳ نسبت 
به ۲01۵  از  84.6۲  به 87.17 درصد، نشان از  رشد فعالیت 
های بخش سوادآموزی در کشور است.به گزارش مرکز اطالع 
رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش؛ رئیس سازمان 
از  درصد   9۵ از   بیش  کرد:  خاطرنشان  سوادآموزی  نهضت 
فعالیت های آموزش وپرورش  که در بخش سوادآموزی به صورت 

خریدخدمات آموزشی انجام می شود.

دقت، سرعت و کیفیت سه ضلع مثلث مترو 
همزمان با ورود دستگاه مکانیزه حفار مترو موسوم به تي بي ام 
خط 6 به ایستگاه متروی میدان شهداء که صبح شنبه ۲6 تیر 
با حضور دکتر سید مازیار حسیني معاون شهردار تهران برگزار 
شد و اعالم ثبت رکورد جدید در حفر تونل خط 6 مترو، تعدادي 
از شتاب در توسعه مترو،  با استقبال  از اعضاي شوراي شهر 

خواستار تسریع در تکمیل خطوط مترو شدند.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شهرداري تهران، رییس کمیته محیط زیست 
شوراي اسالمي شهر تهران مهندس محمد حّقاني با تاکید بر 
این که دقت و سرعت، دو ضلع مثلث ساخت مترو است، افزود: 
ضلع سوم این مثلث، کیفیت است و این که دستگاه تي بي ام 
خط 6 مترو به طور متوسط در ماه گذشته با وجود همزماني با 
ماه مبارک رمضان به رکورد حفر 17 متر تونل در روز را به ثبت 
رساند، نه تنها باعث افتخار مدیریت شهري پایتخت که موجب 

مباهات کشور عزیزمان است.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
ناجا گفت : افراد سودجو با نصب قطعه ای سخت 
افزاری به نام »اسکیمر« اقدام به کپی برداری از 
افراد می کنند که  بانکی  اطالعات مهم کارت 
انجام عملیات بانکی توسط مشتری می تواند از 

کپی شدن کارت بانکی جلوگیری کند.
به  اشاره  با  آذردرخش  علیرضا  دوم  سرهنگ 
کالهبرداری های صورت گرفته از طریق دستگاه 
های کارت خوان، اظهار کرد: در یکی از روش 
های شایع کالهبرداری از طریق دستگاه های 
ای  قطعه  نصب  با  سودجو  افراد  خوان،  کارت 
به کپی  اقدام  نام »اسکیمر«  به  افزاری  سخت 
برداری از اطالعات مهم کارت بانکی افراد می 

کنند.
وی افزود: »اسکیمر« دستگاهی است که از آن 
برای کپی کردن اطالعاتی که در نوار مغناطیسی 
کارت های بانکی وجود دارد استفاده می شود و 
فرد مجرم در فرصتی مناسب این اطالعات را با 
استفاده از نرم افزاری خاص در کارت های بانکی 
خام کپی رایت کرده و می تواند از حساب قربانی 

برداشت وجه داشته باشد.
رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 

 : به شهروندان، عنوان کرد  توصیه  با  ناجا،  فتا 
انجام عملیات بانکی توسط مشتری و دقت در 
هنگام خرید می تواند از کپی شدن کارت بانکی 
را خود  عبور  رمز  اینکه  کند ضمن  جلوگیری 

مشتری باید وارد نماید.
کردن  وارد  کرد:  تاکید  آذردرخش  سرهنگ 
تضمین  تواند  می  مشتری  توسط  عبور  رمز 
کننده امنیت کارت بانکی وی باشد؛ چرا که 
روی  بر  »اسکیمر«  نصب  صورت  در  حتی 
دستگاه کارتخوان، بدون اطالع از رمز عبور، 
پذیر  امکان  وی  حساب  از  برداشت  امکان 

نخواهد بود.
این مقام انتظامی ادامه داد: مدتی است استفاده از 
کارتخوان های سیار رو به افزایش است و استقبال 
وقوع  تا  شده  باعث  دستگاه  این  از  هموطنان 

کالهبرداری در این حوزه افزایش پیدا کند.
براساس گزارش سایت پلیس، وی در پایان گفت: 
هموطنان در صورت مواجهه با موارد مشکوک 
می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به 
فوریت  مرکز  بخش   Cyberpolice.irآدرس
های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به 

پلیس فتا اعالم نمایند.

کالهبرداری ازطریق کارتخوان های سیار

اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  نماینده 
زنان سرپرست  از  نظام جامع حمایت  ایجاد 
تعداد  گفت:  و  دانست  جامعه  نیاز  را  خانوار 
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان 
همین  به  است  کم  بسیار  حمایتی  های 
منظور باید این سازمان ها از زنان سرپرست 

خانوار بیشتر حمایت کنند.

سهیال جلودارزاده اظهار کرد: باید یک نظام 
در  خانوار  سرپرست  زنان  از  حمایت  جامع 
کشور داشته باشیم تا بتوان عالوه بر آموزش 
به  نیز  را  زندگی  مهارت های  های مختلف، 

این قشر آموزش داد.
جامع  نظام  یک  ایجاد  اینکه  بیان  با  وی 
حمایت از زنان سرپرست خانوار یک ضرورت 
است، ادامه داد: در این راستا یکی از اولویت 
های زنان راه یافته به مجلس دهم، فعالیت 
تا  است  جامع  نظام  این  ایجاد  برای  جدی 
زنان  از  جدی  های  حمایت  طریق  این  از 

سرپرست خانوار صورت گیرد.
وی اظهار داشت: مراکز حامی زنان سرپرست 
شوند،  ادغام  یا  منحل  نیست  نیازی  خانوار 
بلکه با یک مدیریت خوب می توان حمایت 

جدی از این قشر داشته باشند.
خیریه  ستادهای  وجود  به  جلودارزاده 
راستای  در  کشور  در  دروغین  و  راستین 
حمایت از زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و 
افزود: این ستادها از منابع مردم کمک هایی 
به  کمکی  هیچ  اما  کنند  می  آوری  را جمع 
این  منظور  همین  به  کنند،  نمی  قشر  این 

خیریه ها باید ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: باید در تقسیم کار جایگاهشان 
کار  انجام  برای  مانعی  تا  شود  مشخص 
فعالیت  برای  مانعی  تنها  و  نباشند  خیران 
کمک  از  حاصل  های  پول  تا  شوند  شیادان 

های مردمی به جیب آنها نرود.
این  کرد:  خاطرنشان  مجلس  نماینده  این 
موضوعات همه مدیریت می خواهند و بدون 
برنامه نمی شود در این زمینه فعالیت های 
جدی جهت کمک به زنان سرپرست خانوار 
داشت، البته در این زمینه با وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی صحبت هایی شده است که 
اولویت کار  نیز در  امیدواریم این موضوعات 

این وزارتخانه قرار گیرد.
اقتصادی  های  فراکسیون  اینکه  بیان  با  وی 
را  موضوع  این  باید  نیز  مجلس  فرهنگی  و 
مدنظر قرار دهند، گفت: از آنجا که بیکاری 
فعالیت های  به  را  زنان  باید  آورد  فساد می 
مختلف مشغول کار کنیم تا از برخی آسیب 

های اجتماعی آنان جلوگیری شود.
فراکسیون  در  افزود:  ادامه  در  جلودارزاده 
های  کمیته  اینکه  به  توجه  با  نیز  زنان 
زنان  مشکالت  به  رسیدگی  برای  مختلفی 
مهمی  موضوعات  است،  شده  تشکیل 
اولویت  در  خانوار  سرپرست  زنان  همچون 

قرار دارند.
امور  معاون  فرید  مسعودی  ا...  حبیب 
نیز  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی 
زنان  درصدی   1۲.7 از خروج  این،  از  پیش 
این  حمایتی  چرخه  از  خانوار  سرپرست 

سازمان در سال گذشته)1۳94( خبر داد.

نظام جامع حمایت از زنان سرپرست 
خانوار نیاز جامعه

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت 
به  مبتال  افراد  های  پانسمان  مرداد  اوایل  از 
بیماران پوستی »EB« را که به بیماران پروانه 
ای معروف هستند، به صورت رایگان تامین می 

کند.
ای  پروانه  بیماران  کرد:  اظهار  دیناروند  رسول 
داروی خاصی ندارند و فقط پانسمانی دارند که 

باید به صورت مداوم استفاده کنند.
با دستور وزیر  اضافه کرد: چهار ماه پیش  وی 
بهداشت، قرار بود، یکی از مراکز تحقیقاتی یکی 
با همکاری خانه  پزشکی  علوم  دانشگاههای  از 
EB تامین این پانسمان را به عهده بگیرد اما 

هنوز این مرکز به تعهدش عمل نکرده است.
این   EB با محوریت خانه  بود  قرار  وی گفت: 
بیماران ثبت شوند و کمک های وزارت بهداشت 
طریق  از  بیماران  این  پانسمان  تامین  برای 
صورت  به  شده،  متعهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 

متمرکز از طریق خانه EB ارائه شود.
معاون غذا و داروی وزیر بهداشت افزود: با توجه 
اینکه پس از چهار ماه مرکز تحقیقاتی دانشگاهی 
نتوانست به تعهد خود عمل کند، ما در سازمان 

غذا و دارو تصمیم گرفتیم که این پانسمان را 
تامین کنیم و در اختیار خانه EB قرار دهیم.

وی درباره زمان تامین این پانسمان گفت: اوایل 
مرداد اولین محموله پانسمان مورد نیاز بیماران 
EB که نیاز دو ماه این بیماران را تامین می 
کند، در اختیار خانه EB قرار می گیرد و در 
محموله های بعدی نیز به مرور هر بار نیاز دو تا 
سه ماه این بیماران به صورت رایگان و با حمایت 

مالی وزارت بهداشت تامین می شود.
 Epidermolysis  - بولوسا«  »اپیدرمولیز 
Bullosa - با نام مخفف »EB« یک بیماری 
ارثی در بافت های پوستی است که در پوست و 

غشای مخاطی تاول ایجاد می کند. 
این بیماری از جمله بیماری های نادر و بسیار 
پر هزینه است و تاکنون نزدیک به هزار بیمار 
مبتال به »ای بی« در کشور شناسایی شده اند 
ناتوان  پانسمان  تامین هزینه  آنها در  اغلب  که 

هستند. 
های  قالب   »EB« به  مبتال  افراد  پوست  در 

پروتئینی ساخته شده از کالژن وجود ندارد. 
شبیه  را  خود  درد  بیماری  این  به  مبتالیان 

دانند.  می  مقایسه  قابل  سه  درجه  سوختگی 
پوست این بیماران به علت شکنندگی بیش از 
حدی که دارد به بال پروانه تشبیه می شود و 
به همین علت به این بیماران، بیماران پروانه ای 

نیز می گویند. 
مبتال  بیماران  مهم  نیازهای  از  یکی  پانسمان، 
به »ای بی« است.این بیماران به طور میانگین 
باید سه بار در شبانه روز پانسمان شوند و این 

پانسمان ها در اغلب مواقع بسیار گران است. 
قیمت  تومان  تا ۲00 هزار  از ۳0  پانسمان  هر 
دارد و ممکن است به عنوان نمونه، یک بیمار 
»ای بی« با جثه کودک هشت ساله، اگر بخواهد، 

پد  سه  به  کند  پانسمان  را  کمرش  های  زخم 
پانسمان )البته بر اساس نوع زخمش( هر کدام 
100 هزار تومان نیاز داشته باشد ضمن اینکه 
هر هشت ساعت  متوسط  به طور  ها  پانسمان 

یکبار باید تعویض شوند. 
به  بیماران  این  های  خانواده  این  از  بسیاری 
پانسمان  این  هزینه  تامین  در  ناتوانی  علت 
های یکبار مصرف، پانسمان را پس از مصرف 
شست و شو می دهند، زیر نور آفتاب خشک 
این  که  کنند  می  مصرف  دوباره  و  کنند  می 
این  بیشتر زخم های  باعث عفونت  کار گاهی 

بیماران می شود.

بیماران پروانه ای رایگان پانسمان می شوند 
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به دلیل این خواص، هلو مصرف کنید
داشتن  به  کلی  حالت  در  و  دارد  متنوعی  های  رنگ  هلو 
این  در  است.  معروف  عالی  طعمی  و  آبدار  بافتی  نرم،  پوستی 
و  بهترین  از  یکی  خواص  به  اندازیم  می  نگاهی  کوتاه   مطلب 
خوشمزه ترین میوه های تابستانی که طرفداران زیادی نیز دارد. 

لطفاً با ما همراه باشید.

هلو کم کالری
هلو نه تنها برای رفع عطش تابستان مناسب است بلکه همیار 

الغری نیز محسوب می شود چون کالری اندکی دارد.

A هلو سرشار از ویتامین
به  ما  نیاز روزانه  مصرف روزانه یک عدد هلو حدود ۵0 درصد 
 A را تأمین می کند. بتاکاروتن، پیش ساز ویتامین A ویتامین
در این میوه به وفور وجود دارد به دلیل خواص آنتی اکسیدانی 

قوی خود بسیار شناخته شده است.

C هلو منبع ویتامین
هلو را منبع ویتامین C بدانید چون هر 100 گرم از این میوه 
به  نیز  ویتامین  این  جذب  دارد.  ویتامین  این  از  گرم  میلی   7
انجام  خوبی  به  آن  در  موجود  فالوونوئید  های  رنگدانه   دلیل 
می شود. یادتان باشد هر چه هلو پررنگ تر باشد حاوی ویتامین 

C بیشتری است.

B هلو حاوی ویتامین های خانواده
هلو همچنین حاوی ویتامین های B۵، B ،B۳ و E و همچنین 
های  آسیب  برابر  در  پوست  از  که  است  ارگانیک  اسیدهای 
نیز  میوه  این  ها،  میوه  اکثر  مانند  کند.  می  حفاظت  خارجی 
به کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها 

کمک می کند.

هلو حاوی مواد معدنی
هلو عالوه بر ویتامین های ذکر شده حاوی میزان قابل توجهی 
مواد معدنی نیز می باشد. هر 100 گرم از این میوه ۲00 میلی 
گرم پتاسیم دارد. هلو همچنین حاوی فسفر و منیزیم نیز هست 

که برای بدن الزم و ضروری هستند.

هلو و فیبرهای آن
هلو منبع فیبرهای غذایی است و به همین دلیل نیز به عملکرد 
خوب روده ها کمک می کند. گفتنی است که هر 100 گرم از 

این میوه ۲ گرم فیبر دارد.

انتخاب هلوی خوب
متوقف  شدن  چیده  از  بعد  هلو  رسیدن  روند  که  بدانید   باید 
می شود. بنابراین بهتر است حین خرید میوه های نرم و معطر 
را که پوست بدون لک دارند انتخاب کنید. یادتان باشد که هلو 

را در محیطی خنک ترجیحاً خارج از یخچال نگهداری کنید.

هلو میوه ای مناسب برای میان وعده و غیره
شما می توانید هلو را به عنوان میان وعده، در دسر، به صورت 
میوه درسته و خام یا پخته و کمپوت شده، در ساالد میوه، به 

صورت مربا و غیره میل کنید.

تاثیر قصه خوانی بر تقویت 
حافظه و ذهن کودک

سعی کنید از سنین نوزادی قصه خوانی را 
برای نوزادتان در پیش بگیرید و از فواید آن 
فرزندتان را بهره مند سازید این امر موجب 
حافظه  و  هوش  زمینه  در  ها  آن  پیشرفت 

خواهد شد.

تقویت حافظه و ذهن کودک 
از  کنند  می  توصیه  والدین  به  کارشناسان 
فرزندان  برای  بلند  با صدای  نوزادی  دوران 

خود کتاب بخوانند.
از  نوزادان  تحقیقات  براساس  است،  گفتنی 
چند ماهگی قادر به تشخیص اصوات و درک 
بلند  با صدای  آنها هستند و خواندن کتاب 
افتادن  حرف  به  در  تسریع  باعث  تواند  می 
 ، استعداد  و  هوش  تقویت  اصوات،  تکرار  و 
دیگران  با  ارتباط  برقراری  توانایی  و  تخیل 

در آنها  شود.
است  مند  عالقه  اصوات  شنیدن  به  نوزاد 
و  بداند  را  آنها  معنی  آنکه  از  قبل  حتی 
شنوایی  مهارت  افزایش  باعت  ها  صدا  این 
او  در  پیرامون  صداهای  به  دادن  گوش   و 

می شود.
داستان  به  خردسال  یک  اوقات  برخی 
خاصی عالقه مند است و همیشه از والدین 
او  برای  را  داستان  آن  که  خواد  می  خود 
و  کسالت  باعث  تواند  می  این  که  بخوانند 
کارشناسان  اما  شود  والدین  در  یکنواختی 
اعتقاد دارند کودک مفاهیم خاصی را حتی 
با  و  کند  می  دنبال  کودکانه  یکداستان  در 
برای  مفاهیم  این  از  که  کوشد  می  تکرار 
دلیل  به همین   ، استفاده کند  ارتقای خود 
والدین باید در برابر اصرار کودک به خواندن 
نظر  مد  را  نکته  این  داستان  یک  باره  چند 
قرار دهند اما به تدریج کودک را با داستان 

ها و کتاب های دیگر آشنا کنند.
توصیه  والدین  به  کارشناسان   همچنین 
های  کتاب  تنها  کودک  برای  که  کنند  می 
در رده سنی او را بخوانند و از خواندن کتاب 
های دیگر که متناسب با سن کودک نیست 
بر  منفی  اثر  تواند  می  زیرا  کنند  خودداری 

دانسته های ذهنی کودک بگزارد.
نوزاد  برای  بلند  صدای  با  کتاب  خواندن 
برقراری  به  تواند  می  مادر  یا  پدر  توسط 
فراوان  والدین کمک  با  نوزاد  عاطفی  رابطه 

کند.

سالمت و تغذیهکودکانه

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   6۲0 شماره  شناسنامه  دارای  واال  صائب  سلمان  اقای 
کالسه 1/9۵ش/480 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   91۳ شماره  بشناسنامه  واال  صاحب  اسداله  شادروان  که  داده  توضیح 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  را  خود  دائمی  اقامتگاه   1۳94/10/11
مرحوم منحصر به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر متولد 1۳66 پسر متوفی 
۲-مسعود صائب واال ش ش69۲ متولد 1۳60 پسر متوفی ۳-حمید صائب واال ش 
ش ۲6 متولد 1۳6۵ پسر متوفی 4- مجید صائب واال ش ش 6۳8 متولد 1۳۵7 
پسر متوفی ۵-مژگان صائب واال ش ش 747 متولد 1۳61 دختر متوفی 6-گل 
افروز نظری ش ش ۳4۳ متولد 1۳۳8 زوجه متوفی 7-وحید صائب واال ش ش ۵0 
متولد 1۳66 پسر متوفی   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم شورای حل اختالف 

شهرستان قرچک تقدیم دارد و گواهی صادر خواهد شد.
م/الف 3716   رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی حصر وراثت
خانم طلعت حسن کنتانی  دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 
1/9۵ش/496 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدعلی نوبهار بشناسنامه شماره۲۲۲ در تاریخ1۳94/1۲/۲8 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به: 
1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر متولد 1۳۲7 زوجه متوفی ۲-سیاره نوبهار ش 
ش ۵۲۲9 متولد 1۳۵۵ زوجه متوفی ۳-ملیحه نوبهار ش ش ۵77 متولد 1۳48 
دختر متوفی 4-مهری نوبهار ش ش 1989 متولد 1۳44 دختر متوفی ۵-مهدی 
نوبهار ش ش 1660۵  6-محسن  متوفی  پسر  متولد 1۳60  نوبهار ش ش 194 
متولد 1۳4۵ پسر متوفی 7-مهران نوبهار ش ش 1۲618 متولد 1۳6۵ پسر متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم 

دارد و گواهی صادر خواهد شد.
م/الف 3739  رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

اگهي ابالغ
خوانده  بطرفیت  دادخواستي  خاص  سهامي  ایراینان  تهاتر  بازار  شرکت  خواهان   
ورزاء  و جمشید  ورزاء  درین  و  ورزاء  و شهرام  ورزاء  و خسرو  کتایون کیخسروي 
الزام  و  دادرسي  خسارت  مطالبه  خواسته  به  ورزاء  نگین  و  کیخسروي  شیرین  و 
تهران  شهرستان  عمومي  هاي  دادگاه  تقدیم  بر  مبني  مالي  غیر  تعهد  ایفاي  به 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي شهید 
بهشتي ارجاع و به کالسه 9۵09980۲۲6700166 ثبت گردیده که وقت رسیدگي 
آن 1۳9۵/06/0۲ و ساعت 08:۳0 تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان وبه تجویز ماده 7۳ قانون ائین دادرسي دادگاه عمومي 
و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکي از جراید کثیر 
االنتشار اگهي مي شود تا خوانده پس از نشر اگهي و اطالع از مفاد ان به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
110/42536 مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي 
شهید بهشتي تهران-ساسان فالحي

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید 1۳1le مدل 1۳9۲ به شماره انتظامی 7۲۳س79 
شاسی  شماره  و   4879141 موتور  شماره  به  و  دژواخ  فرهاد  بنام   84 ایران 

nas4111000d1۲۵4۲60 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بندرعباس

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1۳90/9/۲0  
هیات  از  صادره    9۵/۲/19 تاریخ   1۳9۵60۳010۵7001619 شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳90/9/۲0 تصرفات مالکانه خانم معصومه 
بختیاری فرزند احمد علی بصورت ششدانگ یک قطعه زمین محصوربا بنای احداثی 
در آن به مساحت 60/08 مترمربع)شصت مترو هشت دسیمترمربع(  مفروز از پالک 
۵4۳ فرعی از ۵۳ اصلی واقع در شهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی 
و دفتر امالک مربوطه سند مالکیت ششدانگ پالک مذکوربنام آقای داود داداش نژاد 
کلخوران ذیل ثبت 1۳۳0۲ صفحه 1۲1 دفتر امالک جلد 9۳ ثبت صادروتسلیم شده 
سپس برابر سند شماره 4۳۵۳9 -60/1۲/۵ دفترخانه 14۵ بالسویه به داداله زارع 
کوهی وخانم رباب صنعتی انتقال شده ویک قطعه دراجرای ماده 147 اصالحی قانون 
ثبت به غیرواگذار شده ونامبردگان در هیات حضور نیافته وهیات مقرر نموده با اعمال 
ماده ۳ قانون مذکور و ماده 1۳ آئین نامه اجرائی آن مصوب 1۳91/4/۲۵ نسبت به 
صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای 
صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی دردونوبت بافاصله پانزده روز 
آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف 
مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم 
ورسید دریافت دارند ودر صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به 
صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:166۵1
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1۳9۵/4/1۳ تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۳9۵/4/۲8

آگهی اصالحی
 نسبت به ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف برابررای اصالحی

موضوع  شماره1۳9۵60۳1700۵001406مورخه9۵/4/۵هیات  اصالحی  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  رامهرمزتصرفات  شهرستان  مستقردرواحدثبتی 
شماره  ازرامهرمزبه  شناسنامه۵۳صادره  بشماره  فرزندقربانعلی  طالوری  راضیه 
خانه  یکباب  اعیانی  دانگ  وپنج  عرصه  ملی19119171۵۳درششدانگ 
دربخش  واقع  از۲اصلی  ازپالک14فرعی  قسمتی  بمساحت۲40/6۵مترمربع 
رسمی  ازمالک  شده  خریداری  عرصه  امت  رامهرمزخیابان  آدرس  رامهرمزبه  سه 
جهانگیرکایدزاده ورثه غالمحسین کایدزاده واعیان مالکیت مشاعی متقاضی خالصه 
ازدادگستری  سندشماره1۵987مورخه88/8/۲۵دفترخانه118رامهرمزانتقالی 
رامهرمز نیابتاازعلیرضارحمتی اندانی تائیدواصالح گردیده است.آگهی ماده۳آن طبق 
قبلی درروزنامه فرهنگ جنوب بشماره۳۳44مورخه9۵/۲/1۲وروزنامه روزان  رای 
بشماره۳۳74مورخه9۵/۲/۲7منتشرگردید.)در رای صادره قبلی پالک،عرصه ملک 
موردتقاضااشتباه قیدگردیدکه برابررای اصالحی 1۳9۵60۳1700۵001406اصالح 
گردید.(لذابه منظوراطالع عموم مراتب آگهی می شود،درصورتیکه اشخاص نسبت 
انتشارآگهی  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته  اعتراض  متقاضی  صدورسندمالکیت  به 
اصالحی به مدت یک ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف 
مدت مذکورازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضائی تقدیم نمایند.

انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  ارائه  اداره  این  رابه  مشعربردعوی  وگواهی 
خواهدشد. صادر  سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 
وصدورسندمالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضائی نخواهدشد.شماره م الف

                              )1۲/19۵(
رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز –شیری  

دادنامه 
پرونده کالسه 9۳0998۲88۲۲00710 شعبه 10۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر )10۳جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵0997۲886۳0047۲
شاکی: آقای اسرافیل قادری زمهریر فرزند محمد قلی به نشانی ایرین خ بهداشت 

نبش ک تندرستی
متهم :آقای وحید گودرزی به نشانی ایرین – ایستگاه تاکسی خ مصطفی هنرمند 

پ17۵
اتهام: 1.ضرب وجرح عمدی  ۲.نگهداری گاز اشک آور به صورت غیرمجاز

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای وحید گودرزی  دایر برایراد ضرب وجرح عمدی 
ونگهداری گاز اشک آور موضوع شکایت آقای اسرافیل قادری زمهریر وکیفرخواست 
صادره از داد سرای عمومی وانقالب شهرستان اسالمشهرازتوجه به بررسی اوراق 
ومحتویات پرونده شرح شکایت شاکی نتیجه حاصل از تحقیقات دادسرای عمومی 
وانقالب اظهارات مطلعین گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ایراد ضرب وجرح عمدی 
وقت  ابالغ  علیرغم  دادرسی  در جلسه  عنه  به شاکی عدم حضور مشتکی  نسبت 
بامواد   ارتکابی  باانطباق عمل  و  را محرز دانسته  نامبرده  بزهکاری  او  به  رسیدگی 
۲91 - 448 -۵۵8  -  449-۵۵9  - 709 - 710- 714- 71۵ وبند الف ماده 
488 ازقانون مجازات اسالمی ازبابت جراحت )حارصه(سمت چپ صورت وپل بینی 
به دو صدم دیه کامل از جهت کبودی زیر پلک تحتانی چشم چپ به سه هزارم دیه 
کامل از بابت تورم بینی به دو دهم درصد دیه کامل به عنوان ارش درحق شاکی 
خصوصی ودرظرف مدت یکسال ازتاریخ وقوع بزه ازجهت نگهداری گاز اشک آور 
باستناد بند ت ماده 1۲ و قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات غیرمجاز واقالم 
تحت کنترل به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم می نماید رای  صادره  غیابی 
بوده و در ظرف بیست روز قابل رسیدگی وا خواهی دراین دادگاه است.م/ الف 61۳
عظیمی  -رئیس شعبه 103 کیفری 2 اسالمشهر

دادنامه 
پرونده کالسه 940998۲88۳1009۵7 شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر )10۲جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
بان  بهارستان سبزدشت خیا  نشانی   به  مراد  فرزند  بخت  آزاد  رضا  آقای  شاکی: 

۲0متری اصلی بین گلستان ۳و4پالک 7۳۵ مشاور امالک امیر   
متهم : آقای محمد درویشی به نشانی مجهول المکان  

اتهام ها : ضرب وجرح عمدی. توهین 
رای دادگاه

مشخصات  فاقد  بودن  متواری  لحاظ  به  که  درویشی  محمد  اتهام  خصوص  در 
شماره  خواست  کیفر  موضوع  عمدی  وجرح  ضرب  بر  دایر  باشد،  می  دیگر 
در  آزادبخت  رضا  شکایت  وموضوع   9۵/1/۲8 مورخ   9۵104۳۲880000140
شماره  به  قانونی  پزشکی  های  گواهی  شاکی،  شکایت  به  باتوجه   94/4/8 مورخ 
4799/م/1/17 مورخ 94/۵/۲4و شماره ۳۳۳6/م/1/17 مورخ 94/4/۲4 که حسب 
اظهارات  است،  شده  صادر   94/4/۵ درمورخ  بیمارستان  وپذیرش  بالینی  پرونده 
گواهان که بیان داشته اند »رفتیم دیدیم آقای رضا آزاد بخت با آقای محمد در 
گیر شد وباموکت بر چند ضربه به آقای رضا آزاد بخت زد«ونیز«یک روز که در 
محل خواب بودیم،شنیدم که صدای سروصدا بلندشد ودیدیم که آقای رضا آزاد 
بخت با آقای محمد درویشی درگیر شدند و این آقای محمد درویشی با تیغ موکت 
بر چند ضربه به آقای رضا آزادبخت زد »وباتوجه به متواری بودن متهم،بزه انتسابی 
به وی محرز است فلذا مستندا به مواد 709، 710و 711 از قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1۳9۲ حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت 1- سه صدم دیه کامل بابت 
ارش جراحت متالحمه قدام قفسه صدری چپ وجراحت متالحمه شانه چپ۲- 
راست  دست  شست  انگشت  ناخن  بستر  آسیب  ارش  بابت  کامل  دیه  صدم  نیم 
۳- یک ونیم هزارم دیه کامل بابت دیه جراحت متالحمه سطح کف دست بند دوم 
انگشت شست دست راست و4- یک سوم دیه کامل بابت دیه جائفه پهلوی چپ 
درحق شاکی رضا آزاد بخت صادر واعالم می گردد،امادرخصوص اتهام دیگر مبنی 
برتوهین به رضا آزادبخت،موضوع شکایت شاکی و کیفر خواست صادره باتوجه به 
اظهارات شهود تعرفه شده ازسوی شاکی که اظهار داسته اند«من فحش نشنیدم  
ودیگر بیان کرده »یادم نیست چه فحشی می داد« وباتوجه به کافی نبودن دلیل 
بر وقوع  بزه وجری قاعده درء واصل کلی برائت،حکم برائت متهم صادر واعالم می 
گردد.  این رای غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و ظرف بیست روز پس از آن نیز قابل تجدید نظر استان تهران می باشد. 

م/الف 70۲
سجاد صفری - دادرس محاکم اسالمشهر

در این فرصتي که براي ما فراهم شده 
داریم  قصد  متعال  خداوند  امید  به 
مجید  ا...  کالم  آیات  از  یکي  روز  هر 
دهیم،  قرار  دقت   و  بررسي  مورد  را 
هدف ما از انجام این طرح جدید این 
است که نسبت به آیات الهي با عنایت 
و توجه و تدبر بیشتري برخورد کنیم 
تا انشاا...از ثمرات و برکات معنوي آن 

بیشتر در زندگي بهره مند شویم.
آیه روز:

بَْعِد  ِمْن  ا...ِ  َعْهَد  یَْنُقُضوَن  »الَّذیَن 
أَْن  بِِه  الَلّ  أََمَر  ما  یَْقَطُعوَن  َو  میثاقِِه 
أُولِئَک  اْلَْرِض  فِي  یُْفِسُدوَن  َو  یُوَصَل 
فاسقان  ]بقره/۲7[  الْخاِسُروَن  ُهُم 
را،  خدا  پیمان  که  هستند  کسانی 
از محکم ساختن آن، میشکنند  پس 
داده  دستور  که خدا  را  پیوندهایی  و 

نموده، و در روی زمین  برقرار سازند، قطع 
فساد میکنند اینها زیانکارانند«

توضیح
اضالل  از  سخن  قبل،  آیه  در  که  آنجا  از 
سه صفت،  ذکر  با  آیه  این  در  بود؛  فاسقان 
فاسقان را کامال مشخص و معرفی می  کند:

کسي  به  منافق  اصطالح  در  منافق:  تعریف 
باشد؛  مسلمان  درظاهر  که  مي شود  اطالق 
باور  به  اعتقادي  و  باشد  باطن کافر  ولي در 
باشد.]1[»  نداشته  اسالمي  و  دیني  هاي 
«]آل  ُقُلوبِِهْم  فِي  لَیَس  ما  بَِأْفواِهِهْم  یُقولُوَن 
در  که  را  آنچه  »میگویند  عمران/167[؛ 

دلهایشان نیست«.
ویژگي اول منافقین: عدم تعهد

است  این  فاسق  شخص  خصوصیت  اولین  

عهدي  و  پیمان  به  پایببند  را  خود  که  
َعْهَد  یَْنُقُضوَن  »الَّذیَن  بیند.  نمي  بسته  که 
که  هستند  کسانی  ا...ِ]بقره/۲7[فاسقان 
آن،  ساختن  محکم  از  پس  را،  خدا  پیمان 

میشکنند «
سوالي که در این جا به ذهن مي رسد، این 
در  حالت  این  باعث  چیزي  چه  که  است 

منافق شده است.
در  باید  را  آن  علت  مهمترین  یقیناً  جواب: 
انسانهاي  دانست.  قلبي  باور  و  ایمان  عدم 
فاسقان به خاطر بیماري نفاقي که در قلب 
دارند نتوانستند به آن مرحله از ایمان و باور 
قلبي دست پیدا کنند که موجب نجاتشان از 

سرگرداني و تحیر و گمراهي شود.
ویژگي دوم: ترک صله رحم

و  خویشاوندان  با  کردن  برقرار  ارتباط 

از  یکي  ایشان  احوال  به  کردن  رسیدگي 
در  الهي  دستوارت  و  سفارشان  زیباترین 
به  تا  قضیه  این  باشد.  مي  اسالمي  منابع 
ترک  که  مي باشد  ارزشمند  و  مهم  جایي 
انسانهاي  ي  زمره  در  را  انسان  آن،  کردن 
منافق قرار مي دهد.» َو یَْقَطُعوَن ما أََمَر ا...ُ بِِه 
را که خدا  پیوندهایی  یُوَصَل]بقره/۲7[و  أَْن 
 « نموده«  قطع  سازند،  برقرار  داده  دستور 
الِقیاَمِة  یَوَم  الِحساَب  ُن  تَُهِوّ ِحِم  الَرّ ِصلََة  إَنّ 
أَن  بِِه  ا...ُ  أََمَر  َما  یَِصُلوَن  َِّذیَن  َوال  «: َقرأَ  ثُّم   ،
َُّهْم َویََخاُفوَن ُسوَء الِحَساِب  یُوَصَل َویَْخَشْوَن َرب
]۲[ امام صادق علیه السالم مي فرماید: صله 
رحم، حسابرسی روز قیامت را آسان می کند 
که  »آنان   : کرد  تالوت  را  آیه  این  . سپس 
آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان داده است 
پیوند می دهند و از پروردگارشان می ترسند 

و از سختی حسابرسی بیم دارند« .
ویژگي سوم :فساد کردن

سومین و بارزترین ویژگي منافقین، فساد 
یُْفِسُدوَن  َو   « باشد.  مي  زمین  در  کردن 
زمین  روی  در  ]بقره/۲7[و  اْلَْرِض  فِي 
فساد مي کنند «براي روشن تر شدن این 
خصوصیت  توجه کردن به معناي لغوي 
یک  به  رسیدن  براي  را  ما  اصطالحي،  و 
مجمع  کند.در  مي  کمک  واقعي  مفهوم 
است:  شده  معنا  چنین  فساد  البحرین 
است. درستکاري  مقابل  معناي  فساد 

]۳[ و همین معنا در لسان العرب آمده، 
ولي بعدش اضافه نمود: و مفسده خالف 
مصلحت و فساد خواهي در مقابل اصالح 
این  به  متعدي  آیات  است.]4[  طلبي 
موضوع پرداخته و عناوین مختلف انسان 
را از فساد کردن پرهیز مي دهد و حیطه 
و دایره فساد را مشخص مي نماید در سوره 
شعراء آیه 1۵۲ می خوانیم : »الَِّذیَن یُْفِسُدوَن 
یُْصلُِحوَن]شعراء/1۵۲[  ال  َو  اْلَْرِض  فِي 
اصالح  و  می کنند  فساد  زمین  در  که  آنها 

نمی کنند«
الي  سیر  و  بندگي  مسیر  در   -1 ها:  پیام 
نوعان  با هم  که  اسالمي  ارتباطات  در  و  ا... 
خود داریم سعي کنیم به عهد و پیماني که 

مي بندیم اهمیت بدهیم.
در  را  آشنایان  و  خویشاوندان  با  ارتباط   -۲
این  به  نسبت  و  دهیم  قرار  امور خود  رأس 

موضوع اهمیت ویژه اي قائل باشیم.
که  مسیري  از   که  کنیم  ملزم  را  خود   -۳
به فساد و تباهي کشیده مي شود و اموري 
که انسان رابه فساد مي کشاند دوري کنیم.

افرادی که دارای روحیه قوی هستند عادات 
سالمی نیز دارند. آنها عواطف ، افکار و رفتار 
که  گیرند  می  کنترل  تحت  را طوری  خود 
منجر به موفقیت آنها در زندگی می گردد. 
به این نکاتی که این افراد رعایت می کنند 
توجه کنید تا شما نیز بتوانید از لحاظ روانی 

قدرتمند تر شوید.
افرادی که از نظر روانی قوی هستند چه 

کارهایی نمی کنند ؟ 
انجام  قوی  باروحیه  افراد  که  کاری   13

نمی دهند:

1. آنها معموال وقتشان را با ابراز تاسف به 
حال خود تلف نمی کنند.

این افراد معموال نمی نشینند تا بخاطر شرایط 
خود  با  دیگران  برخورد  نحوه  یا  و  نامساعد 
مسئولیت  درعوض،  کنند.  تاسف  احساس 
این  و  گرفته  برعهده  را  خود  کارهای  کلیه 
را کامال درک می کنند که زندگی همیشه 

راحت و منصف نیست.
2. آنها اختیار قدرت خود را از کف نمی 

دهند.
آنها اجازه نمی دهند که دیگران کنترلشان 
دیگران  سلطه  تحت  گذارند  نمی  و  کنند 
باشند. آنها جمله هایی از قبیل » احساس 
خوبی به رئیسم ندارم » را نمی گویند برای 
تحت  را  خود  احساسات  دانند  می  اینکه 
کنترل دارند و این اختیار را دارند که چگونه 

به احساس خود واکنش نشان دهند.
3. آنها از انعطاف پذیربودن خجالت نمی 

کشند.
هراسند  نمی  تغییرات  از  قدرتمند  افراد 

و  کرده  استقبال  مثبت  تغییرات  از  بعالوه 
دوست دارند منعطف باشند. آنها می دانند 
دارند  باور  و  است  ناپذیر  اجتناب  تغییر  که 
که استعدادهای خود را باید با تغییرات وفق 

دهند.
که  مسائلی  روی  را  انرژی خود  آنها   .4
خارج از کنترلشان باشد هدر نمی دهند.

شما معموال نمی بینید که این افراد از ترافیک 
و یا به خاطر گم شدن چمدان شکایت کنند. 
در عوض، تمرکزشان روی چیزهایی است که 
بوسیله خودشان قابل کنترل باشد. آنها می 
دانند که بعضی وقتها تنها چیز قابل کنترل ، 

نگرش خود آنهاست.
همیشه  که  بینند  نمی  نیازی  آنها   .5  

موافق دیگران باشند.
این افراد قدرتمند می دانند که نیازی نیست 
همواره پذیرای رای دیگران باشند. از » نه« 
گفتن و یا در مواقع لزوم مخالفت کردن با 
دیگران نمی ترسند . آنها برای عادل بودن و 
مهربان بودن تالش می کنند اما می توانند 
در زمانی که دیگران باعث ناراحتی می شوند 

،آنها را کنترل کنند.
6. آنها از خطرات پیش بینی شده نمی 

ترسند.
آنها معموال به آب و آتش نمی زنند و کارهای 
پیامدهای  درمورد  اما  کنند  نمی  احمقانه 
افراد  این  پروا هستند.  بینی شده بی  پیش 

مورد  در  بزرگ  های  گیری  تصمیم  از  قبل 
آنرا سبک  جوانب  تمام  و  بررسی  کامال  آن 
و سنگین می کنند و قبل از اینکه اقدامی 
انجام دهند همه جنبه های بالقوه کار را در 

نظر می گیرند.
7. آنها به گذشته نمی چسبند.

آرزو  و  خورند  نمی  را  گذشته  حسرت  آنها 
نمی کنند که ای کاش اوضاع فرق می کرد. 
آنها با استفاده از اتفاقات گذشته به تجربیات 
و دانسته های خود می افزایند. در هر صورت، 
آنها تجربیات تلخ را معموال فراموش نکرده 
و برای روزهای باشکوه خیالبافی نمی کنند. 
درعوض در زمان حال زندگی کرده و برای 

آینده خود برنامه ریزی می کنند.
8. آنها معموال یک اشتباه را بارها و بارها 

تکرار نمی کنند.
را  رفتارهایشان  و  کارها  مسولیت  افراد  این 
کامال برعهده گرفته و از اشتباهات خود درس 
می گیرند. در نتیجه، یک اشتباه را بارها تکرار 
نمی کنند. بعالوه با استفاده از تجربه حاصل از 

اشتباه در آینده تصمیمات بهتری می گیرند.
9. آنها از موفقیت دیگران بیزار نیستند.
این افراد موفقیت دیگران را جشن می گیرند 
و به آنها تبریک می گویند. آنها حسود نیستند 
و یا با دیدن موفقیت دیگران احساس باخت 
نمی کنند. در عوض، کامال می فهمند که 
موفقیت در اثر تالش فراوان بدست می آید 

و دوست دارند که برای رسیدن به موفقیت 
سخت تالش کنند.

10. آنها با دیدن اولین شکست دست از 
تالش نمی کشند.

این افراد شکست را بهانه ای برای ترک تالش 
نمی بینند. در عوض، شکست را یک شانس 
برای رشد و بهبود می دانند. آنها آنقدر تالش 

می کنند تا نتیجه بگیرند.
11. آنها از تنها بودن نمی ترسند.

افراد قدرتمند تحمل تنها ماندن را دارند و 
ترسند  نمی  این  از  ترسند.  نمی  سکوت  از 
که با افکارخود تنها باشند و بعالوه از زمان 
تنهابودن به صورت مفید استفاده می کنند. 
از خلوت کردن با خود لذت می برند و برای 
دیگران  حضور  به  وابسته  شدن  سرگرم 
نیستند و می توانند به تنهایی هم شاد باشند.
12. آنها حس نمی کنند که دنیا به آنها 

بدهکار است.
نمی  زندگی  از  طلبکار  را  خود  افراد  این 
این ذهنیت بزرگ نمی شوند  با  آنها  دانند. 
که دیگران باید مراقب آنها باشند و یا دنیا 
باید چیزی به آنها بدهد. در عوض ، به دنبال 
شانس هایی بر اساس شایستگی های فردی 

خود هستند.
فوری  گیری  نتیجه  دنبال  به  آنها   .13

نیستند.
یا  و  جدید  مشاغل  برای  افراد  این  گرچه 
بهبود سالمت خود تالش می کنند اما توقع 
ندارند که سریع به نتیجه برسند. در عوض، 
از توانایی ها و وقت خود برای بهترین نتیجه 
ایجاد  که  دانند  می  و  کنند  می  استفاده 

تغییرات واقعی وقت گیر است.

سـه شاخـصه و ویـژگي اصـلي منـافقین

مانند افرادی که از نظر روانی قوی هستند 
زندگی کنید!
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ثبت رکورد موسوی و قلعه نویی در رنکینگ 
جهانی فدراسیون دوومیدانی

رکورد دو پرتابگر چکش ایران در رنکینگ جهانی فدراسیون دوومیدانی 
ثبت شد.

به  گزارش  ایسنا، فدراسیون جهانی دوومیدانی در جدیدترین رده بندی 
پرتاب چکش رکورد دو پرتابگر  المپیکی ایران را به ثبت رساند تا حضور 

این دو ورزشکار در  المپیک قطعی شود.
کاوه موسوی با رکورد 77 متر و 40 سانتیمتر در جایگاه پانزدهم قرار 
گرفت و پژمان قلعه نویی نیز با 77 متر و 18 سانتیمتر رده هفدهم را به 
خود اختصاص داد. این دو پرتابگر در رقابت های دوومیدانی بالروس موفق 
به ثبت این رکوردها شده اند تا عالوه بر کسب سهمیه المپیک رکورد ملی 
این ماده را نیز بهبود ببخشند. پیش از این حرف و حدیث هایی مبنی 
بر ثبت نشدن رکورد این دو ورزشکار به گوش می رسید، اما با ثبت این 
دو رکورد در رنکینگ فدراسیون جهانی حضور این دو دوومیدانی کار در  
المپیک قطعی و رکورد آنها رسما ثبت شد. با کسب دو سهمیه موسوی 

و قلعه نویی تعداد سهمیه های دوومیدانی ایران در  المپیک به 10 رسید.

شطرنج بازان دانش آموز ایران بر بام آسیا ایستادند

نمایندگان ایران در ادامه رقابت های قهرمانی شطرنج مدارس آسیا در 
بخش برق آسا با کسب 16مدال به قهرمانی رسیدند.

به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطالع رسانی فدراسیون شطرنج، دوازدهمین 
دوره رقابت های شطرنج قهرمانی مدارس آسیا در ایران با عنوان »یادبود 
شهید فهمیده« از ۲0 تیر ماه و با حضور 480 شطرنجباز از 16 کشور 
آسیایی در شش رده سنی 7 تا 17 سال در سه بخش استاندارد، سریع 

و نیمه سریع آغاز شد.
نمایندگان ایران در بخش برق آسا قهرمانی مدارس آسیا با کسب چهار 

مدال طال ، شش نقره و شش برنز به قهرمانی دست یافتند.
تیم ازبکستان با چهار مدال و فیلیپین به سه مدال دوم و سوم شدند.

در ادامه رقابت های شطرنج قهرمانی آسیا و در دور هشتم بخش استاندارد 
در رده سنی زیر 7 سال پسران نماینده سنگاپور با 7.۵ امتیاز اول است و 
نماینده هند و ازبکستان با 6.۵ امتیاز در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.
در رده سنی زیر 7 سال دختران نماینده ازبکستانی با کسب هفت امتیاز 
در جایگاه نخست قرار دارد و نماینده فیلیپین و هند با شش امتیاز در 

جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
همچنین در رده سنی زیر 9 سال پسران نماینده هند با هفت امتیاز در 
جایگاه نخست قرار دارد و سید روح یوسفی و آرتین اشرف نمایندگان 

ایران به ترتیب با 6.۵ و شش امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
در این رده سنی و در بخش دختران نماینده فیلیپین با 6.۵ امتیاز اول 
است و نمایندگان مغولستان و ترکمنستان با 6.۵ و شش امتیاز در جایگاه 

دوم و سوم قرار دارند.
در رده سنی زیر 11سال پسران »بردیا دانشور« »کیان پورموسوی« هر 
دو از ایران با 6.۵ امتیاز در جایگاه اول و دوم قرار دارند و نماینده هند نیز 

با همین امتیاز و پوئن شکنی کمتر در جایگاه سوم قرار دارد.
در همین رده سنی و در بخش دختران پرنیان غالمی و زهرا حیدری 
نمایندگان ایران 6.۵ و شش امتیاز جایگاه اول و دوم را در اختیار دارند و 

نماینده هند با ۵.۵ امتیاز از هشت بازی سوم است.
در رده سنی زیر 1۳ سال پسران، نماینده ترکمنستان با 6.۵ امتیاز از 
هشت بازی در جایگاه نخست قرار دارد و نمایندگان سریالنکا با 6.۵ و 

شش امتیاز در جایگاه دوم و سوم ایستاده اند.
در همین رده سنی و در بخش دختران، مطهره اسدی با 7.۵ امتیاز از 
هشت بازی در جایگاه نخست قرار دارد و آناهیتا زاهدی فر و ستاره ثابت 

رسول از ایران با 7 و ۵.۵ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
در رده سنی زیر 1۵ سال پسران، نماینده فیلیپین با 6.۵ امتیاز از هشت 
فندرسکی  نیما  و  و مهدی غالمی  دارد  قرار  بازی در جایگاه نخست 

نمایندگان ایران هر دو با شش امتیاز در جایگاه دوم و سوم ایستاده اند.
در بخش دختران زیر 1۵ سال نیز صدیقه کالنتری، طناز ازلی و فاطمه 
هاشمی نمایندگان ایران با شش امتیاز از هشت بازی و پوئن شکنی کمتر 
درجایگاه نخست تا سوم قرار دارند. در رده زیر 17 سال پسران، آرش 
طاهباز، محمد امین موالیی و آریا امیدی نمایندگان ایران به ترتیب با 

هفت، ۵.۵ و ۵.۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.
در همین رده سنی و در بخش دختران، نماینده فیلیپین با هفت امتیاز 
اول است و وصال حامدی و میترا اصغرزاده نمایندگان ایران هر دو با ۵.۵ 

امتیاز در جایگاه دوم و سوم ایستاده اند.

امیدواری مقام فدراسیون فوتبال به تحول 
در ورزش بانوان

 نایب رئیس بانون فدراسیون فوتبال روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد با 
حمایت باشگاه های لیگ برتری، فوتبال زنان متحول شود.

الهه عرب عامری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: زنان نیمی از جمعیت 
کشور را تشکیل می دهند و به همین دلیل باید زمینه فعالیت های 
ورزشی آنان چون مردان در سطوح حرفه ای، قهرمانی و همگانی فراهم 

شود.
لیگ  های  باشگاه  از  فوتبال  فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی  گفت:  وی 
برتری کشور خواست تا به جای پرداخت پنج درصد قرارداد بازیکنان 
به فدراسیون به عنوان حق عضویت، دو درصد آن را برای تیم داری در 

فوتبال زنان هزینه کنند.
نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال افزود: سال گذشته باشگاه ها سه 
درصد مبلغ قرارداد با بازیکنان را به فدراسیون پرداخت می کردند. این 
مبلغ به منظور حمایت از فوتبال زنان به پنج درصد افزایش یافت و 
فدراسیون سه راه برای هزینه کردن این دو درصد برای فوتبال زنان پیش 

روی این باشگاه ها قرار داد.
عرب عامری توضیح داد: راه نخست آن است که خود باشگاه مبلغ دو 
درصد قرارداد را در فوتبال زنان هزینه کند یا در فوتبال زنان تیم داری 
کند، راه دوم آن است که این مبلغ را با سه درصد دیگر مبلغ قراردادها به 
فدراسیون بپردازد و فدراسیون راسا اقدام به تیم داری برای فوتبال زنان 
کند و راه سوم اینکه مبلغ دو درصد قرارداد بازیکنان به استانی دیگر یا 
باشگاهی دیگر اختصاص یابد تا آن باشگاه در فوتبال زنان تیم داری کند.

وی تصریح کرد: در جلسه قرعه کشی باشگاه های لیگ برتر 16 تیم 
حضور داشتند و پرداخت دو درصد مورد اشاره در یک فصل حداقل 
نزدیک به 10 میلیارد تومان است. این رقم می تواند تحول بزرگی در 

فوتبال زنان ایجاد کند.
نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال در خصوص تشکیل تیم ملی و جذب 
سرمربی خارجی گفت: وقتی تیم های لیگ برتر با اعتبار کافی در لیگ 
حضور یابند و در نیمه لیگ به دلیل کمبود اعتبار از چرخه رقابت ها خارج 
نشوند، قطعا تنور لیگ برتر فوتبال زنان نیز داغ می شود و در این صورت 

بازیکنان خوب و توانمندی شناسایی می شوند.
وی با بیان اینکه جذب سرمربی خارجی در برنامه سال آینده فوتبال زنان 
دیده شده است، ادامه داد: وقتی بازیکنان خوب از دل لیگ برتر خارج 
شوند، در این زمان می توانیم با یک انتخابی برترین ها را به تیم ملی 
دعوت کنیم و در این شرایط حضور یک مربی خوب خارجی الزامی است.

از ۳8 میلیون  آمارهای جمعیتی بیش  بر اساس  عرب عامری گفت: 
جمعیت ایران زنان هستند و 11 میلیون و ۲40 هزار نفز از آنان دختران 
زیر ۲4 سال هستند. داشتن یک لیگ سازمان یافته و منظم و تیم ملی 
قدرتمند برای حضور در رقابت های آسیایی و جهانی حق طبیعی این 

بخش از جمعیت ایران است.

دروازه بان الکرونیا به 
ماشین سازی تبریز پیوست

دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال دپورتیو 
تبریز  سازی  ماشین  به  اسپانیا  الکرونیای 

پیوست.
مونیز«  فرناندز  »مانوئل  ایرنا،  گزارش  به 
با  الکرونیا  دیپورتیو  ساله   ۳0 بان  دروازه 
جمع  به  اللیگا  در  حضور  ها  سال  سابقه 

بازیکنان تیم ماشین سازی تبریز پیوست.
رسول  هدایت  با  که  تبریز  سازی  ماشین 
اول  سطح  به  سال   ۲0 از  پس  و  خطیبی 
پس  دیروز   است،  بازگشته  ایران  فوتبال 
ماشین  باشگاه  مسئوالن  با  نهایی  توافق  از 

سازی، قرارداد رسمی خود را امضا کرد.
ماشین سازی تاکنون بازیکنان مطرحی چون 
هادی  صادقیان،  پیام  تیموریان،  آندرانیک 
و  رافخایی  سیدجالل  گرجستان،  از  کاخا 

بهمن کامل را جذب کرده است.
قهرمانی  فوتبال  مسابقات  دوره  شانزدهمین 
باشگاه های برتر ایران از روز چهارم مردادماه 
آغاز می شود و تیم ماشین سازی تبریز در هفته 

نخست میهمان فوالدخوزستان خواهد بود.

نخستین پیروزی منچستر
 با آقای خاص

نخستین  در  منچستریونایتد  فوتبال  تیم 
حضور »خوزه مورینیو« سرمربی جدید خود 
به  اتلتیک  برابر ویگان  تدارکاتی  در دیداری 

برتری ۲ بر صفر دست یافت.
را  خود  که  منچستریونایتد  ایرنا،  گزارش  به 
برای حضوری قدرتمند در فصل جاری لیگ 
برتر باشگاه های انگلیس آماده می کند، عصر 
در دیداری تدارکاتی میهمان تیم دسته اولی 
ویگان اتلتیک بود و در نهایت به پیروزی ۲ 
با  بر صفر رسید تا شروع امیدوار کننده ای 
در  کین«  »ویلیام  باشد.  داشته  خاص  آقای 
 ۵8 دقیقه  در  پریرا«  »آندرس  و   49 دقیقه 

برای منچستریونایتد گلزنی کردند.
پرتغالی  آشنای  نام  مربی  مورینیو،  خوزه 
با  مذاکره  ها  ماه  از  پس  و  پیش  چندی 
»لوییس  جانشین  سرخ،  شیاطین  مسئوالن 

فن خال« هلندی شد.
جزیره  های  باشگاه  برتر  لیگ  جدید  فصل 
و  شود  می  آغاز  مردادماه   ۲۳ روز  از 
میهمان  دیدار  نخستین  در  منچستریونایتد 

بورنموث خواهد بود.
با  با هدایت فن خال  این تیم فصل گذشته 
ایستادن در رتبه پنجم، نتوانست جواز حضور 

در لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند.

ایران با یک نماینده 
در دوومیدانی قهرمان جهان

یک  با  ایران  جوانان  دوومیدانی  ملی  تیم 
نماینده در رقابت های جهانی شرکت می کند.

به گزارش ایسنا، رقابت دوومیدانی قهرمانی 
میزبانی  به  تیر   ۲9 از  جهان  سال   ۲0 زیر 

»بیگوژ« لهستان آغاز می شود.
رقابت ها  این  در  ایران  دوومیدانی  ملی  تیم 

تنها یک نماینده دارد.
محمدرضا رحیمی در دوی 400 متر بامانع 
شده  موفق  که  است  کاری  دوومیدانی  تنها 

سهمیه این رقابت ها را از آن خود کند.
برای  دیگری  خطر  زنگ  یک  اتفاق  این 
دوومیدانی ایران است تا نشان دهد که اوضاع 
در این رشته پایه و پرمدال مساعد نیست. در 
صورت  خوبی  به  استعدادیابی  کار  پایه  رده 

نگرفته است.
رقابت های دوومیدانی قهرمانی جوانان جهان 
۲9 تیر تا 4 مرداد در لهستان برگزار می شود.

موافقت شجاعی برای پیوستن 
به پانیونیوس یونان

هافبک تیم ملی ایران از پیوستن به پانیونیوس 
یونان ابراز موافقت کرده است.

 ،novasports از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
باشگاه  تمایل  از  یونانی  های  رسانه  قبل  روز  دو 
هافبک  شجاعی  مسعود  جذب  برای  پانیونیوس 
فصل قبل الغرافه خبر دادند. شجاعی که سابقه بازی 
در لیگ اسپانیا را نیز در کارنامه دارد، در حاشیه 
خلیج فارس بازی کرده است و اکنون فرصت حضور 

در اروپا را بار دیگر دارد.
در  شجاعی  یونانی،  رسانه  معتبرترین  نوشته  به 
تماس های اولیه با سران باشگاه پانیونیوس از تمایل 
خود برای حضور در این تیم یونانی خبر داده است 
و  این بازیکن ۳۲ ساله آمادگی خود را برای حضور 
در تیم یونانی اعالم کرده است. به این ترتیب باید 
به زودی منتظر حضور شجاعی در یونان و امضای 
قرارداد با پانیونیوس باشیم تا تعداد بازیکنان ایرانی 

این تیم یونانی به دو بازیکن برسد.
همچنین سرمربی این تیم نیز از جذب این بازیکن 
ایرانی ابراز رضایت کرده است و به سران باشگاه 
تاکید کرده که مسعود شجاعی را به خدمت بگیرند.

خبرخبر

ابراز  با  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی   
پوش  ملی  شش  موفقیت  به  بینی  خوش 
 ،۲016 ریو  المپیک  های  بازی  در  ایران 
گفت: حتی شانس مدال شش فرنگی کار 
در این رقابت های بزرگ قابل تصور است.

کاران  فرنگی  وضعیت  درباره  بنا«  »محمد 
المپیک  های  بازی  به  اعزام  آستانه  در 
فرایند  و  تمرینی  شرایط  اظهارداشت:  ریو 
آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی در 9 
ماه گذشته و با تالش ورزشکاران به حدی 
پوشان  ملی  به  اکنون  که  است  رسیده 

امیدوارم.
برنامه  برای  ساله  سه  فرصت  ما  افزود:  وی 
های  بازی  در  پوشان  ملی  آمادگی  و  ریزی 
المپیک را از دست دادیم اما شانس ما این بود 
با نفراتی کار کردیم که تجربه قرار گرفتن در 

شرایط سخت را داشتند.
سرمربی تیم ملی کشتی این را اضافه کرد 
که در این مدت توانستیم ملی پوشان را به 
آمادگی الزم برسانیم و اکنون به موفقیت هر 
شش فرنگی کار ایران در بازی های المپیک 
خوش بین هستم و شانس مدال ملی پوشان 

را هم متصور می دانم.

فرنگی  عملکرد  به  امیدواری  بنا  همچنین 
را حاصل  ریو  المپیک  های  بازی  در  کاران 
همفکری  و  هماهنگی  ،پشتکار،  زحمات 

مجموعه این رشته دانست.
وی در عین حال متذکر شد: شانس مدال 
با خود مدال تفاوت دارد ،در المپیک لندن 
ما می توانستیم مدال طالی با ارزش سعید 
عبدولی و بشیر باباجان زاده را داشته باشیم 
باباجان  با ناداوری مواجه شد و  اما عبدولی 

برای  طرفی  ،از  نرسید  حقش  به  هم  زاده 
بدست آوردن مدال نباید از قرعه خوب هم به 
سادگی گذشت.درهر صورت امیدوارم بتوانیم 
با تالش هایی که صورت گرفته دل مردم را 

شاد کنیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تصویب آیین 
نامه استخدام قهرمانان ورزشی در هیات دولت 
را پاداش ماندگار برای قهرمانان ورزشی ایران 
ورزش  وزارت  اقدام  گفت:این  و  کرد  عنوان 

زیراقهرمانان  است  تقدیر  و جوانان شایسته 
ارزنده کشور که در باالترین سطح مسابقات 
مدال می گیرند تالش های بی وقفه و فرصت 

خود را برای این مهم انجام داده اند.
بنا خاطرنشان کرد: بر این اساس این آیین 
نامه ورزشکاران مدال آور دیگر دغدغه آینده 

و شغل نخواهند داشت.
وی همچنین پیشنهاد داد: برخی از قهرمانان 
المپیکی که احتیاجی به شغل ندارند در قالب 
امکان سهمیه  در صورت  نامه  آیین  همین 
استخدام به فدراسیون متبوعشان داده شود 
تا ورزشکارانی که استحقاق داشته و براساس 
ثانیه ای غفلت یا اشتباه از مدال دور شده اند 
،بتوانند از این سهمیه استفاده کنند و یا سهم 
آن قهرمان المپیک به دیگر اعضای خانواده 

اش تعلق گیرد .
سی و یکمین دوره بازی های المپیک ریو با 
حضور بیش از 10 هزار ورزشکار از سراسر 
جهان، از 1۵ تا ۳1 مرداد ماه در شهر بندری 

ریودوژانیرو برگزار می شود.
 ۲016 المپیک  فرنگی  کشتی  های  رقابت 
برگزار  ماه  مرداد   ۲6 ۲4تا  روزهای  برزیل، 

خواهد شد.

خوش بینی بنا به موفقیت فرنگی کاران در ریو

را  او  و  پرداخت  رونالدو  کریستیانو  از  ستایش  به  بارسلونا  برزیلی  ستاره 
نزدیک ترین بازیکن به کسب توپ طال در ۲016 دانست.

کریستیانو رونالدو پرتغالی موفق شد در فصلی که گذشت، قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا را به دست آورد و در یورو ۲016 هم با وجود این که در بازی 

پایانی آسیب دید اما جام قهرمانی را باالی سر برد.
این بازیکن پرتغالی با دو جامی معتبری که در سال ۲016 به دست آورد، 
ثابت کرد که شانس باالیی برای کسب توپ طال دارد. نیمار که سال قبل 
جزو سه نامزد نهایی بود، پس از موفقیت هایی که رونالدو بدست آورده است 
به ستایش از او پرداخت و گفت: رونالدو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و 
بازیکن به توپ  یورو ۲016 را به دست آورد. می توان بگویم نزدیک ترین 
را  چیزی  چنین  توانم  نمی  و  است  بزرگی  بسیار  بازیکن  رونالدو  طالست. 
پنهان کنم. البته باید بگویم لیونل مسی هم شانس توپ طال را دارد چراکه 

او هم قهرمانی در اللیگا و جام حذفی را نیز به دست آورد.
باشد  همراه  بارسلونا  هواداران  با خشم  که  است  ممکن  نیمار  این سخنان 
چراکه آنها در هر حالتی مسی را بهتر از رونالدو می دانند و دوست ندارند 

ستاره پرتغالی رئال توپ طال را به دست آورد.
مسی با پنج توپ طال رکورددار جهان است. این درحالی است که رونالدو 
سه بار این جایزه بزرگ را به دست آورده و به دنبال چهارمین توپ طالست.

تکواندو می گوید که  تیم ملی  سرمربی سابق 
هر چهار نماینده ایران در المپیک امید کسب 

مدال هستند.
مرتضی کریمی، در خصوص نمایندگان ایران در 
المپیک گفت: جدول رقابت ها سخت است و تمام 
16 تکواندوکار در سطح باال هستند. همه برای 
کسب مدال به المپیک پای می گذارند. تکواندو 
در دنیا پیشرفت قابل توجهی کرده است. کسب 
سهمیه از طریق رنکینگ تکواندوکاران را در رقابت 
نگهداشت. نمایندگان ایران نیز که از رنکینگ به 
سهمیه رسیدند در این رقابت نتیجه خوبی گرفتند 
و حاال نیز دو نفر در صدر رنکینگ المپیک داریم.

تجربه  ایران  المپیکی  تکواندوکاران  افزود:  وی 
حضور در سخت ترین رقابت ها را دارند اما المپیک 
متفاوت است و باید از نظر ذهنی آماده حضور 
در المپیک باشند. در المپیک های قبل قهرمانان 
به نامی داشتیم که بهترین های جهان بودند اما 
نتوانستند با فشار المپیک کنار بیایند و در حالی که 
امید کسب مدال بودند، اما حذف شدند. آمادگی 
برود.  باال  باید  فنی  آمادگی  با  همزمان  ذهنی 
ورزشکار هر چقدر هم از نظر فنی شاخص باشد 
باید ذهن او را آماده ی جایی به نام المپیک کرد. 
سرمربی سابق تیم ملی تکواندو با اشاره به رقبای 
ایران در المپیک  در ادامه خاطر نشان کرد: هر 
کس که به المپیک می آید با انگیزه کسب مدال پا 
به این میدان بزرگ می گذارد. ورزشکاران مدت ها 
خود را برای المپیک آماده می کنند. تکواندو نیز از 
این قائده مستثنی نیست. ایرانی ها در برخی اوزان 

قرعه سختی دارند.
اول  وزن  تکواندکار  عاشورزاده  در خصوص  وی 
ایران گفت: عاشورزاده مدت ها نفر اول رنکینگ 
بوده و به اعتقاد من امید اول کسب مدال طالست. 

مبارزه اول او آسان خواهد بود. او در دور بعد به 
برخورد می کند که  اسپانیایی  با رقیب  احتماال 
سابقه شکستش را داشته است. اگر فرزان مبارزات 
همیشگی خود را کند از این سمت جدول یک 

پای فینال است.
کریمی همچنین با اشاره به نمایندگان و زن سوم 
و چهارم ایران نیز خاطر نشان کرد: خدابخشی 
نیز صدرنشین وزن سوم است و او هم امیدهای 
طالست. او در دور دوم احتماال با تکواندوکار ایرانی 
االصل میالد بیگی مبارزه می کند که به نظر اگر 
مهدی از نظر روانی آماده باشد بیگی را شکست 
می دهد. زیرا به لحاظ فنی خدابخشی یه سرو و 
گردن باالتر است. سجاد مردانی کار سخت تری 
از  او  اما  دارد  دیگر  تکواندوکار  دو  به  نسبت 
بهترین های وزن چهارم است. مردانی با جسارت 
مبارزه می کند و اگر شناخت خوب از رقبا داشته 
باشد می تواند آنها را شکست دهد و به سکو برسد.
سرمربی سابق تیم ملی تکواندو در خصوص علیزاده 
نیز گفت: علیزاده با اینکه تجربه کمی دارد اما در 
همان مسابقات شرکت کرده توانسته افتخار آفرینی 
کند. او دیر به جدول رنکینگ اضافه شد و قرعه 
سختی دارد. اما توانایی علیزاده به حدی باالست که 

من به کسب مدال او در المپیک امیدوارم.

کریمی: شانس کسب مدال در چهار وزن 
المپیک را داریم

ملی پوش تنیس ایران گفت: مقابل سوریه 
و  بودیم  نکرده  حساب  دونفره  بازی  روی 
خوشحالم سهمی در پیروزی ایران داشتم.

تیم  دادن  از شکست  انوشا شاهقلی پس   
به  ایران  تنیس  ملی  تیم  صعود  و  سوریه 
گروه دو دیویس کاپ بیان کرد: روی بازی 

دونفره حساب نکرده بودیم،  فکر می کردیم 
پیروز می شود و در همان  شاهین خالدان 
می دهیم  شکست  را  سوریه  انفرادی  بازی 

اما این اتفاق نیفتاد و کارمان سخت شد.
 او ادامه داد: من و امیر واال معدنچی بازی 
خوبی را در دونفره انجام دادیم و خوشحالم 

که ایران برنده شد.
 شاهقلی درمورد نقش تاثیرگذاری که در 
پیروزی ایران برابر سوریه داشت، نیز گفت: 
خوشحالم سهمی در این پیروزی داشتم و 

تمام تالشم را کردم که ایران برنده شود.
اینکه  به  اشاره  با  نیز  معدنچی  واال  امیر 

تصریح  داشتند،  سوریه  برابر  سختی  بازی 
گروه  خوب  تیم های  از  یکی  سوریه  کرد: 
سه بود و با وجود باال بودن فشار بر روی 
خیلی  ما  شویم.  پیروز  توانستیم  ما  تیم 
مقابل  می خواستیم  و  بودیم  کرده  تمرین 
صعود  آسیا  دو  گروه  به  خود  تماشاگران 

کنیم.
دو  گروه  در  که  سختی  رقابت  درمورد  او 
باید   ۲ گروه  در  گفت:  نیز  داشت  خواهند 
خیلی تالش کنیم تا شکست نخوریم زیرا 
تیم های سرسختی  در آن گروه هستند که 

باید با آنها بازی کنیم.

تیم والیبال جوانان ایران در دیدار نهایی رقابت های 
قهرمانی آسیا مقابل چین شکست غیرمنتظره را 
پذیرفت. این شکست درحالی رقم خورد که تیم 
ایران همه رقیبانش را با اقتدار برده و فینالیست 

شده بود.
نهایی  دیدار  چین  و  ایران  والیبال  های  تیم   
رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا را روز یکشنبه در 
چین تایپه برگزار کردند که در پایان تیم چین با 
حساب ۳ بر ۲ برنده شد و قهرمانی را از چنگ 

بازیکنان کشورمان در آورد.
در ست نخست این بازی تیم ایران شروع خوبی 
داشت و وقت نخست استراحت فنی را 8 بر ۵ 
پیش افتاد اما در ادامه تیم چین از اشتباهات تیم 
کشورمان استفاده کرد و به ایران رسید. دو تیم در 
امتیاز ۲4 برابر شدند و تیم چین که روحیه خوبی 
پیدا کرده بود این ست را ۲7 بر ۲۵ به سود خود 

پایان داد.
انگیزه جبران  به  شاگردان عطایی در ست دوم 
باخت در ست نخست به میدان آمدند اما چین 

هم با بازی هماهنگ خود پا به پای تیم ایران پیش 
آمد. دو تیم در امتیاز 9 برابر شدند و در ادامه ایران 
وقت دوم استراحت فنی را 16 بر 14 پیش افتاد. 
تیم ایران پس از آن برتری خود را تداوم بخشید و 

ست دوم را ۲۵ بر ۲1 برنده شد.
ست سوم این دیدار با برتری قاطعانه ایران همراه 
برای  بر ۲  فنی 8  استراحت  وقت نخست  شد. 
کشورمان ثبت شد اما پس از آن بود که بازیکنان 
اشتباهات  و  گرفتند  کم  دست  را  حریف  ایران 
زیادی را مرتکب شدند. وقت دوم استراحت فنی 
این ست هم برتری 16 بر 1۳ ایران را به دنبال 

داشت.
تیم چین در امتیاز ۲1 به ایران رسید و در کمال 
ناباوری این ست را ۳9 بر ۲1 برنده شد. بازیکنان 
فراوانی  اعتراض  سوم  ست  پایان  در  کشورمان 
به داور مسابقه داشتند که سرداور دیدار به این 

اعتراضات توجهی نداشت.
ست چهارم را دو تیم برابر شروع کردند. تیم چین 
دو امتیاز پیش افتاد اما بازیکنان کشورمان وقت 

نخست استراحت فنی را 8 بر 7 به نام خود ثبت 
کردند. تیم ایران با بازی هماهنگ خود در ادامه 
وضعیت بهتری پیدا کرد و در نهایت این ست را 

۲۵ بر 18 برنده شد تا کار به ست پنجم بکشد.
دفاع  با  که  بود  تیم چین  این  پنجم  در ست 
روی تور خوب خود ۳ بر یک پیش افتاد. بعد 
عطایی  چین،  تیم  یک  بر   4 برتری  ثبت  از 
بهنگام  تیم  این  کرد.  اوت  تایم  درخواست 
تغییر زمین نیز برتری 8 بر ۵ را به ثبت رساند. 

تیم  این  به   9 امتیاز  در  ایران  تیم  ادامه  در 
رسید ولی بار دیگر تیم چین پیشی گرفت و 
در نهایت این ست را 1۵ بر 1۳ برد تا قهرمانی 

جوانان آسیا را کسب کند.
به  را  فینال همه حریفان  تا  که  تیم کشورمان 
بازی  اسیر  فینال  در  بود  داده  شکست  راحتی 
هماهنگ چین در دفاع روی تور شد و در کمال 
ناباوری قهرمانی را از دست داد و روی سکوی دوم 

ایستاد. کره جنوبی نیز سوم شد.

شاهقلی: خوشحالم سهمی 
در پیروزی تیم ملی تنیس داشتم

والیبال جوانان آسیا - چین تایپه؛

جوانان ایران نایب قهرمان آسیا شدند

نیمار: رونالدو شانس اصلی کسب 
توپ طالی امسال است
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دعوت  مجمع عمومي عادي نوبت اول
شرکت تعاوني مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگیران سازمان تامین اجتماعي کرج

جلسه مجمع عمومي عادي شرکت تعاوني مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگیران سازمان 
تامین اجتماعي کرج )نوبت اول( در روز جمعه مورخ 1395/06/05 ساعت 10 صبح در محل پروژه 452 واحدي 
تعاوني مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگیران سازمان تامین اجتماعي کرج واقع در شهر 
جدید هشتگرد، فاز 7، قطعه 64 برگزار مي گردد. از کلیه داوطلبان اعضاي شرکت تعاوني دعوت مي شود جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
یادآوري میشود: - در صورتي که حضور عضوي در مجمع میسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال راي از سوي 
خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ کس نمیتواند نمایندگي بیش از سه عضو را 
بپذیرد. و هر شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد داشت. اضافه مي شود برگه هاي نمایندگي مزبور با امضا اکثریت 
هیات مدیره و بازرس تعاوني معتبر خواهد بود بدین منظور عضو متقاضي اعطاي نمایندگي باید حداکثر ظرف مدت 
7 روز از تاریخ انتشار این آگهي به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارك موید عضویت در تعاوني و کارت 
شناسایي معتبر در محل دفتر تعاوني حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضي و اهلیت نماینده، برگه 

نمایندگي مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود  به مجمع عمومي براي نماینده صادر گردد.
 2- اعضاي که تمایل به کاندیداتوري هیات مدیره/ بازرسان را دارند درخواست کتبي )فرم مشخصات( حداکثر 
ظرف مدت )7( روز از تاریخ انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي به همراه داشتن مدارك الزم )کپي شناسنامه- 
مدرك تحصیلي، تخصصي و تجربي، کارت ملي، کارت پایان خمت )آقایان( و 2 قطعه عکس( در به دفتر تحویل 

نمایند.
- این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانوني براي کلیه اعضا 

اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1- گزارش کتبي هیات مدیره از عملکرد سال 1394- 2- گزارش کتبي بازرس از عملکرد سال 
1394 - 3- طرح و تصویب صورتهاي مالي سال 1394 شامل عملکرد، سود و زیان و ترازنامه - 4- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادي هیات مدیره براي سال 1395- 5- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت یک سال 

هیات مدیرهمالي - 6- انتخابات اعضاي اصلي و علي البدل هیات مدیره

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
قانون  موضوع  اول  1۳9۵60۳۳10۵۵00100۳هیات  شماره  رای  برابر  رسمی 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  شناسنامه۳  بشماره  جعفر  فرزند  اژدری  بهرام 
به مساحت ۲00 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک ۳6اصلی واقع در صالح 
شماره  سند  موضوع  بر  بر  کوه  وردی  شاه  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  آباد 
گردیده  محرز  دفتر76  صفحه۵۳9  تهران  ۵16۳1مورخ9/8/1۳49دفترخانه17 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 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 است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سواری سمند مدل 84با شماره شهربانی  ۲۵7ط۲۵ایران 
8۲و شماره موتور 1۲484۲497۲6و شماره شاسی 14۵47۳۵8مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
مجید  سید  بنام   ۲۵۲4778 کارت  شماره  به   مسافری  راننده  هوشمند  کارت   

زراعتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

اگهی مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری 
 S141۲۲86088496 پراید مدل 1۳86 به شماره موتور 19۳6494 و شماره شاسی

بنام ادیب محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

دادنامه 

انقالب  اساسی دادگاه  قانون  پرونده کالسه 940998771۳۳0008۳ شعبه دادگاه اصل 49  العاده  بتاریخ 9۵/4/19 در وقت فوق 
اسالمی بوشهر تحت نظر قرار گرفت با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان بوشهر به نشانی بوشهر خ عاشوری
خواسته: صدور حکم تکمیلی

رای دادگاه- در پرونده پیوست گمرک بندر دیلم طی گزارشی خطاب به ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( استان بوشهر مرقوم 
نموده با توجه به اینکه گمرک در شرف تحویل اموال موجود در انبارها می باشد نماینده حقوقی خود را جهت تحویل کاالی معرفی 
موتور  مورخ 94/11/4 یک دستگاه  گزارش شماره 16۵/۳781۲۳/ن  اجرای طی  دیلم ستاد  راستای درخواست گمرک  در  نماید. 
سیکلت هوندا به شماره تنه NC۳110۳0۲16 و شماره تنه NC۲۳E14۲7۳۵ بعنوان بالصاحب تحویل میگردد و مراتب جهت 
رسیدگی به این دادگاه اعالم میگردد. دادگاه با عنایت به مراتب و بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته و 
عدم شناسایی مالک و اینکه موضوع از طریق روزنامه آگهی تا چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی ادعای دارند در فرجه مقرر قانونی 
به دادگاه مراجعه نمایمد که علیرغم ابالغ و اگهی بتاریخ 94/11/۲0 و رعایت مهلت مقرر قانونی تاکنون احدی مراجعه نکرده و ادعای 
هم در این خصوص مطرح نشده است علیهذا یک دستگاه موتورسیکلت به مشخصات مارالذکر را بالصاحب تشخیص و مستندا به 
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مواد 1-۳-8-10-14-۲0 و تبصره ماده 9 همگی از اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی 
به پرونده های اصل 49 فرمان مورخ 68/۲/6 حضرت امام )ره( و تایید مقام معظم رهبری و رعایت ماده ۲8 از قانون مدنی حکم 
به ضبط یک دستگاه موتور سیکلت با مشخصات فوق اذکر به نفع ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( استان بوشهر صادر و اعالم 
میگردد تا به مصرف فقرا و مستمندان برسد لکن در صورت مراجعه مالک و ذیحق شناخته شدن او توسط مراجع قضایی ستاد اجرای 
می بایست نسبت به پرداخت ثمن آن به تاریخ صدور حکم به مالک اقدام نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده 

های اصل 49 می باشد.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر- ابراهیم شفیعی

آگهی حصروراثت
آقای شمویل اصالن دارای شناسنامه شماره ۲80 بشرح دادخواست به کالسه 69۳000۲0  
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادوران فریدون 
اصالن بشناسنامه 109 در تاریخ 1۳94/11/۲4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه 

آن مرحوم منحصر است به 7 نفر
۲7۵149۲487پسر  ملی  ش  ارومیه  صادره   1۳۳9 متولد   ۲80 ش  ش  اصالن  1-شمویل 

مرحوم
۲-چارلیس اصالن ش ش 44۵ متولد 1۳49 صادره ارومیه ش ملی ۲7۵14941۳7 پسر 

مرحوم
۳-هرمز اصالن ش ش ۵۲8 متولد 1۳۵۳ صادره ارومیه ش ملی ۲7۵1494961 پسر مرحوم
4-جانی اصالن ش ش ۵۲7 متولد 1۳۵۲ صادره ارومیه ش ملی ۲7۵14949۵1 پسر مرحوم

پسر   ۲7۵1494978 ملی  ش  ارومیه  صادره   1۳۵6 متولد   ۵۲9 ش  ش  اصالن  ۵-یوسف 
مرحوم

6-نه نه جان اصالن ش ش ۳77 متولد 1۳46 صادره ارومیه ش ملی ۲7۵149۳4۵9 دختر 
مرحوم

7-صوفیا اصالن ش ش ۳4۲ متولد 1۳44 صادره ارومیه ش ملی ۲7۵149۳106 دخترمرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  یک ماهه یک مرتبه آگهی 
مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. به استناد نامه شماره 81-9۵ –ک 
مورخه 9۵/4/14 طبق قوانین کلیسای شرق آشوری در ایران ماترک مرحوم بطور مساوی 

بین فرزندان ایشان اعم از پسر و یا دختر تقسیم میگردد.م الف 1۳0
رئیس شعبه 43 شورای حل اختالف ویژه اقلیتهای دینی-ولسون یوئن

متن آگهی
خواهان ندا شفاف دادخواستی به طرفیت خوانده / رضا دهباشی به خواسته طالق 
به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی 
کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان 
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  گردیده  ثبت   9۵09986610۲00۳۲۳
درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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 خودظرف مهلت یک هفته جهت معرفی داور خود حاضر گردد. 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی دادگستری شهرستان خرم آباد – پروانه فراشی. 

آگهی احضار متهم 
حسب محتویات پرونده شماره 9۳0998661۲9008۳6 شعبه نهم دادیاری عمومی 
و انقالب شهرستان خرم آباد آقایان علی حبیب موالیی و محسن پاپی فرزند رفیع 
به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو و تخریب تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور 

در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید.
دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد- یونس آزاد پور.

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
قانون  موضوع  اول  1۳9۵60۳۳10۵۵0010۳1هیات  شماره  رای  برابر  رسمی 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
قطعه  یک  ششدانگ  در  شناسنامه۵۲04۵  بشماره  محمد  فرزند  دردایی  محسن 
باغ به مساحت 40/4۳96 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 97اصلی واقع 
در انبارتپه خریداری از مالک رسمی آقای احمد نخبه دهقان موضوع سند شماره 
گردیده  محرز  دفتر76  تهران صفحه۵۳9  4۲۳94مورخ ۲6/9/1۳46دفترخانه17 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 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 است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

ابالغ 
ارسطو  ابوالحسن  سید  قنبر  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نوری  علی  خواهان 
به خواسته صدور حکم به رفع ممانعت از حق ارتفاق تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان بخش خرم آباد شهرستان تنکابن نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی بخش خرم آباد واقع در استان مازندران – بخش خرم 
آباد خیابان شهید فتح علی نژاد – جنب مسجد جامع – دادگاه عمومی بخش خرم 
آباد ارجاع وبه کالسه 9۲09981118۲00۲08 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
9۵/6/1۵ و ساعت 9:۳0 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
آقای قنبر ارسطو و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یم نوبت در  دادگاه های عمومی و 
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 و قرائت پاسخ استعالم  

ثبتی حاضر گردد م. الف ۲96/9۵
مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش 
خرم آباد – محدثه شعبانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
سیده آرزو رمضانی روشن دارای شناسنامه شماره ۲0۵0۳491۵7به شرح دادخواست 
به کالسه 10/400/9۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه آقازاده حمزه کالیی بشناسنامه 1001و شماره ملی 
۲06047۵1۲0در تاریخ 9۵/۳/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
ش  ش  به  فاطمه  و  اسمعیل  سید  فرزند  روشن  رمضانی  علی  1-سید 

۲0۵0۵98440متولد 7۳ محل تولد بابل پسر متوفی 
ش  به  فاطمه  و  اسمعیل  سید  فرزند  روشن  رمضانی  فاطمه  ۲-سیده 

ش۲0۵0۳491۵7متولد 1۳70 دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل مهدی زاده 

آگهی ابالغ
 احضار متهم مهدی کاوه فرزند یزدان با شماره پرونده ۵/941۲۲9

بموجب پرونده کالسه 940998111۳0010۵4 بازپرسی 
شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب بابل در خصوص شکایت آقای جواد حدادی 
حال  در  شعبه  این  در  که  غیر  مال  فروش  بر  مبنی  شما  علیه  اله  سیف  فرزند 
رسیدگی می باشد و چون شاکی آدرس شما را مجهول المکان اعالم نموده لذا در 
اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری در یک نوبت آگهی و از تاریخ نشر 
این آگهی ظرف مدت یکماه خودتان را به این شعبه معرفی و از خود دفاع نمایید 

در غیر اینصورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب بابل 

آگهی تحریر ترکه 
در پرونده کالسه 9۵09986696۲00076 این شعبه با توجه به فوت مرحوم لیال 
امیرزاده فرزند عینعلی درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده 
است و برای تاریخ 1۳9۵/6/1 راس ساعت 10:00 نوبت تحریر ترکه تعیین گردیده 
لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی آنها بستانکاران 
از متوفی و مدیونین به وی هر کس که به هر طرفین حقی به ترکه متوفی وارد 
ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 47 شورای حل اختالف خرم 
لرستان  استان  امام میدان عدالت دادگستری کل  آباد خیابان  واقع در خرم  آباد 

جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند .
شعبه 47 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد.

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای  1-تصرفات     9۵/۳/۳-1۳9۵-۳001709 برابررای  فاقدسندرسمی 
4۳6۵صادره  شناسنامه  فرزندحمیدبشماره  جاسمی  دغالوی  حسن 
اهوازکدملی17۵1۲81469نسبت به یک باب ساختمان به مساحت۳00مترمربع 
ازمالکیت  دواهوازخروجی  پالک۲701و۲698و۲697بخش  ششدانگ  درقسمتی 
مزبورمراتب  لذابرابرماده۳قانون  گردیده  رای  پورمنجربصدور  مرعشی  یدا... 
دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت 
به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این 
آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  ومعترض  نمایند  ورسیددریافت 
اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض 
اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمایندبدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره 
خواهدنمود.شماره  بصدورسندمالکیت  اقدام  برابرمقررات  ثبت  درموعدمقرراداره 

م.الف)۵/188۲(
تاریخ انتشارنوبت اول1۳9۵/4/۲8 
تاریخ انتشارنوبت دوم:1۳9۵/۵/1۲

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادریان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای کامبیز غرقی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سندمالکیت ۲00سهم مشاع از 7/۵8۳77سهم۵/۳دانگ مشاع از100076سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین و مساحت 100076ترمربع قطعه 1۲8بشماره8فرعی از 
196اصلی مفروز از پالک -فرعی واقع در اراضی جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد  
مورد ثبت11۵7۳صفحه 18دفتر جلد 101 امالک به نام کامبیز غرقی ثبت و صادر 
گردیده و برابر سند قطعی شماره -دفترخانه -به متقاضی منتقل شده و بموجب 
سند رسمی شماره-دفترخانه-در رهن -می باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده 
و درخواست سند المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به 
ماده 1۲0آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشاراین آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره 
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد

نمایش اقتدار و ارتقاي توان رزمي پلیس 
البرز در منطقه »قزل حصار« 

گروه استان ها - البرز: معاون عملیات استان البرز 
از نمایش اقتدار و  ارتقاي سطح آمادگی و توان 
رزمي و عملیاتی پلیس استان به منظور کاهش 
تهدیدات،  رساندن  حداقل  و  آسیب پذیري ها 
مقاومتي  توان  افزایش  و  تاسیسات  پایدارسازي 

استان، در منطقه قزل حصار کرج خبر داد . 
پدافند  اینکه  بیان  با  نصرتي«  »رضا  سرهنگ 
غیرعامل ، یکي از مهمترین ابزارهاي بازدارندگي 
است اظهار داشت: موضوع پدافند غیرعامل بهترین 
و مناسب ترین شیوه در کاهش مخاطرات و آسیب 
پذیري ها است.  معاون عملیات استان البرز با بیان 
اینکه اقدامات پدافندي به صورت غیر عامل موجب 
کاهش آسیب پذیري و افزایش مقاومت و پایداري 
و تداوم فعالیت دستگاه ها و سیستم هاي نظام 
در مقابل تهدیدات مي شود اظهار داشت: طرح 
پیشگیري از بالیاي طبیعي و حوادث غیر مترقبه با 
بکارگیري تمامي توان نیروهاي انتظامي، عصر روز 
دوشنبه ۲8 تیرماه در منطقه قزل حصار کرج اجرا 
خواهد شد.  گفتني است همه ساله و در فصول 
مختلف سال مانورهاي ارتقاء توان رزمي پلیس در 

نقاط مختلف استان برگزار مي شود.

عبور از فصل پیک نیازمند همکاري 
مشترکین برق

استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
استان  توزیع  هماهنگي  جلسه  در  کردستان 
کردستان گفت: با توجه به در پیش بودن فصل 
تابستان و گرمي هوا، براي عبور از پیک مصرف 
نیازمند  فصل  این  در  خاموشي  از  پیشگیري  و 

همکاري بیشتر مشترکین برق استان مي باشیم.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق 
استان کردستان دراین نشست که با حضور مدیران 
عامل و معاونین شرکت هاي برق منطقه اي غرب و 
شرکت توزیع نیروي برق استان برگزار شد، محمد 
مصطفي نجفیان گفت: تعامالت این دو شرکت در 
سال هاي اخیر مطلوب بوده  است و امیدواریم با 
همکاري و تعامل بیشتر  فصل پیک مصرف پیش 

رو  با موفقیت پشت سر گذاشته شود.
وي افزود: مشکالت شرکت توزیع برق استان بیشتر 
در بخش  نقدینگي مي باشد و امیدواریم با همت و 
تالش مضاعف مدیران و کارکنان صنعت برق استان 
این موضوع خللي  در اجراي به موقع پروژه ها  و 

خدمتگزاري به شهروندان وارد نکند.

استاندار اصفهان دربازدید از ذوب آهن اصفهان تاکید کرد:
آینده درخشان ذوب آهن با تولید ریل ملی در 

صادرات
بهادری-اصفهان: دکتر رسول زرگر پور استاندار اصفهان در جریان 
سفر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  به اصفهان با حضور در این 
شرکت  از کارگاه نورد 6۵0 وخط تولید ریل ملي بازدید و با آخرین 

تحوالت ودستاوردهاي ذوب آهن اصفهان آشنا شد. 
وی ضمن  ابزار خشنودي از حضور در جمع کارکنان ذوب  آهن 
از همت وتالش مدیریت وکارکنان این شرکت براي برون رفت از 
قدردانی  وري  بهره  وافزایش  پیشرفت  سمت  به   وحرکت  بحران 

نمود.
وی با اشاره به تالش هاي ذوب آهن ظرف دوسال گذشته درجهت 
کاهش مصرف انرژي وکاهش قیمت تمام شده  محصوالت وافزایش 
گرا  درون  مقاومتي  اقتصاد  اساسي  شرط  شد:  آور  یاد  وري  بهره 
با تولید ریل  وبرون گرا بودن است. وی افزود: ذوب آهن اصفهان 
ملي با هدف تنوع تولید وافزایش بهره وري تجهیزات ونیروي انساني 

به خوبي در جهت اقتصاد مقاومتي عمل نموده است. 
استاندار اصفهان با تاکید بر تالش ذوب آهن در زمینه افزایش تولید 
و صادرات تصریح کرد: این شرکت درآینده ای نزدیک ضمن پشت 
سرگذاشتن مشکالت قبلي ازآینده درخشان اقتصادي نیز برخوردار 

خواهد شد.
آقایان دکتر سرقیني معاون وزیر صنعت، معدن  بازدید که  دراین 
وتجارت ،مهندس اسرافیل  احمدیه رئیس  سازمان صنعت ، معدن 
فرماندار  سجاد  محسن  سید  مهندس  و  اصفهان  استان  وتجارت  
لنجان نیز حضور داشتند مهندس یزدي زاده  معاون برنامه ریزي 
وتوسعه ذوب آهن گزارشی از تحوالت اقتصادي وصنعتي ذوب آهن 
در دو سال گذشته را به اطالع  استاندار اصفهان ودیگر مسئولین 

بازدید کننده رساند. 

بهره برداری از پروژه چهاربانده جاده خوی سلماس 
تا پایان سال

راه  پیام زمان؛ سرپرست معاون ساخت و توسعه  ارومیه-خبرنگار 
و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: پروژه چهاربانده کردن جاده 

خوی سلماس تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
از چندین سال پیش  این جاده که  فرشاد موسوی گفت: ساخت 
شروع شده به علت کمبود اعتبار تاکنون به مرحله اتمام نرسیده 
اقتصاد  های  پروژه  محل  از  اعتبار  تامین  صورت  در  اما  است 

مقاومتی تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
وی گفت: طول این این جاده ۳8 کیلومتر است که 9 کیلومتر آن 
از طرف سلماس به بهره برداری رسیده و ۲9 کیلو متر بعدی در 
۳ قرارداد برنامه ریزی شده که 40 در صد پیشرفت فیزیکی دارد.

 6 تاکنون  پروژه   این  برای  شده  هزینه  اعتبار  گفت:  موسوی 
میلیارد تومان است و هم اکنون برای پرداخت مطالبات پیمانکار 

و اتمام طرح 40 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

خبر خبر

شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز از آغاز عملیات 
تملک و آزادسازی مسیر ۲6 متری کانال سبالن 

ائل گلی خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو تبریز، 
رسول موسائی شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز با 
اعالم این خبر گفت: به منظور سهولت رفت و آمد 
اهالی ساکن در جوار کانال سبالن و در راستای 
پاسخگوئی مناسب به درخواست شهروندان ساکن 
در حوزه این کانال، شهرداری منطقه دو با استقرار 

آزادسازی  و  تملک  عملیات،  با  مرتبط  کانکس 
واحدهای واقع در پروژه تعریض و احداث مسیر ۲6 

متری کانال سبالن را آغاز کرده است.
مورد  مسیر  اینکه  عنوان  با  دو  منطقه  شهردار 

استفاده اهالی و ساکنین محل کانال سبالن ائل 
گلی سالیان متمادی بصورت مخروبه بود و عملیات 
تعریض و احداث مسیر در این نقطه از شهر عالوه 
بر زیباسازی محل موجبات اتصال خیابان سهند 
ائل گلی به خیابان دانش را فراهم می آورد گفت: 
کانال  سوی  دو  هر  در  مسیر  این  احداث  برای 
سبالن بطول ۵۵0 متر و عرض ۲6متر )با احتساب 
کانال بطول ۳0 متر(، عملیات آزادسازی و توافق 
7۲ واحد مسکونی واقع در مسیر پروژه از سوی 

اکنون در  امالک منطقه که هم  واحد  نیروهای 
کانکس های مرتبط با این فعالیت مستقر شده اند، 
با توافق صاحبین امالک واقع در مسیر آغاز شده 
و این امر از طریق ارسال دعوتنامه نیز به مالکین 

اطالع رسانی شده است.
ایشان جهت تسریع در اجرای عملیات 
تملک و مسیرگشائی از اهالی خواست 
دو  منطقه  شهرداری  با  توافق  برای 
مسئولین  به  سریعاً  تبریز  کالنشهر 

مرتبط با این امر، مراجعه نمایند.
موسائی  رسول  مهندس  اعالم  بنابه 

تملک واحدهای واقع در پروژه مسیرگشائی ۲6 
نهضت  های  آپارتمان  پشت  در  سبالن  متری 
متر   ۲8۵ و  هزار   4 در  گلی،  ائل  سوادآموزی 

مساحت خواهد بود.
شایان ذکر است: به محض آغاز عملیات اجرائی 
مسیرگشائی ۲6 متری سبالن، عملیات دیوار کشی 
و ساماندهی داخل کانال سبالن نیز صورت می 

پذیرد.
اجرای عملیات زیرسازی مسیر ۲4 متری میدان 

شهید روحانی الهی پرست به رجائی شهر 
عملیات اجرائی احداث مسیر دو بانده ۲4 متری 
میدان شهید روحانی الهی پرست به رجائی شهر 
مرحله  وارد  اساسی،  ریزی  آسفالت  انجام  برای 

زیرسازی شد. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو تبریز، 
مهندس رسول موسائی شهردار منطقه دو کالنشهر 
تبریز با اعالم این خبر افزود: در راستای پاسخ دهی 
مناسب به درخواست شهروندان، عملیات احداث 

مسیر میدان شهید روحانی الهی پرست به رجائی 
شهر از اهم پروژه های روان سازی ترافیک شهری 
مصوب سال 9۵ منطقه دو، هم اکنون در مرحله 

زیرسازی این پروژه قرار دارد.
شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز رفع آزار و اذیت 
شهروندان و حل مشکالت و معضالت محل بنا 
به درخواست اهالی رجائی شهر را از اهداف دیگر 
احداث مسیر دو بانده ۲4 متری الهی پرست به 
رجائی شهر دانسته و افزود: احداث این مسیر بطول 
۳00 متر در هر دو سوی کانال الهی پرست عالوه 
بر رفع مشکالت ساکنین محل، موجبات سهولت 
تردد شهروندان را فراهم آورده و به علت همجواری 
با هتل شهریار با ساماندهی و بهسازی اطراف هتل 
از مخدوش شدن چهره شهری نیز جلوگیری می 
کند. شایان ذکر است: بنا به دستور اکید مهندس 
شهرداری  سختکوش  نیروهای  موسائی،  رسول 
منطقه دو تبریز با فعالیت شبانه روزی در تالش 
برای به ثمر رساندن مسیر دو بانده ۲4 متری الهی 

پرست به رجائی شهر می باشند.

آغاز عملیات آزادسازی مسیر 26 متری کانال سبالن 
درشهرداری منطقه دو تبریز

چهارمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلوالن با 
نام ›معلوالن آفتاب‹ و با حضور  دکتر سیدحسن 
موسوی مشاور رئیس سازمان بهزیستی به مدت 
سه روز در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد و 

در جریان آن 16 نمایش به روی صحنه رفت. 
آثار منتخب شامل نمایشنامه کمدی ارتفاعات به 
کاگردانی اعظم دلداده، تولد فاطمه به کارگردانی 
به  راببندی  چشمهایت  کافی  آذر،  منوچهر 
کارگردانی میثم سرآبادانی و قصه سیبی که نصف 

نشد به کارگردانی مرضیه آقاسی است. 
این  دبیرخانه  به  ارسالی  اثر   1۵0 مجموع  از 
جشنواره، 17 اثر از شش استان تهران، اصفهان، 
قم، البرز و چهارمحال و بختیاری و مرکزی برای 

نمایش انتخاب شد. 
تیم تئاتر معلوالن استان البرز با نمایشی بنام » 

تولد فاطمه » به کارگردانی » منوچهر آذر » در 
این جشنواره حضور داشت.

الزم به توضیح است که جشنواره بین المللی تئاتر 
معلوالن 1۲ تا 17 آذرماه در اصفهان با حضور 
گروه های تئاتر معلوالن کشورهای آمریکا، هلند، 

بلژیک، آلمان و فرانسه برگزار می شود. 
 این جشنواره با هدف  تاکید بر برابرسازی فرصت 
ها درعرصه های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی 
و هنری و ارتقای سطح آگاهی عمومی و تغییر 
نگرش منفی نسبت به افراد دارای معلولیت و 
کمک به مشارکت، پیشگیری و توانمندسازی این 

افراد برگزار می گردد. 
ای،  صحنه  های  بخش  جشنواره   این   در  و 
پژوهش  و  آموزش  نوجوان،  و  کودک  خیابانی، 

اجرا شد.

برگزاری جشنواره تئاتر معلوالن آفتاب در اراک 

مناطق نفت خیز جنوب برای گازهای همراه برنامه 
مصوب دارد.

نفتخیز جنوب  مناطق  ملی  مدیرعامل شرکت 
گفت: عمده گازهای همراه در این شرکت در حال 
جمع آوری و تزریق است و رقم باقیمانده آن تنها 

کمتر از هشت درصد است.
به گزارش روابط عمومی، مهندس بیژن عالی پور، 
رویکرد این شرکت را جمع آوری و تزریق گازهای 

همراه دانست و گفت: برای همه آنها برنامه داریم.
وی افزود: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای 
همه گازهای همراه و تزریق گاز، طرح های مصوب 
دارد که اکنون در حال اجراست یا در آینده اجرا 
می شود. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب همچنین در پاسخ به این که چه تعداد 

طریق  از  است  قرار  این شرکت  های  میدان  از 
قراردادهای نفتی جدید توسعه یابد، گفت: این 

موضوع در حال مطالعه و بررسی است.
عالی پور از برگزاری جلسه های مختلف با مسئوالن 
شرکت ملی نفت برای مشخص شدن این موضوع 
خبر داد. عالی پور  اطمینان داد: توسعه میدان ها 
و یا مخازنی که شرکت های داخلی توان انجام آن 
را داشته باشند به شرکت های بین المللی سپرده 
نمی شود. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب هم 
اکنون با بیش از 4۵ میدان هیدروکربوری بزرگ و 
کوچک در گستره ای افزون بر 400 هزار کیلومتر 
مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، حدود 80 
درصد نفت خام و 16 درصد گاز کشور را تولید 

می کند.

مناطق نفت خیز جنوب برای گازهای همراه برنامه مصوب دارد
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آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو روا مدل 1۳87 به شماره انتظامی ایران 7۲- 81۲ج46 و به 
 NAAB۲1AA49H0۲190۲ شماره موتور 116870۳80۵7 و به شماره شاسی

به نام بهزاد مهدی پور زرین کمر مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بابل

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز پژو 40۵ جی ال ایکس رنگ یشمی متالیک مدل 1۳77 
به شماره انتظامی ایران 7۲- 77م۲84 و به شماره موتور ۲۲۵۲760۵764 و به 
شماره شاسی 76۳0۵4۵6 به نام اسداله افضلی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بابلسر

آگهی مفقودی
 -7۲ ایران  انتظامی  شماره  به  آی  ایکس  ال  جی  صبا  پراید  سواری  سبز  برگ 
۵14م۵9 و به شماره موتور ۳616610 و به شماره شاسی 141۲۲896۲۳0۳۲ به 

نام مریم ابراهیم زاده شرمه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بابلسر

اگهی مفقودی
مدل  پراید  سواری  خودروی  کمپانی  سند  که  رساند  می  اطالع  به  وسیله  بدین 
بنام   S141۲۲86088496 شماره شاسی و  موتور 19۳6494  شماره  به   1۳86

ادیب محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
 -8۲ ایران  انتظامی  شماره   1۳94 LXمدل  سمند  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به  و   147H0160678 موتور  شماره  به  و  889س8۵ 
مفقود  کالئی  اسکندر  سیفی  اصغر  نام  به   NAACR1HW8FF608878

گردیده و فاقد اعتبار است.
بابل

آگهی مفقودی
به شماره  و  ایران 7۲- 8۲9ج۵9  انتظامی  پژو 40۵به شماره  برگ سبز سواری 
نیا  نام علیرضا علی  به  به شماره شاسی 4040۲997  موتور 1۲48۵۲4۲818 و 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بابل

آگهی ابالغ 
متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  مرزونی  ابراهیمی  مهدی  شاکی  خواهان/ 
محمد حسین عباسی بازگیر و حبیب یار محمدی به خواسته ابطال مبایعه نامه 
جهت  که  نموده  بابل  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  )مالی( 
رسیدگی به شعبه 6 دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل واقع در استان 
مازندران- شهرستان بابل- میدان والیت- دادگستری شهرستان بابل- کد پستی: 
471۳6۵87۳9 ارجاع و به کالسه 9۵09981110600۲17 ثبت گردیده و وقت 
رسیدگی آن  1۳9۵/07/۲۵ و ساعت 1۲:۳0 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه ها 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 6 دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل- احمد عباسی

آگهی ابالغ 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای باب اله غالمیان و 
ولی اله عابدینی و کاظم غالمیان که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
شماره  پرونده  6در  شعبه  از  صادره   9409971110601۳18 شماره  دادنامه  وفق 
9409981110600۵۲0 محکوم به مبلغ 1۲۵000000 ریال اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای علی نقی زاده به وکالت از تعاونی 
ثامن و مبلغ 6۲۵0000 ریال نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- احمد عباسی 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 

کالسه پرونده ۵/۵0/9۵ 
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

خواهان: بانک قرض الحسنه مهر ایران
خوانده : گوهر علیمرادی فرزند عزیز 

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای روز 1۳9۵/۵/۳0 ساعت 9:۳0 وقت رسیدگی تعیین شده 
است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می 
شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود نامبرده می تواند تا روز جلسه به این 

شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه
پرونده کالسه 9409980۲1۳۳01070 شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع 
منتظر  فرزین  آقاي  خواهان  شماره  نهایي  تصمیم  تهران  مطهري  شهید  قضایي 
حبیب  اقاي  خوانده  رستمعلي  م.پ  کلهر  علي  اقاي  وکالت  با  تقي  م.پ  صاحب 
ها 1- مطالبه وجه چک ۲- مطالبه  احمد شهنوازي م.پ رسول بخش خواسته 
خسارت تاخیر تادیه ۳- مطالبه خسارت دادرسي راي دادگاه در خصوص دعوي 
خواهان آقاي فرزین منتظر صاحب با وکالت اقاي علي کلهر بطرفیت اقاي حبیب 
احمد شهنوازي بخواسته مطالبه مبلغ 1۵0/000/000 ریال وجه سه فقره چک و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسي باستناد چک هاي شماره 
4۵۵640 مورخ 1۳91/10/۲8 و 4۵۵641 مورخ 1۳91/10/10 و 4۵۵64۲ مورخ 
1۳91/11/۲8 به همراه ظهر چک و گواهیهاي عدم پرداخت  و کالت نامه شماره 
0019۵۵ مورخ 1۳94/09/10 با توجه به وجود اصل خچک و گواهي عدم پرداخت 
در ید خواهان که داللت به اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده با وصف ابالغ قانوني 
از حضور در جلسه دادرسي خودداري نموده و دلیلي جهت بري الذمه شدن خود 
ارائه ننموده است دادگاه ضمن پذیرش دعوي خواهان مستنداً به ماده ۳1۳ قانون 
پرداخت  به  را  خوانده  مدني  دادرسي  آئین  قانون  ۵1۵و۵۲۲  مواد  نیز  و  تجارت 
1۵0/000/000 ریال و نیز به پرداخت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه رسمي و خسارت تاخیر تادیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزي از تاریخ 
صدور چک تا زمان اجراي حکم در حق خواهان محکوم مینماید راي صادره غیابي  
و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و پس از انقضاي 
محاکم  در  خواهي  تجدیدنظر  قابل  ابالغ  از  پس  روز   ۲0 ظرف  واخواهي  مهلت 

تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
110/42533 رئیس شعبه 180 دادگاه عمومي تهران-فرشید دریا نوش

آگهي فقدان مدرک تحصیلي
مدرک فارغ التحصیلي اینجانب عاطفه سادات حسیني فرزند سید حبیب به شماره 
شناسنامه ۲۳6 صادره از کرج در مقطع کارشناسي رشته زبان و ادبیات فارسي صادره 
از واحد دانشگاهي کرج با شماره 1/18۲4- 84/1/16 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
مي باشد. از یابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج به 

نشاني کرج- بلوار موذن- دانشگاه آزاد- دانشکده ادبیات ارسال نماید.

آگهی
اقا  اردوخاني  ناصر  علیه  محکوم  محمد  م.پ  احمدي  عبدالحسین  له  محکوم 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  خواست  در  بموجب  به  محکوم  دیوان  م.پ  باقر 
 9409970۲۲67007۵۲ مربوطه  دادنامه  شماره  و   9۵10090۲۲670068۳
اصل خواسته  ریال  مبلغ ۲00/000/000  پرداخت  به  است  علیه محکوم  محکوم 
و مبلغ 6/4۵0/000 ریال هزینه دادرسي و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت اجراي حکم و پرداخت نیم 

عشر دولتي .
110/42535 مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي 
شهید بهشتي تهران-ساسان فالحي

آگهی حصر وراثت
آقای فرید مطهری نیا نام پدرعبد النبی بشناسنامه 16۲۳صادره از آبادان درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که ۲9۵/17/9۵ح مرحوم 
عبد النبی مطهری نیا بشناسنامه 1۲0۵4صادره دزفول در تاریخ 1۳9۵/۳/۳0دزفول 
اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی باال ۲-سعید اومال زاده بشناسنامه 
4-زهره  1066آبادان  بشناسنامه  نیا  مطهری  متوفی(۳-نسرین  )پسران  679آبادان 
مطهری نیا بشناسنامه 607آبادان ۵- زرین مطهری نیا بشناسنامه 9۲6آبادان 6-سیمین 
198آبادان  بشناسنامه  نیا  مطهری  پروین   -7 449آبادان  بشناسنامه  نیا  مطهری 
)دختران متوفی(8-طیبه یوسفی نژاد بشناسنامه ۳7۳99دزفول )زوجه متوفی(و ال غیر.
قانونی  باانجام تشریفات  اینک  این شورا ثبت شد.  پرونده کالسه ۲9۵/17/9۵ح در 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه17شورای حل اختالف شهرستان دزفول

آگهی ابالغ
 دادخواست وضمائم

خواهان علی خادمی نیا فرزندولی دادخواستی بطرفیت1-حیدرباوی فرزند ذبیح۲-
مقوم  موتورسیکلت  دستگاه  سندیک  انتقال  به  الزام  بخواسته  کردفرزندعلی  هادی 
شماره  پالک874۵اصفهان6۳به  شماره  به  موتورسیکلت  هزارتومان  سیصدوسی  به 
حل  شورای  قاضی  شعبه  به  که  موتور60061۳7تقدیم  تنه8۵01۲6۲وشماره 
اختالف شهرستان باغملک ارجاع وبه کالسه۲6/1/9۵ثبت وبرای روزچهارشنبه عصر 
مورخه9۵/6/۳ساعت16عصرتعیین وقت گردیده وچون خواندگان مجهول المکان اعالم 
شده،لذابرحسب تقاضای خواهان ودستورشوراومستندابه ماده7۳ازقانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب درامور مدنی مصوب1۳79مراتب فوق یک نوبت دریکی 
ازجرایدکثیراالنتشاردرج وازخواندگان فوق الذکر دعوت می شودکه ازتاریخ نشرآگهی 
ظرف مدت 10ده روزبه دفترشورامراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم 
آدرس محل اقامت خودرااعالم درغیراینصورت مفاددادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی وشوراتصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمودوچنانچه بعدانیازی به درج آگهی 

باشدفقط یک نوبت ومدت آن ده روزخواهدبود.    شماره م.الف)9۵/66(
قاضی شورای حل اختالف باغملک-امیری

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
موضوع  دوم  شماره1۳9۵60۳170010014۳9-9۵/۳/11هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی 
شماره  ازاهوازبه  شناسنامه۳۵89صادره  فرزندعبدالزهرابشماره  باوی  جلیل 
درقسمتی  مساحت108/۵6مترمربع  به  ساختمان  باب  ملی17۵148۳088دریک 
عزیزفدایی  آقای  سهمی  موضوع  شده  اهوازخریداری  ازپالک14/۳66بخش4 
طی  رسمی(که  )مالک  ششدانگ  ازمقسم600سهم  مشاع  میزان60سهم  به 
انتقال  متقاضی  به  عادی  های  وقولنامه  نامبرده  ازوراث  رسمی  وکالتنامه  ارائه 
فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  است.لذابه  محرزگردیده  یافته 
صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  شود  می  روزآگهی  پانزده 
دوماه  بمدت  آگهی  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته  اعتراضی  متقاضی 
ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضائی  مرجع  خودرابه  اعتراض،دادخواست  تسلیم 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت 
صادرخواهدشد.ضمناصدورسندمالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.     

شماره م.الف)۵/1704(
تاریخ انتشارنوبت اول:دوشنبه9۵/4/۲8

تاریخ انتشارنوبت دوم:سه شنبه9۵/۵/1۲
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز-اسفندیاری نیا

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بستک خبرداد: 
اخذ 12۰ سند موقوفه در سالجاری

امور  و  اوقاف  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
ضمن  درخشنده  رضا  هرمزگان،  استان  خیریه 
قدر دانی از همکاری بنیاد مسکن و ثبت اسناد 
شهرستان افزود: این اسناد شامل 97 سند تبدیلی 
دفترچه ای به تک برگی و ۲۳ سند جدید است که 
تعداد ۵۳ سند موقوفات دیگر جهت انجام مراحل 
اخذ سند می باشد درخشنده اخذ اسناد مالکیت 
راستای  در  اساسی  و  الزم  اقدامی  را  موقوفات 
و  بر شمرد  وقفی  اماکن  این  از  و صیانت  حفظ 
اظهار داشت: یکی از مهم ترین وظایف در رسالت 
اوقاف، حفظ و نگهداری موقوفات و اماکن متبرکه 
می باشد که اخذ سند مالکیت یکی از اصولی ترین 
راهکار برای این منـظور است وی با بیان عملکرد 
اوقاف بستک گفت: با پیگیری هاس انجام شده 
از ابتدای سال تا کنون توانسته ایم فراتر از برنامه 
های مصوب سال در بخش ثبتی اقدام نماییم که 
این امر با تعامل بین شوراهای اسالمی، ثبت اسناد 
امالک و بنیاد مسکن محقق شده است که این امر 
یکی از مهم ترین ویژگی های اوقاف محسوب می 
گردد رییس اداره اوقاف و امور شهرستان بستک با 
توجه به فعالیت های انجام شده پیرامون شناسایی، 
احیاء، ثبت و حفظ موقوفات، اخذ سند مالکیت 
خادمین  امناءو  های  هیات  ساماندهی  موقوفات، 
مساجد،برگزاری طرح حفظ مسابقات و محفل انس 
با قران کریم،بروز رسانی اسناد اجارات موقوفات 
در  مسئولین  بیشتر  تعامل  و  حمایت  خواستار 
راستای خدمات رسانی بهتر اوقاف در شهرستان 
شد الزم به ذکر است مصوبه امسال برنامه های 
ثبتی در بخش تبدیل اسناد دفترچه ای را به تک 
برگی تعداد ۲8رقبه و اخذ سند مالیکت تعداد ۵0 

رقبه بوده است. 

ممانعت شهرداری ها از آبیاری فضای 
سبز با آب شرب شهری در کردستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کردستان بر 
ضرورت پرهیز شهرداری ها از آبیاری فضاهای سبز 

با آب شرب شهری تأکید کرد.
فاضالب  و  روابط عمومی شرکت آب  به گزارش 
شاهی  تخت  علیرضا  مهندس  کردستان،  استان 
اظهار کرد: در هفته ای که با عنوان صرفه جویی در 
مصرف آب نامگذاری شده است باید توجه بیشتری 

به این مقوله و استفاده بهینه از آب صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه صرفه جویی در مصرف آب از 
جمله سیاست های وزارت نیرو است، افزود: با توجه 
از  باید  تابستان،  افزایش مصرف آب در فصل  به 
مصارف غیرضرور آب شرب بهداشتی اجتناب کرد.

مدیرعامل شرکت آبفای کردستان گفت: با وجود 
عمرانی  محترم  معاونت  سوی  از  که  دستوراتی 
استاندرای کردستان به شهرداری ها در خصوص 
آبیاری  آب شرب شهری جهت  از  استفاده  عدم 
فضای سبز صادر شده است، اما متأسفانه در این 

زمینه هنوز با مشکالتی مواجه هستیم.
مهندس تخت شاهی ادامه داد: مشاهده می شود 
که پس از قطع این انشعاب ها، شهرداری ها مجددا 
اقدام به وصل انشعابات فضای سبز از آب شرب 

شهری می کنند که این رویه باید اصالح شود. 
سوی  از  اجرایی  راهکارهای  اتخاذ  خواستار  وی 
شهرداران به جهت تامین آب فضای سبز شهری  
با هدف پرهیز از دخل و تصرف در تأسیسات آبفا 
فاضالب  و  امور آب  با  آنها  و همچنین همکاری 

شهرهای تابعه شرکت شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کردستان 
دارای  که  کشورهایی  در  حتی  کرد:  خاطرنشان 
منابع آبی مناسب هستند از آب تصفیه شده برای 

آبیاری فضاهای سبز استفاده نمی شود.

شهردار بابل تاکید کرد: 
مناسب سازی خیابان به شکل پایلوت 

برای جانبازان ویلچری 
از سوی شهردار بابل خیابانی به شکل پایلوت برای جانبازان ویلچری 

انتخاب و مناسب سازی می شود.
مهندس  حضور  با  که  بابل  شهرداری  سوی  از  باشکوهی  مراسم  در 
عباسپور فرماندار بابل، شهردار و رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر، 
ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران و تنی چند از مسئوالن شهرستان  
بابل برگزار شد از 1۲ جانباز باالی 70 درصد این شهرستان تجلیل شد.

در این مراسم، مهندس بیژنی شهردار بابل در سخنانی اظهار داشت: 
جانبازان ولی نعمتان جامعه هستند و افتخار می کنم امشب میزبان این 

شهدای زنده در بابل هستیم.
وی با اشاره به اینکه جانبازان در عرصه های مختلف علمی و ورزشی 
شگفتی آفریدند از نوجوانان و جوانان خواست این اسوه های صبر و 

استقامت را الگو و سرمشق زندگی خود قرار دهند.
شهردار بابل خطاب به جانبازان تصریح کرد: با هماهنگی انجام شده 
در  واحد مشخص  توسط یک  عزیزان  تلفن شما  و  اسم، مشخصات 
شهرداری جمع آوری شده و از این پس چنانچه هرکدام از جانبازان 
کاری با شهرداری داشته باشند هماهنگی الزم توسط این واحد انجام 
و بنده و مدیران شهرداری خدمت شما خواهند رسید و افتخار میکنیم 

بتوانیم کاري براي شما انجام دهیم.
مهندس بیژنی از مناسب سازی معابر عمومی در سطح شهر بابل خبر 
داد و گفت: برای جانبازان ویلچری به شکل پایلوت یک خیابان انتخاب 

و مناسب سازی می شود.
در پایان با اهدای لوح و هدایایی از سوی مهندس بیژنی از 1۲ جانباز 

باالی 70 درصد قطع نخاعی شهرستان بابل تجلیل گردید.

تأمین یک چهارم اشتغالزایی اصفهان از صنعت فوالد
بهادری-اصفهان: نشست هم اندیشي فعاالن صنعت فوالد ویژه برگزاري 
نهمین نمایشگاه بین المللي متالورژي، ریخته گري، فوالد، معادن و 
صنایع وابسته )Metalex( با حضور مسووالن و 70 نفر از چهره هاي 
صنعت فوالد کشور در باغ فردوس فوالد مبارکه اصفهان برگزار شد. 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در این نشست 
در سخناني با اشاره به این که شرکت فوالدمبارکه اصفهان در نهمین 
نمایشگاه فوالد، حضور و مشارکت جدي دارد گفت: یک چهارم اشتغال 
استان از صنعت فوالد تأمین مي شود و این استان، تولیدکننده 70 
درصد فوالد کشور است. صنعت فوالد، صنعتي بسیار وسیع و کمک 
کننده است اما به کمک هم نیاز دارد. اسرافیل احمدیه افزود: بیش از 
1۵00 واحد مرتبط با این صنعت در استان اصفهان در حال احداث و 
یا توسعه است که 1۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاري جدید را در 
بر دارد که این میزان سه چهارم کل سرمایه گذاري استان است و 66 
هزار نفر اشتغال جدید ایجاد خواهد کرد. وي تصریح کرد: صنعت فوالد 
همواره فروش مناسبي داشته و شاید نیاز به اطالع رساني و تبلیغات 
را احساس نکرده است اما اکنون به دلیل رکود صنایعي مانند صنعت 
ساختمان و ضعف تکنولوژي، این صنعت نیاز به اطالع رساني دارد و از 
این رو حضور قوي و پر رنگ در نمایشگاه هاي تخصصي، امري بسیار 
حایز اهمیت به شمار مي آیدرییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان، تأکید کرد: تکنولوژي هاي جدیدي که صنعت فوالد به 
آن نیاز دارد مي تواند مسایل زیست محیطي را نیز حل کند و نمایشگاه 
ها یکي از مهم ترین مکان ها براي انتقال و معرفي تکنولوژي هاي جدید 
است.  احمدیه، به مشوق ها و تسهیالت وزارت صنعت و معدن براي 
حضور صادرکنندگان در نمایشگاههاي خارج از کشور اشاره داشت و 
افزود: این موضوع به تشکل ها اعالم شده است تا با برنامه ریزي مفید، 
حضور بهتري در نمایشگاه ها داشته باشند. وي با اشاره به ظرفیت هاي 
وسیع صنعت فوالد در کشور، گفت: نمایشگاه این صنعت باید در شأن و 
اندازه این صنعت باشد و به همین دلیل مجموعه هاي فعال در صنعت 
فوالد باید حضور قوي و مؤثري در این رویدادها رقم بزنند.  مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه هاي بین المللي استان اصفهان نیز در این مراسم 
گفت: نمایشگاه صنعت فوالد آن گونه که باید مورد حمایت فعاالن 
صنعت فوالد قرار نمي گیرد. رسول محققیان با اشاره به این که با توجه 
به اهمیت و اعتبار صنعت فوالد در استان اصفهان، این نمایشگاه از سوي 
سازمان توسعه تجارت ایران، »نمایشگاه ملي فوالد« نام گرفته است، 
بیان داشت: در این مسیر دانشگاه هاي مهم کشور و استان، پژوهشکده 
فوالد ایران، انجمن ملي آهن و فوالد، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
انجمن صنفي کارخانجات صنعت ریخته گري ایران، انجمن خوردگي، 
انجمن مهندسي معدن ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

محصوالت معدني ایران، این نمایشگاه را مورد حمایت قرار داده اند.

خبر خبر

فضای  انداز  چشم  توسعه  از  تبریز،  شهردار 
سبز با کاشت 90هزار اصله درخت در پارک 

جنگلی 400هکتاری آرپا دره سی خبرداد. 
به گزارش شهریار، دکتر صادق نجفی، بخش 
را  شهرداری  های  ریزی  برنامه  از  ای  عمده 
در زمینه افزایش سرانه فضای سبز در تبریز 
پارک  احداث  بر  عالوه  گفت:  و  کرد  عنوان 
ضلع  در  باغی  ائل  و  میرزا  عباس  جنگلی 
هکتار   400 کسایی،  شهید  بزرگراه  جنوبی 
از منطقه خوش آب و هوای آرپادره سی هم 
برای اجرای طرح جنلگل کاری در نظر گرفته 

شد.
سال  راستا،  طی سه  این  در  داد:  ادامه  وی 
نیاز  مورد  های  زیرساخت  ایجاد  با  گذشته 
رفاهی و تفریحی، برای تبدیل این منطقه به 
یکی از مناطق گردشگری تبریز، تالش شده 

است.
حدود  کنون  تا  کرد:  تصریح  تبریز،  شهردار 
کاشته  پارک  این  در  درخت  اصله  90هزار 
این  جاری،  سال  پایان  تا  داریم  بنا  که  شده 

تعداد را به 100هزار اصله برسانیم.
پارک  دیگر  ویژگی  به  اشاره  با  نجفی  دکتر 

بر  عالوه  متذکر شد:   دره سی،  آرپا  جنگلی 
افزایش سرانه فضای سبز شهر در دراز مدت، 
پارک جنگلی میتواند در حوزه مدیریت  این 
و  کند  ایفا  موثری  بسیار  نقش  نیز،  بحران 
اسکان  برای  وسیع  محدوده   یک  عنوان  به 
حوادث  بروز  زمان  در  شهروندان  اضطراری 

غیرمترقبه، مورد استفاده قرار گیرد.
را،  مجموعه  این  به  شهروندان  اقبال  وی، 
تفریحی  عمرانی،  طرح  این  موفقیت  نشانه 
با وجودی که  بیان کرد:  شهرداری دانست و 
سی  آرپادره  جنگلی  پارک  اجرایی  عملیات 
هنوز به پایان نرسیده، شهروندان با حضور در 
های  طرح  و  اقدامات  درستی  مجموعه،  این 
عمرانی، تفریحی شهروندان را تایید می کنند.
عملیات  سرعت  از  پایان،  در  تبریز  شهردار 
اجرایی برای ایجاد زیرساخت های رفاهی در 

این مجموعه، ابراز رضایت نمود.
برنامه های عمرانی و خدماتی  از  دکتر نجفی 

شهرداری منطقه پنج تبریز بازدید کرد. 
در  نجفی،  صادق  دکتر  شهریار،  گزارش  به 
بازدید از روند پیگیری فاز دوم پروژه بزرگراه 
دو کمال، خاطرنشان کرد: بهره برداری از فاز 

دوم این پروژه، در کنار تاثیرات فاز اول نقش 
محور  در  تردد  روان سازی  در  تعیین کننده 

شمالی شهر خواهد داشت.
تبریز  پنج  منطقه  شهرداری  کرد:  تاکید  وی 
باید با تملک های هدفمند و اجرای پرسرعت 
برنامه  یک  در  را  منطقه  چشم انداز   پروژه، 

میان مدت محقق کند.
در  دوکمال  پروژه  شد:  یادآور  تبریز  شهردار 
مجموعه دو فاز اول و دوم، گره گشای معضل 

ترافیک در محور شمالی شهر خواهد بود.
بزرگراه دو کمال، حد  اول  فاز  گفتنی است  
با 900  بارنج  تا  فاصل میدان شهید فهمیده 
به  اعتبار و به طول ۲ کیلومتر  میلیارد ریال 
بهره برداری رسیده و عملیات عمرانی فاز دوم 

این پروژه نیز در سال 9۵ شروع شده است.
فاز دوم به طول  1۵00 متر و عرض 60 متر، 
استانداری در حداقل  پل  تا  بارنج  فاصل  حد 

زمان ممکن اجرا خواهد شد.

شهردار تبریز خبر داد:

توسعه چشم انداز فضای سبز در پارک جنگلی 400هکتاری آرپا دره سی

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي،  خدمات 
بهداشتي و درماني چهارمحال و بختیاري از تدوین 
برنامه عملیاتي تولید محصوالت سالم در این استان 

خبر داد.
به گزارش وب دا؛ دکتر عبدالمجید فدایي افزود: در 
این برنامه استانداري، دانشگاه علوم پزشکي، سازمان 
جهاد کشاورزي، اداره کل دامپزشکي استان بعنوان 
مجریان برنامه داراي فعالیت هاي پیش بیني شده 

بمنظور تولید محصوالت سالم مي باشند.
غذایي،  مواد  پراکسید  میزان  گیري  اندازه  وي، 
گیري  اندازه  غذایي،  مواد  در  رنگ  گیري  اندازه 
سم آفالتوکسین در مواد غذایي )مغزها و شیر( 
از  را  نان هاي سنتي  در  نمک  میزان  و کاهش 
علوم  دانشگاه  بهداشتي  معاونت  فعالیت هاي 

پزشکي در این برنامه عنوان کرد.
وي افزود: معاونت غذا و داروي این دانشگاه نیز در 
راستاي کاهش میزان نمک در نان هاي صنعتي 
غذایي  مواد  در  آفالتوکسین  سم  گیري  ، اندازه 
)شیر،پسته، گز( ،  اندازه گیري نمک و چربي در 
فرآورده هاي گوشتي و اندازه گیري میزان اسید 
چرب و پراکسید در روغن )سرخ کردني و نیمه 
جامد( با آموزش متصدیان و مدیران کارخانجات ، 
نمونه برداري از مواد غذایي و انجام آزمایش در این 

زمینه فعالیت مي نماید.
وي، فعالیت هاي پیش بیني شده براي سازمان 
جهاد کشاورزي و اداره کل دامپزشکي را به ترتیب 
و  کشاورزي  محصوالت  از  برداري  نمونه  شامل: 
صدور گواهي سالمت و نمونه برداري از فرآورده 
گوشتي و خوراک دام، طیور و آبزیان به منظور 
سنجش باقیمانده آنتي بیوتیک، فلزات سنگین، 
ماالشیت گرین و ... در فرآورده هاي گوشت مرغ 
آبزیان  و  ، طیور  دام  ماهي،  شیر خام،  خوراک  و 

برشمرد.
وي در ادامه به نقش سایر ارگان و سازمان ها از 
جمله صدا وسیما در راستاي ارتقا فرهنگ جامعه 
و  داشت  اشاره  سالم  زندگي  شیوه  در خصوص 
افزود: نقش رسانه ها در فرهنگ سازي و معرفي 
ویژگي هاي غذایي محصوالت سالم تعیین کننده 

مي باشد. 
دکتر فدایي تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و 
تجارت نیز مي تواند با اختصاص بازارچه هاي ویژه 
در مرکز استان و شهرهاي پرجمعیت نسبت به 

عرضه محصول سالم اقدام نماید.
وي گفت: همچنین انتظار مي رود استانداري در 
حوزه پژوهش نیز بدنبال استقرار مرکز تحقیقات 

دانش بنیان محصوالت سالم باشد.

تدوین برنامه عملیاتي تولید محصوالت سالم
 در چهار محال و بختیاري

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
و  منافع  حفظ  اهمیت  بر  قدس  شهرستان 

هویت صنفی خبرنگاران تاکید کرد.
خبرنگار زمان، مهرداد ضمیری مروی زاده: 
و  فرهنگ  اداره  رئیس  آبیان،  کرم  رضا 
ارشاد اسالمی شهرستان قدس در نشستی 
مطبوعات  خانه  مدیره  هیئت  اعضای  با 
اظهار  ضمن  تهران  استان  های  شهرستان 
خانه  تشکل  ثبت  و  ایجاد  از  خرسندی 
تهران  استان  های  شهرستان  مطبوعات 
صنفی  هویت  و  منافع  حفظ  اهمیت  به 
در  داشت:  اظهار  و  نمود  اشاره  خبرنگاران 

مطبوعاتی  های  تشکل  کمبود  با  که  حالی 
ایم،  بوده  رو  به  رو  هنر  و  فرهنگ  مبحث  در 
امیدواریم که با برنامه ریزی و تالش روزافزون 
بتوانیم در سال جاری اخبار عملکرد موثر این 

تشکل را دریافت کنیم.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات  ادامه  در  وی 
را خانه خبرنگاران برشمرد و گفت: ایجاد خانه 
توسط  تهران  استان  شهرستانهای  مطبوعات 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
اهداف  پیشبرد  جهت  در  ارزشمندی  حرکت 
اجتماعی، صنفی و حرفه ای خبرنگاران است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
با تاکید بر این که حرفه ی خبرنگاری  قدس 

گاه خبرنگار  آن  در  که  است  میدانی  فعالیتی 
تهیه  به  و خطرها  حوادث  دل  در  است  ناچار 
گزارش بپردازد تشریح کرد: اصحاب رسانه در 
مواردی همچون بیمه ی درمانی، بازنشستگی، 
بیکاری،  بیمه  مسکن،  ثابت،  حقوق  اختصاص 
تسهیالت حمایتی و سختی کاری که باید به 

ایشان تعلق بگیرد نیاز به تامین آتیه دارند.
مطبوعات  خانه  فعالیت  پایه  آبیان  کرم  رضا 
بر  استناد  را  تهران  استان  های  شهرستان 
قوانین حوزه رسانه بیان کرد و گفت: پیشنهاد 
با  این تشکل  اعضای هیئت مدیره  میکنم که 
و  به رصد، گردآوری  واحد حقوقی  ایجاد یک 

بایگانی قوانین مرتبط با حوزه رسانه بپردازد.
شان  حفظ  برای  افزود:  ادامه  در  مسؤول  این 

خبرنگار و حمایت موثر از وی الزم است که سه 
ضلع ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی، نشریات 
و حوزه فرمانداریها تعامل بهینه ای با یکدیگر 

داشته باشند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
برای  اساسی  اقدامات  یادآوری برخی  با  قدس 
شهرستانهای  مطبوعات  خانه  فعالیت  آغاز 
مطبوعات  خانه  کرد:  تاکید  تهران  استان 
از  که  است  الزم  نیست،  ویترینی  تشکل  یک 
و  مورد حمایت  ها  رسانه  و  نشریات  این پس 

مشورت این تشکل قرار گیرند.
می  اجمالی  نگاهی  با  افزود:  آبیان  کرم  رضا 
توان دریافت که با ظهور شبکه های اجتماعی، 
به  ای  تازه  معنی  رسانی  اطالع  و  رسانه 

اصحاب  که  است  الزم  است.  گرفته  خود 
مطبوعات  خانه  اعضای  به خصوص  رسانه، 
شهرستانهای استان تهران بیش از پیش با 

فناوری و علم روز همراه گردند.
کیوسک  وضعیت  از  همچنین  مسوول  این 
های مطبوعاتی موجود ابراز گله مندی کرد 
مطبوعاتی  های  کیوسک  ویترین  گفت:  و 
جای دخانیات نیست و الزم است تغییراتی 
به  شود،  داده  آنها  ظاهری  شکل  در  هم 
نحوی که بیشتر با حوزه مطبوعات مرتبط و 

با علم روز مطابقت داشته باشند.
وی با پیشنهاد ایجاد کارگروه ها )من جمله 
نظرات  از  استفاده  و  و...(  اجتماعی  اقتصادی، 
تعامل  به  را  مطبوعات  خانه  خبرنگار،  جامعه 

هرچه بیشتر با اهالی رسانه تشویق کرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
خانه  مدیره  هیئت  اعضای  به  پاسخ  در  قدس 
در  تهران  استان  های  شهرستان  مطبوعات 
خصوص سامانه جامع رسانه های کشور اظهار 
نامه  آیین  ممکن  جای  تا  کنید  سعی  داشت: 
ای هماهنگ با سامانه جامع رسانه های کشور 
داشته باشید، سیاست جذب را اتخاذ نموده و 
از طرفی اگر مشکلی در روند کار این سامانه 
فروگذار  منصفانه  نقد  ارائه  از  شد  مشاهده 

نکنید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قدس تاکید کرد:

اهمیت حفظ منافع و هویت صنفی خبرنگاران
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عضو کمیسیون انرژی  مجلس:
IPC باج وزارت نفت به خارجی ها است

برای  کمیته ای  تشکیل  با  گفت:  مجلس  انرژی   کمیسیون  عضو 
می برند،  زیرسئوال  را  اقتصادمقاومتی  واقع  در  نفتی  قراردادهای 

مشخص نیست که  چرا می خواهند مجلس  را دور بزنند.
هدایت ا... خادمی اظهار داشت: قراردادهای IPC را مغایر با منافع 
ملی می دانیم ولی وزارت نفت درصدد است این قراردادها را منعقد 

کند.
وی افزود: از نظر بنده IPC یک باجی است که نمی دانم به چه علت 
می خواهد به خارجی ها داده  شود، در روزهای  اخیر کمیته اقتصاد 
مقاومتی دولت این قرارداد را تایید کرد اما این دلیل نمی شود که 
رسیده  نیز  تایید مجلس  به  تایید شده، پس  این کمیته  در  چون 

است.
عضو کمیسیون انرژی  مجلس به مفهوم  اقتصادمقاومتی اشاره کرد 
و گفت: ما شنیدیم که آن ها می خواهند اقتصادمقاومتی را به سخره 
بگیرند. اقتصادمقاومتی یعنی اینکه از منابع کشور خودمان به خوبی 
استفاده کنیم و بتوانیم مواد تولید شده را صادر کنیم ولی وزارت 
نفت می خواهد مخازن نفت و گاز را به شرکت های  خارجی بدهد و 

خام فروشی کنند که این کار مغایر با اقتصادمقاومتی است.
وی تصریح کرد: با تشکیل کمیته ای که برای قراردادهای نفتی در 
نیست که  چرا  را زیرسئوال می برند مشخص  اقتصادمقاومتی  واقع 

می خواهند مجلس  را دور بزنند.
برخی  کرد:  عنوان  نفت  وزیر  از  سئوال  طرح  به  اشاره  با  خادمی 
برای  باید  که  رسیدند  نتیجه  این  به  مجلس  در  ما  همکاران 
قراردادهای نفتی از وزیر نفت سئوال شود که دوستان ما 1۲ امضاء 
نیز  وزیر  و  داده اند  رئیسه مجلس  تحویل هیئت  و  را جمع کردند 

باید پاسخگو باشد.

نرخ تورم تولید برق افزایش یافت
مرکز آمار ایران از افزایش64.07 درصدی قیمت تولیدکننده برق در 

بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
مرکز آمار ایران نتایج گزارش شاخص قیمت تولیدکننده برق فصل 
بهار سال 1۳9۵ )100=1۳90( را اعالم کرد. بر پایه این گزارش، 
شاخص قیمت تولیدکننده برق در فصل بهار سال 1۳9۵ با 64.07 

درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد ۲1۳.6۵ رسید.
شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل )نرخ تورم نقطه به 
نقطه تولید کننده بخش برق( 8.17 درصد کاهش نشان داده است. 
تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1۳9۵ 
به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده کل بخش  نسبت 

برق( 6.69- درصد است.
مشابه  فصل  به  نسبت  برق  تولیدکننده  قیمت  شاخص  همچنین 
سال قبل )نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش برق( در بخش 
دولتی 7.1۳ درصد و در بخش خصوصی 9.11 درصد کاهش داشته 

است.
تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1۳9۵ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده بخش برق( 
در بخش دولتی ۵.40- درصد و در بخش خصوصی 8.07- درصد 

است.

مذاکره ایران و چین برای واگذاری دو میدان
 مشترک نفتی

ایران و چین درباره توسعه فازهای جدید دو میدان مشترک نفت در 
غرب کشور مذاکره می کنند.

بزرگترین میدان های نفتی ایران در غرب کشور در کنار مرزهای 
با  با توجه به سرمایه گذاری هنگفت عراقی ها  عراق قرار دارند و 
کمک شرکت های بین المللی برای بهره برداری از این میدان های 
مشترک، وزارت نفت، توسعه هر چه سریعتر این میدان ها را جزو 

اولویت های کاری خود اعالم کرده است.
و  آزادگان شمالی  میدان  فازهای نخست دو  توسعه  میان،  این  در 
یادآوران را شرکت های چینی انجام دادند و با توجه به متن قرارداد، 
برای واگذاری فاز دوم این میدان ها، آنها باید در اولویت قرار بگیرند.

و  انجام  چینی  های  شرکت  با  اولیه  مذاکرات  باید  اساس،  این  بر 
پیشنهادات آنها دریافت شود تا در صورت به توافق نرسیدن، مذاکره 

با سایر شرکت ها انجام شود.
نفت  ملی  تلفیقی شرکت  ریزی  برنامه  مدیر  دلپریش  عبدالمحمد 
ایران در این باره گفت: مذاکره با چینی ها برای تعیین تکلیف فاز 

دوم توسعه میدان های آزادگان شمالی و یادآوران ادامه دارد.
وی افزود: هنوز احتمال ادامه همکاری با شرکت نفت چین سی ان 
پی سی )CNPC( در فاز دوم طرح توسعه میدان آزادگان شمالی 

وجود دارد، اما مذاکرات نهایی و منجر به توافق نشده است.
فاز دوم طرح  تکلیف  تعیین  برای  ادامه مذاکرات  از  وی همچنین 
میدان  این  در  گفت:  و  داد  خبر  یادآوران  مشترک  میدان  توسعه 
نیز مذاکره با شرکت سینوپک چین که فاز اول یادآوران را توسعه 

داد، ادامه دارد. 
قراردادی  جدید  مدل  قالب  در  که  هایی  میدان  درباره  دلپریش 
ملی  شرکت  قراردادهای  کرد:  اضافه  شوند،  می  ارایه  نفت  صنعت 
و  بود  نخواهد  قراردادی  جدید  مدل  این  به  محدود  ایران  نفت 
 EPC و  متقابل  بیع  مانند  قراردادی  های  مدل  دیگر  از  استفاده 
)مهندسی، تامین کاال و ساخت(و EPCF ) مهندسی، تامین کاال، 

ساخت و تامین مالی( نیز همچنان در دستور کار قرار دارد. 

نشانه های بازگشت قیمت نفت 
به 4۰ دالر

یک تحلیلگر فنی بازار نفت اعالم کرد نشانه هایی 
از بازگشت قیمت نفت به نزدیک 40 دالر مشاهده 

می شود.
نفت  قیمت  سی،  بی  ان  سی  شبکه  گزارش  به 
در سال جاری میالدی رشدی چشمگیر داشته، 
اما نوسانهای اخیر قیمت نفت سبب شده است 
یک کارشناس فنی بازار باور داشته باشد که روند 

افزایشی قیمتها متوقف شده است.
ریک راس، کارشناس مؤسسه اورکور آی اس آی 
اعالم کرد قیمت نفت به 41 دالر برای هر بشکه می 
رسد؛ قیمتی که از ماه آوریل سال جاری میالدی تا 

کنون محقق نشده است.
راس گفت: با وجود رکوردشکنی شاخصهای سهام 
داو جونز و اس اند پی، قیمت نفت خام یکی از 
ماه  سال  در  مالی  بازارهای  ناامیدکننده  مسائل 
جاری میالدی بوده؛ با وجود رشد ارزش سهام در 
کشورهای در حال توسعه و آمریکا، قیمت نفت با 

پنج درصد کاهش رو به رو بوده است.
وی با اشاره به نمودار تحوالت اخیر قیمت شاخص 
نفت خام دبلی تی آی، پیش بینی کرد که دورنمای 
کوتاه مدت بازار نفت چندان امیدوار کننده نیست.

به گفته وی، نخستین نشانه چالش در بازار نفت 
است  کمتر  به  کاال  این  قیمت  که  است  است 
میانگین ۵0 روز اخیر رسیده است که می تواند 

نشانه روند کاهشی قیمت این کاال باشد.
قیمت نفت در پایان هفته گذشته از افزایش هفتگی 
برخوردار شد، اما هنوز نتوانسته است به باالی سطح 

۵0 دالر بازگردد.

همکاری های انرژی ایران و یونان 
توسعه می یابد

در جریان سفر مجید تخت روانچی معاون اروپا و 
آمریکای وزیر امور خارجه ایران به یونان و دیدار 
وی با وزیر انرژی این کشور دو طرف توافق کردند 

که همکاری های انرژی بین دو کشور توسعه یابد.
به گزارش پایگاه خبری نیویوروپ، وزارت محیط 
زیست و انرژی یونان اعالم کرد، پانوس اسکورلتیس، 
وزیر محیط زیست و انرژی این کشور و مجید تخت 
روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه 
ایران توافق کردند که همکاری های انرژی بین دو 

کشور توسعه یابد.
و  آتن  در  ایران  سفیر  حضور  با  که  نشستی  در 
هلنیک  مدیر شرکت  استرگیولیس،  گریگوریس 
افزایش  به  ایرانی  طرف  شد،  برگزار  پترولیوم 
پاالیشگاهی  شرکت  بزرگترین  با  ایران  همکاری 
یونان اشاره داشت. دو طرف در این دیدار همچنین 
پروژه های ال ان جی، انرژی های تجدیدپذیر و 

راه های حفاظت از انرژی را مورد بحث قرار دادند.
اسکورلتیس گفت، یونان می خواهد »پلی بین ایران 
و اتحادیه اروپا باشد« و تایید کرد که آتن قصد دارد 

همکاری های انرژی بین دو کشور افزایش یابد.

تنگه بسفر بازگشایی شد
تنگه بسفر استانبول که همزمان با کودتای نافرجام 
به روی  بود،  بسته شده  برای ساعاتی  ترکیه  در 

کشتی ها و تانکرها بازگشایی شده است.
به گزارش رویترز، مقامات دریایی ترکیه که اوایل 
روز شنبه و بعد از تالش برای انجام یک کودتای 
نظامی، برای ساعاتی تنگه بسفر در استانبول را 
به روی تانکرها بسته بودند، این تنگه را بازگشایی 
کردند. تنگه بسفر یکی از مهمترین گذرگاه های 
که  است  نفت  دریایی  ترانزیت  زمینه  در  جهان 
روزانه بیش از ۳ درصد از عرضه نفت جهان عمدتا 
از روسیه و حوزه دریای خزر از طریق این تنگه 
ترانزیت می شود. این گذرگاه آبی 17 مایلی، دریای 
سیاه را به دریای مدیترانه متصل می کند. تنگه 
بسفر همچنین محل عبور مقادیر فراوانی غالت 
بازارهای جهانی  به  قزاقستان  و  روسیه  صادراتی 

است.
روز شنبه، به دنبال بروز درگیری ها در آنکارا و 
استانبول نیروهای وفادار به دولت ترکیه تالش برای 

کودتا را ناکام گذاشتند.
کرد،  اعالم  سی  ای  جی  ترکیه  کشتیرانی  نهاد 
ترافیک دریایی پس از چند ساعت تعطیلی به دلیل 
امنیتی بازگشایی شده است و کشتی ها اکنون 
قادرند مجددا از طریق تنگه بسفر که استانبول را 
به دو بخش اروپایی و آسیایی تقسیم می کند، عبور 

کنند.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

تجدید مناقصه عمومي
 مشاوران به شماره ۹5-4/۰۰5۰

 شرکت گاز استان تهران در نظر دارد راه اندازي سامانه GIS در سایت هاي جدید و پشتیباني سامانه GIS تحت 
نرم افزار GE Small Word مناطق یازده گانه گازرساني و یاردهاي تعمیراتي خطوط لوله شهر تهران را با مشخصات 

و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومي به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.
1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان تهران

تهران، خیابان ایرانشهر شمالي، نبش خیابان اراك، ساختمان شماره 160، طبقه چهارم، بلوك 7، امور قراردادها
2- موضوع مناقصه: راه اندازي سامانه GIS در سایت هاي جدید پشتیباني سامانه GIS تحت نرم افزار

GE Small Word مناطق یازده گانه گاز رساني و یاردهاي تعمیراتي خطوط لوله شهر تهران
3- مدت اجرا پروژه: مدت اجرا پروژه 720 )هفتصد و بیست( روز تقویمي مي باشد.

4-  محل اجرا پروژه: در محدوده فرمانداریهاي تهران، ري و شمیرانات مي باشد.
5- نماینده دستگاه مناقصه گزار: مدیریت بهره برداري

6- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1395/03/30 لغایت 1395/05/05 مي باشد.
7- زمان ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1395/05/17 مي باشد.

8- زمان گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1395/05/18 مي باشد.
9- مدت اعتبار پیشنهادات: مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید مي باشد.

10- شرایط متقاضي:
-تجربه و دانش در زمینه پروژه -داشتن حسن سابقه در کارهاي قبلي -توان مالي  -آگهي ثبت شرکت همراه با روزنامه رسمي

-داشتن شخصیت حقوقي -داشتن رتبه بندي در زمینه نقشه برداري و GIS از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور-داشتن کد اقتصادي از 
وزارت اقتصاد و دارایي -ثبت نام و اخذ کد اطالع رساني مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور -ارائه صورت هاي مالي حسابرسي 

شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي جهت پیمانهاي بیش از ده برابر معامالت متوسط الزامي مي باشد.
متقاضیاني که داراي شرایط مذکور در بند »10« فوق بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند مي توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر، جهت 
دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفي نامه و ارائه گواهینامه معتبر و کپي آخرین تغییرات روزنامه رسمي و فیش واریزي به مبلغ 

100000 ریال به حساب جاري به شماره 170332687 بانک تجارت شعبه دکتر مفتح به نام شرکت گاز استان تهران مراجعه نمایند.
روابط عمومي شرکت گاز استان تهران

اصالحیه 
تاریخ 9۵/4/۲0 چاپ شده  ابالغ مربوط به شعبه دوم حقوقی آمل که در  آگهی 
است ابالغ شوندگان سعید یداللهی عمران و مجید رزاقی دالرستانی می باشند که 

در اینجا اصالح میگردد

آگهی ابالغ مفاد دادخواست
مطابق محتویات پرونده کالسه 9۵ -۳14 شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

مهاباد
شاهو عبدا... پور با وکالت سید یوسف سیدقادری و هادی زیبا کالم دادخواستی را به 
خواسته استرداد مبلغ -/۲9/910/80۲ ریال به انضمام جمیع خسارت دادرسی به طرفیت 
آقای مرتضی بهمن تیموری تقدیم نموده است که وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخه 9۵/6/۳ ساعت 1۲/۳0 تعیین گردیده است که با توجه به تجویز ماده 7۳ قانون 
آئین دادرس مدنی انتشار این آگهی به منزله ابالغ بوده و نامبرده می تواند در جلسه 
دادرسی شرکت یا الیحه فرستاده یا وکیل معرفی نماید. و میتواند قبل از حلول وقت 

رسیدگی با مراجعه به دبیرخانه شورا برگ ثانی دادخواست و ضمایم را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان مهاباد 

آگهی حصر وراثت
شرح  به   ۲888۵ شماره  شناسنامه  دارای  ساوجبالغی   رضائی  طاهر  اقای 
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  دادخواست به کالسه 1/9۵ش/۵07 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل زار مرادی بشناسنامه شماره ۲40 در 
تاریخ 1۳9۵/۲/۲۵ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر متولد 1۳۵7 پسر متوفی 
۳-اکبر  متوفی  پسر   1۳۵7 متولد   ۲8886 ساوجبالغی ش ش  رضائی  ۲-مجید 
رضائی ساوجبالغی ش ش 470 متولد 1۳۵۵ پسر متوفی 4-التفات رضائی ش 
ش 6  متولد 1۳46 پسر متوفی  ۵- فهیمه رضائی ساوجبالغی ش ش 4۲8 متولد 
1۳۵۲ دختر متوفی 6-رقیه رضائی ساوجبالغی ش ش 7948 متولد 1۳6۲ دختر 
متوفی 7- عفت رضائی ساوجبالغی ش ش ۳۵۵ متولد 1۳49 دختر متوفی اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
از تاریخ نشر نخستین  او باشد  کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم 

دارد و گواهی صادر خواهد شد.
م/الف 3747  رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

اگهي ابالغ
 خواهان شهرام شیرازیان حجتي دادخواستي بطرفیت خوانده بهمن بخت مند به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسي و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت.... 
تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگي به شعبه 7 دادگاه 
عمومي حقوقي مجتمع قضایي شهید بهشتي ارجاع و به کالسه 9۵09980۲۲670069 
ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1۳9۵/0۵/۳1 و ساعت 09ک00 تعیین شده است 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویز ماده 7۳ قانون ائین 
دادرسي دادگاه عمومي و انقالب در امور مدني .و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در 
یکي از جراید کثیر االنتشار اگهي مي شود تا خوانده پس از نشر اگهي و اطالع از مفاد 
ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
42540//110 مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي 
شهید بهشتي تهران-ساسان فالحي

اگهي ابالغ 
خواهان محمد صفر طهماسبي دادخواستي بطرفیت خوانده ثریا بوکاني به خواسته 
مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه خسارت دادرسي  تقدیم دادگاه هاي عمومي 
حقوقي  عمومي  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگي  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان 
ثبت  به کالسه 9۵09980۲۲6700041  و  ارجاع  بهشتي  قضایي شهید  مجتمع 
گردیده که وقت رسیدگي آن 1۳9۵/0۵/۳1 و ساعت 10:۳0 تعیین شده است 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویز ماده 7۳ قانون 
ائین دادرسي دادگاه عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت  در یکي از جراید کثیر االنتشار اگهي مي شود تا خوانده پس از نشر اگهي 
و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
110/42538 مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي 
شهید بهشتي تهران-ساسان فالحي

 نوبت دوم

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان تهران 

)سهامی خاص(

فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
زائد  و  بنزین  کارتی  عرضه  از  انتقاد  با  نفتی 
توصیف کردن سامانه هوشمند سوخت، گفت: 
این  مصرف  رشد  بنزین  نرخی  تک  عرضه  با 

فرآورده نفتی مدیریت شده است.
بیان  با  سجادی  ناصر  سید  مهر،  گزارش  به 
کارت  طریق  از  بنزین  نرخی  دو  عرضه  اینکه 
ضرورتی ندارد، گفت: با توجه به شرایط موجود 
و تک نرخی شدن بنزین و نبود رغبت در مردم 
نگهداری  سوخت،  کارت های  از  استفاده  برای 
اضافی  اقدامی  بنزین  توزیع  هوشمند  سامانه 
باید  که  است  دولت  برای  مالی  بار  افزایش  با 
هرچه سریع تر درباره آن تصمیمی جدی اتخاذ 

شود.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بنزین  مصرف  رشد  اینکه  بر  تاکید  با  نفتی 
که  ادعاست  این  بر  دیگر  گواهی  کشور  در 
همه  به  سوخت  هوشمند  سامانه  نگهداری 
دیگر  و  یافته  دست  شده  پیش بینی  اهداف 
ضرورتی به حفظ آن در کشور دیده نمی شود، 
تصریح کرد: وزارت نفت اعتقادی به ادامه کار و 
موجودیت سامانه هوشمند سوخت برای عرضه 

بنزین ندارند.
این مقام مسئول، تاکید کرد: بیش از یکسال از 
عرضه تک نرخی بنزین می گذرد و در این مدت 

نشانه های عدم کارآیی سامانه سوخت به خوبی 
دست اندرکاران  اکثر  و  شده  هویدا  جامعه  در 
سامانه  نگهداری  که  دارند  اذعان  امر  این  به 
دولت  دوش  بر  مالی  بار  تحمیل  جز  سوخت 

اثرگذاری خاصی نخواهد داشت.
وی با اشاره به این که سامانه هوشمند سوخت 
به اهداف تعیین شده دست یافته است، یادآور 
اصالح  هدف  با  سوخت  هوشمند  سامانه  شد: 
از  و جلوگیری  قیمت سوخت، کاهش مصرف 
قاچاق سوخت در کشور راه اندازی شد که امروز 

ملی  پروژه  این  شده  تعیین   اهداف  تمامی  به 
دست پیدا کرده ایم.

از دستاوردهای سامانه  به گفته سجادی یکی 
بود  بنزین  هوشمند سوخت تک نرخی کردن 
سیاست  این  اجرای  و  قیمت ها  اصالح  با  که 
شاهد رشد یک درصدی مصرف و قاچاق بنزین 
به  بازگشت  شرایط  این  تثبیت  با  که  هستیم 
نرخی  تک  سیاست  حفظ  صورت  در  عقب 

کردن بنزین امکان پذیر نخواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

افزود: با نگاهی به رشد ۲ درصدی مصرف بنزین 
در سال 94 نسبت به سال 9۳ و رشد یک درصدی 
مصرف بنزین امسال نسبت به سال گذشته آمارها 
خود حکایت از موفقیت سیاست های دولت برای 

کنترل رشد مصرف دارد.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نفتی ایران، مصرف بنزین در 104 روز گذشته 
از امسال را 1.1 درصد نسبت به مدت مشابه 
درحالی  این  گفت:  و  کرد  اعالم  گذشته  سال 
است که مقدار مصرف در  مدت مشابه پارسال 

حدود ۲ درصد بوده است.
این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: مقدار 
عرضه بنزین در 104 روز نخست سال گذشته 
میزان در  این  بود که  لیتر  میلیون  روزانه 71 
مدت مشابه امسال به روزی 71.8 میلیون لیتر 
لیتر  از یک میلیون  یعنی کمتر  رسیده است، 
در روز به مصرف بنزین کشور اضافه شده است.
سجادی در پایان خاطرنشان کرد کرد: ضرورت 
به کارگیری کارت سوخت در زمان چند نرخی 
این  باالی  پایین و قاچاق  بنزین، قیمت  بودن 
فرآورده ضروری بود؛ اما در حال حاضر که این 
مشکالت در کشور مرتفع شده است، حفظ این 
زائدی  کار  و  بی فایده  بنزین  بخش  در  سامانه 
تاثیر  دولت  بر  هزینه ای  بار  جزء  که  است 

دیگری ندارد.

عرضه بنزین تک نرخی باقی می ماند

طرح جدید حذف کارت بنزین کلید خورد

از مجموع 168  تیرماه،  پایان هفته سوم  در 
سد بزرگ کشور ۵۵ سد کمتر از 40 درصد 

ذخیره آب دارند.
میزان ذخیره آب ۵۵ سد کشور تا پایان هفته 
گذشته، کمتر از 40 درصد بوده که از جمله 
این سدها می توان به سدهای الر، زاینده رود، 

درودزن و ساوه اشاره کرد.
شهر  شرب  آب  عمده  بخش  زاینده رود  سد 
شهرهای  شرب  آب  درودزن  سد  اصفهان، 
شیراز و مرودشت را تامین می کند که پایین 
هشدار  یک  سدها  این  در  آب  ذخیره  بودن 
برای مصرف بهینه آب توسط مشترکان است.
همچنین 44 سد کشور نیز بین 90 تا 100 

درصد ذخیره آب دارند که از جمله می توان 
و شهید  لتیان، کرج،  طالقان  دز،  از سدهای 

عباسپور نام برد.
بوکان،  ارس،  ۲9 سد شامل  اساس،  این  بر 
دارای  نیمه ها،  چاه  و  مهاباد  کرخه،  ماملو، 
جمله  از  سد   ۲7 و  درصد   90 تا   70
سفیدرود، تهم، سهند، مارون، طرق و کوثر 
هستند.  آبی  ذخیره  درصد   70 تا   ۵0 بین 
سدهای  مجموعه  از  سد   1۳ این  بر  عالوه  
حسنلو،  ستارخان،  سدهای  که  کشور 
از  رجایی  شهید  و  بیجار  شهر  دانشمند، 
درصد   ۵0 تا   40 هستند،  دارای  دسته  آن 

ذخیره آب هستند.

ذخیره آب 55 سد کشور کمتر از 4۰ درصد 

پیک مصرف برق کشور روز شنبه )۲6 تیرماه 
مگاواتی   47۵ و  هزار  شش  افزایش  با   )9۵
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از مرز 

۵0 هزار مگاوات گذشت.
بر اساس این  گزارش، روز شنبه پیک مصرف 
برق کشور ۵0 هزار و ۲۳۵ مگاوات به ثبت 
رسید، در حالی که پیک مصرف برق کشور 
در روز مشابه پارسال 4۳ هزار و 760 مگاوات 

گزارش شده بود.
بر اساس این گزارش، این میزان درمقایسه با 
روز مشابه پارسال شش هزارو 47۵ مگاوات 

افزایش یافته است.
همچنین میزان ذخیره نیروگاه های کشور در 

روز شنبه به یک هزارو 49۳ مگاوات رسید. 
صنایع کشور نیز سه هزار و 869 مگاوات برق 

مصرف کردند.
از  بیش  به  برق  مصرف  پیک  افزایش  با 
درخواست  هموطنان  از  مگاوات،  هزار   ۵0
برق  از  همگان  بهره مندی  برای  می شود 
در  ویژه  به  را  مصرف  مدیریت  پایدار، 
ساعت های اوج بار )ساعات 1۲تا 16 و 19 تا 
۲۳( در دستور کار خود قرار داده و در این 
پرمصرف  برقی  لوازم  بکارگیری  از  ساعات 
خودداری کرده و صنعت  برق کشور را برای 
ارایه خدمات بهتر و تامین برق پایدار یاری 

رسانند.

اوج گیری دوباره مصرف برق کشور

تیرماه(  نیمه شب شنبه )۲6  به  مانده  دقایقی 
 19A عملیات نصب سکوی ۲ هزار و 7۵0 تنی
پارس جنوبی با ثبت رکورد ۲ ساعت با موفقیت 
پارس   19A سکوی  نصب  عملیات  شد.  انجام 
جنوبی که از ساعت ۲1 و ۲0 دقیقه شنبه )۲6 
تیرماه( آغاز شده بود با ثبت رکورد ۲ ساعت در 
ساعت ۲۳ و ۲0 دقیقه با موفقیت انجام شد، پیش 
بینی می شود عملیات تکمیلی نصب سه شنبه 

این هفته به پایان برسد.
براساس پیش بینی های اولیه انتظار می رفت که 
در طول سه ساعت سکوی 19A در موقعیت خود 
نصب شود که متخصصان  موفق شدند با ثبت 
رکورد ۲ ساعت، عملیات نصب این سکوی ۲ هزار 

و 7۵0 تنی را با موفقیت انجام دهند.
برداشت گاز از فاز 19 پارس جنوبی که معادل 
۲ فاز استاندارد پارس جنوبی بوده به دلیل قرار 
گرفتن در بلوک مرزی این میدان مشترک اهمیت 
باالیی دارد؛ با بهره برداری از این فاز، ۲ میلیارد 
به  مترمکعب  میلیون   ۵6 معادل  مکعب  فوت 
ظرفیت برداشت گاز از این میدان مشترک گازی 

اضافه می شود.
بارگیری سکوی 19A پارس جنوبی با ظرفیت 
۵00 میلیون فوت مکعب، ۲9 خردادماه امسال 

آغاز شد و عملیات مهاربندی آن سوم تیرماه پایان 
یافت، حمل این سکو نیز به همراه سکوی فاز ۲1 
به صورت همزمان با شناور ابوذر 110 انجام شد. 
چهارشنبه هفته گذشته )۲۳ تیرماه( این شناور 
از عسلویه به سمت موقعیت فازهای 19A و ۲1 
حرکت کرد تا با مساعد شدن شرایط جوی در 

موقعیت خود نصب شود.
کنار  در  گرفتن  قرار  با  اوشنیک ۵000  شناور 

 19A ابوذر 110، عملیات نصب سکوی شناور 
انجام  با  داد.  انجام  با موفقیت  را  پارس جنوبی 
عملیات مقدماتی نصب سکوی 19A، عملیات 
بریدن و جدا کردن مهاربندی سکو از روی شناور 
ابوذر 110 انجام شده و پس از آن شناور اوشنیک 
۵000 که جرثقیلی با وزن پنج هزار تن است، 
سازه را از روی شناور حامل برمی دارد و روی 

جکت قرار می دهد.

سکوی 19A پارس جنوبی که نخستین سکو از 
فازهای در دست اجرای شرکت تاسیسات دریایی 
است، یکی از کامل ترین سازه ها با 98 درصد 
پیشرفت است که به دریا منتقل شده و هم اکنون 

عملیات تکمیلی نصب آن در حال انجام است.
فعالیتهای  از جمله  نفت،  اعالم وزارت  براساس 
عملیات تکمیلی نصب می توان به جوشکاریهای 
اضافی،  قطعات  بریدن  به جکت(،  )سکو  اصلی 
آمیزی  رنگ  آن،  و جوشکاری  اصلی  پل  نصب 
انجام  و  داربستها  کردن  باز  باقیمانده،  قطعات 

عملیات مساحی Post Survey اشاره کرد.
با اجرای فاز 19 پارس جنوبی، روزانه ۵6.6 میلیون 
مترمکعب گاز غنی، 7۵ هزار بشکه میعانات گازی، 
ساالنه 1.0۵ تن گاز مایع ال پی جی و روزانه 400 

تن گوگرد تولید خواهد شد.
میدان گازی پارس جنوبی، با دارا بودن 14.۲ هزار 
میلیارد مترمکعب گاز درجا معادل هشت درصد 
کل ذخایر گازی جهان و 47 درصد ذخایر گازی 
شناخته شده کشور، 19 میلیارد بشکه میعانات 
گازی، 7.۵ میلیارد بشکه نفت خام در الیه های 
نفتی و وجود بزرگترین منبع هلیوم، از نظر ارزش 
اقتصادی دارای جایگاه بی نظیری در اقتصاد ملی 

کشور است.

سکوی 1۹A پارس جنوبی با موفقیت نصب شد
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دیپلماسی اقتصادی در بن بست رونق تولید
é شهباز حسن پور بیگلری

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس  
برای اینکه در امر اقتصاد بتوانیم به بازارهای بزرگتری دست یابیم و 
برای رسیدن به این امر باید تولید بیشتر و در نتیجه اشتغال بیشتر 
داشته باشیم باید دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنیم. بحث رونق تولید 
باید در اولویت قرار گیرد و البته قبل از آن الزامات این رونق نیز فراهم 
شود.حمایت و پشتیبانی عملی از بخش تولید،بصورت کلی بسیار 
مهم است البته باید از فعالیت های تولیدی که به تولید محصوالت با 
کیفیت منتهی می شود،بیشتر حمایت کرد . همکاری های اقتصادی 
و تجاری در سطح بین الملل بخشی از الزامات و سیاست گذاری های 
توسعه اقتصادی است و از منظر ادبیات دیپلماسی بهبود تعامالت با 
کشورهای مختلف در این چارچوب قرار می گیرد و رشد اقتصادی در 

سایه تعامل با جهان محقق می شود. 
سطح  در  موفق  اقتصادی  دیپلماسی  بکارگیری  رابطه  همین  در 
بین الملل، ارائه مشوق های صادراتی و تسهیل فعالیت های اقتصادی 
از الزمه های رونق تولید صادرات محور است که زمینه ساز رشد 
به موضوع  باید  تولید  رونق  با  اشتغالزایی در کشور است همزمان 
بازاریابی برای محصوالت تولیدی توجه شود به دلیل اینکه تولید 
محصوالتی که مشتری قابل قبولی ندارند به درآمدزایی و اشتغالی 
تولیدی و  فعالیت های  باید  نخواهد شد.اینکه  پایدار منتهی  زایی 
صنعتی رونق یابد اولویت است به دلیل اینکه با توجه به جمعیت 
باالی جوان و بیکاران در کشور برای اشتغالزایی باید در اقتصاد رونق 
به موضوع  باید  تولید  با رونق  ایجاد کرد.البته همزمان  قابل قبول 
بازاریابی برای محصوالت تولیدی توجه شود به دلیل اینکه تولید 
محصوالتی که  مشتری قابل قبولی ندارند به درآمدزایی و اشتغالی 
زایی پایدار منتهی نخواهد شد.در هرصورت توجه به بازاریابی داخلی و 
خارجی یک اصل اقتصادی و کارشناسی است؛همچنین باید از دانش 
و تکنولوژی های نوین استفاده کرد تا محصوالت تولیدی توان رقابت 
با تولیدات بین المللی را داشته باشند.توجه به نیاز مشتریان داخلی 
و خارجی باید در فعالیت های تولیدی لحاظ شود تا زمینه رونق 
اقتصادی و رشد صادرات فراهم شود تا در موضوعاتی مانند اشتغال و 

کسب درآمد ارزی کشور پیشرفت کند...
 
 

فناوری و ارتباطات

صدور ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت شهروندی

مجری یک پروژه کارت هوشمند غیرتماسی با اشاره به اینکه در مشهد 
چهار میلیون کارت شهروندی توزیع شده است، گفت: پرداخت خرد 
الکترونیک را به کارت دانشجویی، هواداری یا کارت های سازمانی هم 
می کشانیم.به گزارش تسنیم ، تعدد کارت های مختلف مغناطیسی در 
جیب مردم شهر این روزها به معضلی برای مدیریت حساب تبدیل شده 
هر چند که صدور کارت های مختلف توسط بخش های گوناگون، خود 
نوعی معضل است.از این حیث کمپانی های مالی و خدماتی مختلفی 
به سمت یکپارچه سازی و تجمیع اکانت های موجود بر روی کارت ها 
رفته اند تا به این طریق گامی در راستای مدیریت حساب های مختلف 
مردم برداشته باشند.نمونه های مختلفی از این اقدامات را در سطوح 
فعالیت بانک ها و سازمان های خدماتی شاهد هستیم؛ یک نمونه از 
اقدامات صورت گرفته در حوزه حمل ونقل، صدور »من کارت« است 
که هم زمان با تبدیل ابزارهای پرداخت مردم از اسکناس و پول نقد به 

کارت های بانکی، پرداخت غیرتماسی را ممکن کرده است.
 

صنعت

نعمت زاده از شورای حقوق و دستمزد کنار گذاشته شد

با مصوبه هیئت وزیران علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به عنوان عضو منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد 
جایگزین محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. به 
گزارش تسنیم براساس تصمیم هیئت وزیران در جلسه 23 تیرماه 
سال 95 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد 
 )1386 سال  )مصوب  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   74 ماده 
تصویب شد که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان 
عضو منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد جایگزین 

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شود.
 

کشاورزی

خریداری 7/4 میلیون تن گندم از کشاورزان

وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: خرید تضمینی گندم از کشاورزان به 
7.4 میلیون تن رسیده است و این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
22 درصد افزایش دارد.از آغاز فصل برداشت تاکنون، 7 میلیون و 413 
هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده که 
این میزان خرید در مقایسه با سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.
براساس اعالم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، 
ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان نه هزار و 391 میلیارد تومان 
بوده که تاکنون مبلغ پنج هزار و 391 میلیارد تومان آن به گندم کاران 
پرداخت شده است.اکنون استان های خوزستان با یک میلیون و 395 
هزارتن، گلستان با یک میلیون و 266 هزارتن و فارس با 791 هزارتن 

تاکنون بیشترین میزان گندم را از کشاورزان خریداری کرده اند.
 

صادرات روزانه ۳۰۰ تن تخم مرغ از کشور

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از افزایش 4۰ درصدی 
قیمت ذرت در بازار خبر داد و گفت: نرخ این محصول در حال حاضر در بندر 
به 1۰۰۰ تومان رسیده است. ناصر نبی پور با بیان اینکه قیمت تخم مرغ درب 
مرغ داری حدود 3۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و به 3 هزار و 5۰ تا 3 هزار و 
6۰ تومان رسیده است، اظهارداشت: متاسفانه حدود 2۰ روز است که قیمت 
برخی نهاده ها از جمله ذرت در بازار گران شده است.وی با اشاره به اینکه نرخ 
هرکیلوگرم ذرت حدود 4۰ درصد گران شده است، افزود: قیمت جهانی ذرت 
حدود 3 روز افزایش پیدا کرد که به تبع آن هم نرخ این نهاده در داخل کشور 
باال رفت.وی درباره آخرین وضعیت صادرات نیز به مهر گفت : در حال حاضر 
صادرات به دو کشور عراق و افغانستان در حال انجام است و روزانه 3۰۰ تن 

تخم مرغ به این کشورها ارسال می شود.
 

بازار سرمایه

رشد ۳2۶ واحدی شاخص کل بورس

بازار سهام روزگذشته  شاهد تقویت حجم و ارزش معامالت سهام به پیش رانی 
فوالدی ها و گروه خودرویی بود، بازاری که خریداران نسبت به فروشندگان 
حضور پررنگ تری داشتند.شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در 
پایان معامالت یکشنبه 27 تیرماه 95، با افزایش 326 واحدی به رقم 74 
هزار و 194 واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز با رشد 31 واحدی عدد 13 
هزار و 689 واحد را برای خود ثبت کرد.شاخص سهام آزاد شناور با رشد569 
واحدی عدد 82 هزار و 962 واحد را به نمایش گذاشت.همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( با افزایش یک واحدی عدد 772 واحد را تجربه کرد.

اپراتور برتر در چشم انداز
 ۱4۰4 مشخص شد

همایش  در  را  برتر  اپراتور  جایزه  اول  همراه 
سیاست های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق 

14۰4 دریافت کرد.
به گزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات 
همایش  ایران،  سیار  ارتباطات  شرکت 
سیاست های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق 
14۰4 روز شنبه 26تیر ماه در مرکز همایش های 

بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
در این همایش، شرکت ها و سازمان ها در 9 حوزه 
»گردشگری«،  اطالعات«،  »فناوری  »بانکداری«، 
»اپراتوری تلفن همراه«، »نفت، گاز و پتروشیمی«، 
و  دارو«  »صنعت  »آموزش«،  غذایی«،  »صنایع 
»شرکت های دانش بنیان و فناور محور« ارزیابی 
شده و شرکت های برتر هر حوزه مورد تجلیل قرار 
گرفتند. بدین ترتیب در بخش اپراتوری تلفن همراه 
از سوی شورای ارزیابی فراکسیون افق 14۰4، همراه 
اول به عنوان اپراتور برتر تلفن همراه معرفی شد و 

تندیس و لوح تقدیر این همایش را دریافت کرد.
در بخشی از این لوح تقدیر خطاب به مدیرعامل 
همراه اول آمده است: »این لوح تقدیر به آن شرکت 
و  صنایع  های  برترین  از  یکی  عنوان  به  محترم 
واحدهای اثرگذار در تحقق سند چشم انداز افق 

14۰4 اعطا می گردد«.

ایرانسل سامانه اطالع رسانی وضعیت 
پوشش شبکه راه اندازی کرد 

برای  شبکه  پوشش  وضعیت  اطالع رسانی  سامانه 
مشترکان ایرانسل راه اندازی شد.

عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به منظور  را  ویژه ای  اپراتور سامانه  این  ایرانسل، 
بررسی آسان و سریع وضعیت پوشش شبکه اینترنت 
همراه )نسل 2، نسل 3 و نسل 4( هر منطقه توسط 

مشترکان خود راه اندازی کرد.
با  می توانند  ایرانسل  مشترکان  اساس،  این  بر 
شماره گیری کد دستوری *2۰# )ستاره 2۰ مربع( 
از وضعیت خدمات دیتای همراه در محل خود مطلع 
شوند. ایرانسل پس از اخذ پروانه رسمی ارتقای شبکه 
به نسل های سوم، چهارم و باالتر تلفن همراه، شبکه 
نسل چهارم )4G/LTE( را به عنوان آخرین نسل 
فناوری ارتباط حال حاضر دنیا، برای نخستین بار 
آبان ماه سال 93 در مشهد مقدس  ایران، در  در 
راه اندازی کرد. هم اکنون و پس از گذشت 2۰ ماه، 
236 شهر، دهستان و جاده تحت پوشش شبکه 
نسل چهارم )4G/LTE( ایرانسل قرار دارند. این 
 )3G( عدد برای مناطق تحت پوشش نسل سوم

به 1۰15 می رسد.
با استفاده از شبکه نسل چهارم ایرانسل، مشترکان 
همراه  باندپهن  خدمات  کاربران  و  همراه  تلفن 
می توانند اینترنتی با کیفیت جهانی را تجربه کنند 
و با استفاده از سیم کارت های نسل جدید یوسیم 
)Usim(، خدمات نسل چهارم را جایگزین سایر 
روش های دسترسی به اینترنت کنند. نسل چهارم 
یا فورجی، تمام قابلیت های مدرنترین گوشی های 
موجود در بازار را پشتیبانی می کند و با استفاده از این 
خدمات امکان دریافت و مشاهده فایل های ویدئویی 
با کیفیت HD، انجام بازی آنالین و بدون تاخیر 
زمانی، استفاده همزمان برای چند کاربر بدون کاهش 
کاربردی  برنامه های  از  استفاده  خدمات،  کیفیت 
)اپلیکیشن( و محصوالت و خدمات مبتنی بر اینترنت 

با سهولت و کیفیت فوق العاده فراهم شده است.

مسکن

4۵۰۰ مسکن مهر پردیس 
امروزافتتاح می شود

در حالی طی سه سال اخیر وزیر راه و شهرسازی در 
هیچ مراسم افتتاح مسکن مهری حضور نیافته که 
خبر می رسد وی برای افتتاح مسکن مهر پردیس 
یک شرط گذاشته است؛ آخوندی تنها در صورت 
تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدها حاضر به 
قیچی کردن روبان افتتاح رسمی شده است.تا امروز 
سه بار وعده افتتاح پروژه های مسکن مهر پردیس 
عملی نشده است؛ دو بار در سال گذشته و یکبار هم 
در سال جدید. قرار بود حدود 45۰۰ واحد مسکن 
مهر این شهر بهمن پارسال به طور رسمی افتتاح 
شود که نشد. در ادامه مدیران وعده اسفندماه را 
دادند که آن هم چند روز مانده به تحویل سال 
نو به اردیبهشت امسال موکول شد و در نهایت 
این سه وعده به دالیلی که در  از  نیز هیچکدام 
گزارشهای قبلی به آنها اشاره شده، عملی نشد.این 
در حالی است که خبر می رسد امروز 45۰۰ واحد 
مسکن مهر فاز 11 )کوزو( به طور رسمی با تمام 
امکانات زیربنایی و روبنایی از قبیل انشعبات آب، 
برق، گاز، مشجد، کالنتری، مراکز تجاری، مدرسه 

و... افتتاح می شود.
 

بانک

۸۱7.۰۰۰ کارتخوان های 
فروشگاهی بانک ملت

تعداد کارتخوان های نصب شده از سوی بانک ملت 
در سراسر کشور تا پایان خردادماه سال جای، از 
روابط  مرز 817 هزار دستگاه گذشت.به گزارش 
عمومی بانک ملت، تا پایان فصل بهار امسال و با 
هدف توسعه فرهنگ استفاده از پول الکترونیک، 
817 هزار و 33۰ دستگاه کارتخوان فروشگاهی از 
سوی واحدهای مختلف این بانک در سراسر کشور 
نصب و راه اندازی شده که از این تعداد، 722 هزار 
و 1۰2 دستگاه، کارتخوان ثابت و 45 هزار و 228 
دستگاه نیز کارتخوان سیار بوده است.در عین حال، 
تا پایان خردادماه سال جاری، 12 هزار و642 نفر 
از صاحبان مشاغل در سراسر کشور به درگاه های 
الکترونیک بانک ملت مجهز شده اند.  همچنین 
بر  ملت،عالوه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  بنابر 
29۰ هزار تماس تلفنی،در سه ماه اول سال جاری 
همچنین 392 پست الکترونیک و 561 پیام کوتاه 
برای مرکز ارتباط ملت ارسال شده که جمع کل 
تماس ها با این مرکز از سه روش یادشده را به 291 

هزار  و 358 فقره رسانده است.

یادداشتخبر

گروه اقتصاد: این عضو کمیسیون صنعت 
مجلس با بیان اینکه دولت بر اساس تبصره 
می تواند  فقط   95 سال  بودجه  قانون   14
را  آنها  مجلس  که  پُردرآمد  6گروه  یارانه 
گفت:   ، نماید  حذف  است  کرده  مشخص 
اگر غیر از این گروه ها حذفی صورت گیرد 
غیرقانونی است. حمیدرضا فوالدگر درباره 
از  مردم  بر حذف  مبنی  دولت  اخیر  اقدام 
مشخص  گروه  سه  جز  به  یارانه  دریافت 
بهزیستی  پوشش  العالج،تحت  )بیماری 
است  موظف  دولت  امداد( گفت:  کمیته  و 
بر اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 95 
الف آن مجلس پیش بینی ها را  که در بند 
کرده  مطرح  پُردرآمدها  یارانه  حذف  برای 
است، برنامه حذف یارانه ها را دنبال کند.

وی با بیان اینکه دولت بر اساس تبصره 14 
قانون بودجه سال 95 فقط می تواند یارانه 
6گروه پُردرآمد که مجلس آنها را مشخص 
از  غیر  اگر  افزود:  نماید  است حذف  کرده 
این گروه ها حذفی صورت گیرد غیرقانونی 
حال  در  اینکه  بر  تأکید  با  است.فوالدگر 
برای  مجلس  مصوبه  در  تغییر  هیچ  حاضر 
حذف 24 میلیون پُردرآمد از دریافت یارانه 
نقدی صورت نگرفته است گفت: دولت باید 
گزارش چگونگی نحوه حذف یارانه افراد را 
به مجلس دهد، تا مجلس در این رابطه با 
بررسی این گزارش تصمیم خود را مبنی بر 
برای حذف  یا منفی دولت  عملکرد مثبت 
یارانه بگیران اعالم کند.به گزارش تسنیم، 
در تبصره 14 قانون بودجه سال 95  آمده 
است در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها 
داده  اجازه  دولت  به  مصوب1388/1۰/15 
می شود در سال 1395 منابع مالی حاصل 
موضوع  خدمات  و  کاالها  قیمت  اصالح  از 
هشتاد  و  چهارصد  مبلغ  تا  مذکور  قانون 
 )48۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( میلیارد  هزار 
قانون  این  یارانه ای  ردیفهای  و  ریال 
پرداخت  روشهای  انواع  از  استفاده  با 
هدف  خانوارهای  به  غیرنقدی  و  نقدی 
ارائه  برای  همچنین  و  توزیع  نیازمند،  و 
تولید  بخش  به  کمک  و  حمایتی  خدمات 
در  است  موظف  دولت  نماید.الف-  اقدام 
که  خانوارهایی  نقدی  یارانه   1395 سال 
سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند 

را حذف کند:

آزاد که  و صاحبان مشاغل  تجار  کلیه   -1
پنجاه  و  سیصد  حداقل  آنها  ساالنه  درآمد 

میلیون )35۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال باشد.
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان   -2
دانشگاهها  علمی  هیأت  اعضای  و  قضات 
و  دولتی  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسات  و 

غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
سه گانه  قوای  و  دولت  کارکنان  کلیه   -3
عمومی  مؤسسات  کلیه  و  شهرداری ها  و 
کلیه  و  غیردولتی  عمومی  مؤسسات  و 
بازنشستگان  و  مسلح  نیروهای  کارکنان 
و  و کلیه حقوق بگیران  و لشکری  کشوری 
اجتماعی  تأمین  مشمول  مستمری بگیران 
و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری 
دریافتی  که  غیردولتی  و  دولتی  بخش 
ساالنه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون 

)35۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال باشد.
مدیره  هیأت  اعضای  و  مدیران  کلیه   -4
غیردولتی  و  دولتی  شرکتهای  بازرسان  و 
عمومی  نهادهای  و  دولت  به  وابسته  و 

اعضای هیأت  و  کلیه مدیران  و  غیردولتی 
شعب  و  مناطق  معاونان  و  رؤسا  و  مدیره 
بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و 
غیردولتی که دریافتی ساالنه آنها بیش از 
)35۰.۰۰۰.۰۰۰( میلیون  پنجاه  و  سیصد 

ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

6- کلیه اشخاصی که در سه دهک باالی 
فوق،  موارد  در  و  هستند  کشور  درآمدی 

ذکر نشده اند.
 

é جزئیات حذف یارانه تیر ماه
رفاه  کار و  تعاون،  وزیر  رفاه  امور  معاون 
یارانه  فعلی  درباره  وضعیت  اجتماعی 
بگیران، تازه ترین اخبار حاشیه حذف یارانه 
ها  و  همچنین شایعات مربوط به کمیسیون 
و   کرد   مطرح  را  جزئیات  مهمی   1۰  ماده 
گفت: محدود کردن یارانه پرداختی تنها به 
 مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تکذیب 

وزیر  معاون  میدری،  احمد  شود.سید  می 
به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون 
آخرین جزئیات حذف یارانه ها و شایعاتی 
پیرامون محدود کردن پرداخت یارانه تنها 
به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، به 
درباره  امروز  هم  من  اظهارداشت:  فارس 
مددجویان  به  تنها  نقدی  یارانه  پرداخت 
شنیدم  مطالبی  بهزیستی  و  امداد  کمیته 
اما این موضوع صحت ندارد  و تکذیب می 
شود.وی افزود: در این زمینه مطرح شد که 
یارانه همه مردم غیر  طبق مصوبه مجلس 
از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و 
پذیر  آسیب  خانوارهای  بهزیستی،  سازمان 
خانواده  در  العالج  بیماران  که  افرادی  و 
این پیام  شود ؛  می  حذف  دارند،  خود 
چیزی  چنین  که   شده  ارسال  حالی  در 
صحت ندارد.میدری در پاسخ به این سوال 
که کمیسیون  ماده 1۰ چه وظیفه ای دارد، 
گفت: کمیسیون ماده 1۰، کمیسیون حل 
اختالفات است، کسی که یارانه اش حذف 
می  اعتراض  اعالم  آن  به  مراجعه  با  شد 
کند، این کمیسیون متشکل از قوه قضاییه، 
این  اما  هست  بازرگانی  اتاق  و  مجریه 
کمیسیون اصال تشکیل  نمی شود.بر اساس 
این گزارش این در حالی است که امروز در 
از  برخی اخبار مطرح شد که طی تماسی 
سوی کمیسیون ماده 1۰ طرح حذف یارانه 
به  نیازمند  غیر  های  خانواده  نقدی  های 
برخی سرپرستان خانوار اعالم شده است که 
یارانه همه مردم غیر  طبق مصوبه مجلس 
از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی، خانوارهای آسیب پذیر و 
افرادی که بیماران العالج در خانواده خود 
رفاهی  امور  شود.معاون  می  حذف  دارند، 
بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  وزیر 
مددجویان  به  تنها  یارانه  پرداخت  اینکه 
 ، ندارد  صحت  بهزیستی  و  امداد  کمیته 
یارانه نقدی همچنان به  خاطر نشان کرد: 
و حذف  شود  می  مندان واریز  نیاز  حساب 
مددجو  که  خانواری  سرپرست  افراد  تمام 
نیستند، صحت ندارد و همچنان ادامه دارد.

در  مصوبه مجلس  طبق  اما  داد:  ادامه  وی 
غیرنیازمند  سرپرستان  برخی  حذف  حال 
هستیم که مشمول قضات، پزشکان، اعضای 

هیئت علمی و وکال و ... هستند.

200 هزار نفر یارانه بگیر تیرماه حذف شدند

حذف یارانه پردرآمدها اولویت برنامه دولت

سقف حقوق همه وزرا تک رقمی خواهد 
از مدیران مناطق بد آب و  به غیر  شد. 
هوا و پزشکان و مدیران شرکتهای بزرگ 
دیگر  اقشار  دیگر  حقوق  سقف  و  کف 
بانکی و مدیران کل کامال  مثل مدیران 
مشخص شده است و دیگر در پرداخت 
در  ربیعی  نداریم.علی  استثنا  حقوق 
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  نشست 
گفت:  شد  برگزار  روزگذشته  که  تهران 
اهتمام دولت یازدهم دولت اجماع است. 
چرا که این دولت دولت اجماع است.وی 
افزود: من به عنوان یک عضو کابینه به 
دارم.  نیاز  اقتصادی  فعاالن  شما  کمک 
ما دوران سختی را می گذرانیم و نمی 
این  در  نگوییم.  را  موضوع  این  توانیم 
دوران سخت به چند راهکار نیاز داریم. 
هر  از  بیش  عقالنیت  به  در حال حاضر 
دوره ای نیاز داریم. امروز فرصت اشتباه 
کردن نداریم. به اعتقاد من ما 5 یا 1۰ 
جهت  بتوانیم  که  داریم  فرصت  سال 
گیری ها را اصالح کنیم.دوران دشواری 
ما  اقتصاد  داشتیم،  گذشته  سال  در  را 
همیشه اتکایش به بودجه های عمرانی و 
بودجه نفت بوده است اما در سایه اقتصاد 
از  سال  به  سال  که  امیدواریم  مقاومتی 
ادامه  بگیریم.ربیعی  فاصله  نفتی  اقتصاد 
کنیم  صرف  هزینه هایی  نمیتوانیم  داد: 
چه  آن  نتیجه  که  نیست  مشخص  که 
انتخابات  شب  توانیم  نمی  و  شود  می 
پول تزریق کنیم. ما به عقالنیت و سخت 

کرد:  عنوان  کار  داریم.وزیر  نیاز  کوشی 
اگر می خواهیم به رشد و توسعه برسیم 
جامعه  در  صنعتی  متوسط  طبقه  باید 
شکل بگیرد. صنعت روح طبقه متوسط 
است اما امروز طبقه متوسطی که داریم 
ضعیف و نحیف است که زود می تواند به 
طبقه ضعیف تبدیل شود. جامعه ای که 
باشد  داشته  شادابی صنعتی  درصد   8۰
جامعه موفقی است.وی ادامه داد: بعد از 
عقالنیت و سخت کوشی ویژگی دیگری 
که اهمیت دارد مداراست. اینکه بتوانیم 
چهارم  موضوع  و  کنیم  کار  هم  کنار 
اخالق است.وزیر کار تصریح کرد: دوران 
سخت ما بخشی از مسیر طی شده بود 
که نمی توانم از آن حرف نزنیم. ما امروز 
این  و  هستیم  یارانه ها  تنظیم  مسئول 
قرار گرفتیم و  مسیری است که در آن 
به عقب مشکلی  نگاه  توانیم بدون  نمی 
را حل کنیم. ما هر روز موضوعی و بحثی 
را برای بهبود فضای کسب و کار دنبال 
میکنیم.ربیعی با بیان اینکه وزارت کار در 
کنار سیاستهای اقتصادی سیاست رفاهی 
را نیز دنبال کرده است گفت: در بخش 
سیاستهای رفاهی مطالعات عمیقی انجام 
دادیم و مسئله درمان را به عنوان اصلی 
ترین عامل در ایجاد فقر مورد توجه قرار 
نفر  میلیون   1۰ زمینه  این  در  دادیم. 
میان  از  کردیم.  درمانی  بیمه  را  کارگر 
23 میلیون شغل، 15 میلیون بیمه داریم 
شغل  میلیون   7 میدهد  نشان  این  که 
غیر رسمی در جامعه داریم که در واقع 
نسبت شغل رسمی به غیر رسمی دو به 
یک است.وی افزود: همچنین مسئله سو 
تغذیه را در سیاستهای رفاهی مورد توجه 
دنبال  را  معلوالن  اشتغال  دادیم،  قرار 
کردیم و سعی کردیم کودکان کار را به 
تحصیل برگردانیم و در مجموع در کنار 
رفاهی  سیاستهای  اقتصادی  سیاستهای 

نسبتا موفقی را دنبال کردیم.

پس  خودرو  تولید  آمار 
باالخره  کاهش،  ماه ها  از 
که  طوری  به  شد  افزایشی 
امسال  اول  ماهه   3 طی 
با  مقایسه  در  خودرو  تولید 
نیم  قبل  سال  مشابه  مدت 
یافت.طی  افزایش  درصد 
 265 امسال  اول  ماهه   3
انواع  دستگاه   1۰5 و  هزار 
تولید شد  در کشور  خودرو 
مشابه  مدت  به  نسبت  که 
رشد  درصد  نیم  قبل  سال 

انواع  تولید  مدت  این  است.در  داشته 
دستگاه   478 و  هزار   244 به  سواری 
رسید که تقریباً برابر با میزان تولید در 
 3 است.طی  گذشته  سال  اول  ماهه   3
ماهه ابتدایی امسال تولید وانت با رشد 
مقابل،  در  و  بود  روبرو  درصدی   17.6
 56.3 میدل باس  و  مینی بوس  تولید 
درصد کاهش داشته است.همچنین در 
 54.8 کاهش  اتوبوس  تولید  مدت  این 
درصدی را تجربه کرده و در مورد تولید 
کامیونت، کامیون و کشنده نیز باید به 
کنیم.  اشاره  تولید  درصدی   41.7 افت 
تولید انواع خودرو در خرداد امسال نیز 
برابر با 1۰6 هزار و 554 دستگاه بود که 
رشد 5.9 درصدی را نشان می دهد. در 
این مدت تولید انواع سواری 6.5 درصد 

رشد داشته است.
é افت تولید ایران خودرو 

گروه  توسط  خودرو  تولید  خصوص  در 
امسال  اول  ماهه   3 طی  خودرو  ایران 
کنیم.  اشاره  درصدی   4.6 افت  به  باید 
در این مدت 134 هزار و 7۰4 دستگاه 
انواع خودرو توسط ایران خودرو به تولید 
توسط  سواری  تولید  همچنین  رسید. 
ایران خودرو با افت 5.8 درصدی نسبت 
3 ماهه اول سال گذشته به 128 هزار 
و 316 دستگاه رسید.تولید انواع خودرو 

نیز  ماه  خرداد  در  خودرو  ایران  توسط 
و  هزار   53 به  درصدی   3.3 کاهش  با 
در  سواری  رسید.تولید  دستگاه   773
معادل  خودرو  ایران  توسط  ماه  خرداد 
51 هزار و 293 دستگاه بود که کاهش 
4 درصدی را نسبت به خرداد 94 نشان 

می دهد.
é رشد تولید سایپا 

به  باید  نیز  سایپا  گروه  تولید  مورد  در 
انواع خودرو  رشد 14.1 درصدی تولید 
در  کنیم.  اشاره  امسال  اول  ماهه   3 در 
توسط  خودرو  انواع  تولید  مدت  این 
گروه سایپا به 1۰6 هزار و 891 دستگاه 
رسید.تولید سواری توسط سایپا نیز در 
3 ماهه اول امسال با رشد 15 درصدی 
به 96 هزار و 821 دستگاه رسید.تولید 
انواع خودرو توسط گروه سایپا در خرداد 
به 43 هزار  با رشد 3۰.7 درصدی  ماه 
ماه  سومین  رسید.در  دستگاه   967 و 
امسال تولید سواری توسط گروه سایپا 
دستگاه   981 و  هزار   39 معادل  نیز 
نشان  را  درصدی   35.4 رشد  که  بود 
خودرو  تولید  نیم درصدی  می دهد.رشد 
اتفاق  حالی  در  امسال  اول  ماهه   3 در 
و  تابستان  فصل  آستانه  در  که  افتاده 
قرار  خودرو  بازار  ماه های  رونق ترین  پر 
داریم و در چنین شرایطی بازار خودرو 

همچنان با رکود همراه است.

رشد نیم درصدی تولید ۳ ماهه

آمار تولید خودرو افزایشی شد
دولت بدنبال اجرای سیاستهای اقتصادی  وسیاست رفاهی

سقف حقوق همه وزرا تک رقمی خواهد شد

فیش های  انتشار  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
حقوقی را آغازگر مطالبه عمومی شفافیت در 
برای  مردم  خواسته  گفت:  و  دانست  کشور 
رسیدگی به حقوق های نجومی کامال منطقی 
هیات  جلسه  در  پور  جالل  است.محسن 
نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
گفت: حل و فصل مناقشات هسته ای راهی برای 
ایجاد خودباوری در امکان و توان حل مسائل 

بزرگ در عرصه بین المللی در نظام و کشور 
ایجاد کرد که از این تجربه باید برای حل مسائل و 
مشکالت اقتصادی بهره ببریم. در این میان آنچه 
از نظر فعاالن اقتصادی مهم بوده و هست، اعتماد 
کامل به راهبرد نظام و مسیر درستی است که در 
پیش گرفته شده و به طور قطع رسیدن به نقطه 
تفاهم، حاصل درایت و تدبیر مقام معظم رهبری، 
همت دولت و با پشتوانه اقتدار و امنیت کشور 

رویکرد  همواره  پسابرجام  در  افزود:  است.وی 
فعاالن اقتصادی در بخش مردمی و غیردولتی 
اقتصاد ایران و اتاق ها برای استفاده حداکثری از 
وضعیت به وجود آمده، است و در این مسیر در 
طول یکسال گذشته اتاق بازرگانی همواره تالش 
کرده تا بهره برداری حداکثری از فضای به وجود 
آمده را برای رونق اقتصادی و حرکت به سمت 

رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است.

آغاز مطالبه عمومی 

شفافیت بعد از انتشار 

فیش های حقوقی

یارانه تیر ماه ۲۰۰ هزار نفر حذف شد
شـصت و پنجمیـن یارانـه نقـدی دیشـب در حالـی پرداخت شـد کـه 2۰۰ هزار 
نفـر از یارانه بگیـران حذف شـدند.حذف افراد غیـر نیازمند از فهرسـت دریافت 
کننـدگان یارانـه نقـدی بر اسـاس مصوبـه مجلـس در تیر مـاه ادامه داشـت .در 
ایـن دوره یارانـه 2۰۰  هـزار نفر شـامل خانوارهایی که سرپرسـت آنهـا از قضات، 
پزشـکان، اعضای هیئت علمی و وکال و ... هسـتند، حذف شـده اسـت.به گزارش 
فـارس ،وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی با صـدور اطالعیه ای اعـالم کرد که 
افـرادی کـه در ایـن دوره نسـبت به حـذف یارانه خود اعتـراض دارنـد از 3۰ تیر 

مـاه می تواننـد اعتراض خـود را ثبـت کنند.
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انجام 20 پرواز بدون مسافر از ایران به ترکیه
سازمان  عمومی  روابط  مدیر 
هواپیمایی کشوری از انجام ۲۰ 
پرواز بدون مسافر) فری فالیت( 
انتقال  برای  ترکیه  به  تهران  از 
کشور  این  از  ایرانی  مسافران 

خبر داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به 
کشوری،  هواپیمایی  سازمان 
دنبال  به  گفت:  جعفرزاده  رضا 
صدور مجوز سازمان هواپیمایی 
بدون  پروازهای  انجام  کشوری، 
از  ترکیه  به  تهران  از  مسافر 
عصر  دقیقه   ۵۰ و   ۱۵ ساعت 

شنبه ادامه داشته است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱7 پرواز از این تعداد به ایران 
بازگشته است، گفت: این روند تا اطمینان از اینکه هیچ مسافر 

ایرانی در ترکیه باقی نمانده باشد، ادامه دارد.
بازگشت  افزود:  روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری  مدیر 
آدنا،  قیصری،  سبیها،  همچون  هایی  فرودگاه  از  پروازها  این 

آتاتورک، اسپارتا و ازمیر به مقصد ایران بوده است.

 اجرای نوازنده ایرانی با همراهی نوازنده مصری 
در برج آزادی

گیتاریست  عرب  میر  ماهان 
یک  همراه  به  جز  موسیقی 
اتریشی،  مصری-  پرکاشنیست 
برج  اصلی  سالن  در  تیرماه   ۳۱

آزادی روی صحنه می رود. 
  ماهان میرعرب به همراه یک 
پرکاشنیست مصری- اتریشی با 
به  آزادی  برج  در  وهبا  امیر  نام 
در  می پردازد.  موسیقی  اجرای 
باس  دارایی  دارا  کنسرت  این 
 ۲ در  هم  گیتار  شهیار  گلنار  و 
حضور  مهمان  عنوان  به  قطعه 
خواهند داشت و آثاری از ماهان 

میرعرب اجرا می شود که ترکیبی از موسیقی نواحی مختلف دنیا 
ایران، ترکیه، موسیقی کردی، عربی، آفریقایی و کوبایی و  مثل 

تلفیق آنها با موسیقی جز است.
ماهان میرعرب دو سال پیش آلبوم موسیقی »۹:۴۰« را همزمان 
که   »Persian Side of Jazz« نام  با  ایران  و  اتریش  در 

توفیق بین المللی هم پیدا کرد، اجرا کرد.
آخرین حضور این نوازنده روی صحنه به ۲ سال پیش برمی گردد 
که به همراه دارا دارایی و شایان فتحی در آموزشگاه »سرنا« به 

اجرای موسیقی پرداختند.
 کنسرت گروه موسیقی ماهان میر عرب ۳۱ تیرماه از ساعت ۲۱ 

در سالن اصلی برج آزادی برگزار می شود.

دواین جانسون پردرآمدترین بازیگر جهان شد
کج کار  کشتی  جانسون،  دواین 
سینما  ستاره  به  که  حرفه ای 
درآمد  بیشترین  حاال  شد  بدل 
را در میان تمام بازیگران جهان 
دریافت می کند، اما وقتی به این 
فکر می کنید که چرا مخاطبان 
او را دوست دارند، می بینید که 

خیلی هم تعجب آور نیست.
دواین  گاردین،  از  نقل  به   
جانسون ملقب به »د راک« حاال 
رسما پردرآمدترین بازیگر جهان 
است. یک صحنه را تجسم کنید 
تا کامال قضیه را درک کنید. این 

اتفاق به این خاطر نیفتاده که مدیران سینمایی از مارهای پیتون 
اینکه  با وجود  این است که حتی  او می ترسند. به خاطر  بزرگ 
از  خوب  چندان  اونباید  فیلم های  که  دارد  وجود  زیادی  دالیل 
باکس  در  دالر  میلیون ها  و  می افتد  اتفاق  این  اما  دربیایند،  آب 
آفیس فروش می کنند. فیلم »سن اندریاس« به تنهایی نزدیک 
برای  باشد  قرار  اگر  فروخت.  آفیس  باکس  در  دالر  میلیارد  نیم 
کمپانی ها قدم سوم سود باشد، قدم اول مسلما استخدام کردن 

راک برای حضور در فیلم خواهد بود.

افسار  که  میشود  آغاز  زمانی  از  شما  زندگی 
سرنوشت خویش را در دست گیرید.

ویکتور هوگو

سخن حکیمانه

آنسوی آبها

رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل
لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست

امروز با حافظ

کتاب »طراحی و نوشتن داستان های 
معمایی« منتشر شد

و  »طراحی  کتاب 
داستان های  نوشتن 
معمایی« برای کسانی 
نوشتن  قصد  که 
دارند، سودمند است.

از  بسیاری 
تازه کار  نویسندگان 
که  می کنند  فکر 
تثبیت  نویسندگان 
موفقیت  برای  شده، 
باید فرمولی داشته باشند. کتاب »طراحی و 
نوشتن داستان های معمایی« بیش از هر چیز 

دیگری این تصور را ابطال می کند.
»پاتریشیا های اسمیت« نویسنده این اثر که 
خود در زمره رمان نویسانی جای می گیرد که 
روانشناسانه ای  تریلرهای  نوشتن  خاطر  به 
است،  شده  ساخته  فیلم  آنها  اساس  بر  که 
است:  نوشته  کتاب  مقدمه  در  دارد،  شهرت 
وجود  نوشتن  در  موفقیت  برای  رازی  هیچ 
آنطور  یا  فردیت  نام  به  چیزی  مگر  ندارد، 
دلیل  همان  به  گفته می شود: شخصیت.  که 
این  تنها  دارد،  فرق  دیگری  با  فردی  هر  که 
امکان وجود دارد که فردی بتواند تفاوتش با 
بغل دستی اش را شرح دهد. این چیزی است 

که من فرصت مناسب جان و روان می نامم.
داستان های  نوشتن  و  »طراحی  کتاب 
کار  سخت تر  که  نمی کند  کاری  معمایی« 
کنید، اما می تواند کاری کند آنهایی که قصد 
در  بدانند چه چیزی  پیش  از  دارند،  نوشتن 
درونشان است. »بیگانگان در ترن« و »آقای 
»پاتریشیا  آثار  دیگر  از  استعداد«،  با  ریپلی 

های اسمیت« است.
داستان های  نوشتن  و  »طراحی  کتاب 
فارسی  به  عظیمی  شاهپور  را  معمایی« 
در  را  آن  چترنگ  انتشارات  و  برگردانده 
با  و  نسخه   ۱۰۰۰ شمارگان  صفحه،   ۱۲۹
بهای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر و روانه 

کتابفروشی ها کرده است.

در بازار کتاب

جمشید  تشییع  مراسم  در  میرکریمی  رضا 
ارجمند )منتقد و نویسنده( نسبت به برخی 
پزشکی  پرونده  در  آمده  بوجود  حواشی 
کیارستمی سخن گفت و موضع خانه سینما 

را اعالم کرد.
که  مراسم  این  در  سینما  خانه  مدیرعامل 
وصال  خیابان  سینما  خانه  در  ماه  تیر   ۲7
برگزار می شد در سخنانی با بیان اینکه طی 
هفته های گذشته اهالی سینما حقیقتا عزادار 
مراسم هایی  چنین  برگزاری  گفت:  بودند، 
فراق  کمترین کاری است که می توانیم در 
آنان هرگز  انجام دهیم و جای  این عزیزان 

پُر نخواهد شد.
ادیب  کسی  می گوییم  وقتی  داد:  ادامه  او 
زیادی  مهارت های  و  ویژگی ها  یعنی  بوده 
داشته که این ها یک شبه به دست نمی آیند. 
جمشید ارجمند منتقد، نویسنده، مترجم و 
شاعر بود و به جرأت می شود واژه ادیب را 
برای او بکار برد، او جلوه ای از ادب بود که 

ما را ترک کرد.

جمع  در  را  فرصت  سینما  خانه  مدیرعامل 
با  و  شمرد  غنیمت  رسانه  و  سینما  اهالی 
بیان اینکه با ادب بودن یعنی قدم زدن در 
مدار اعتدال و احترام به دیگران، اظهار کرد: 
اتفاقاتی  شاهد  اخیر  روزهای  در  متأسفانه 
عباس  پزشکی  پرونده  پیگیری  درباره 
موضع  جا  همین  از  من  بودیم.  کیارستمی 

خانه سینما را اعالم می کنم که این موضوع 
و  صبر  با  می شود  و  نیست  فوری  چندان 
حوصله آن را پیگیری کرد و نیازی به رودررو 
هنری  جامعه  و  پزشکی  جامعه  دادن  قرار 
نیست. در این زمینه هر کار جمعی یا فردی 
اگر قرار است انجام شود حتما با خانه سینما 
هماهنگ شود تا به بهانه پیگیری این اتفاق، 

شاهد اتفاق ناخوشایند دیگری نباشیم.
ارجمند  تشییع جمشید  مراسم  ادامه ی  در 
دوستانش و منتقدان حاضر از این منتقد و 

نویسنده سخن گفتند.
علی عباسی تهیه کننده قدیمی سینما و از 
دوستان زنده یاد ارجمند نیز در سخنانی با 
اشاره به سابقه آشنایی ۵۶ ساله با جمشید 
ارجمند، یادآور شد:  زمانی که ۱7 ساله بودم 
توفیق دوستی  قلم می زدم  در مطبوعات  و 
با عزیزانی همچون جمشید ارجمند، پرویز 
با  آن ها  و  داشتم  را  نوری  پرویز  و  دوایی 
آن  دادند.  راه  در جرگه خود  مرا  سخاومت 
نرسیده  قانونی  به سن  هنوز  اینکه  با  زمان 
سینمایی  برنامه  اولین  زیاد  تالش  با  بودم 
راه  را  سینما«  و  »شما  نام  به  تلویزیون 
ارجمند  به جمشید  برای کمک  و  انداختم 
مراجعه کردم و از او یاری خواستم. او نیز که 
به معنای واقعی اسمش ارجمند بود کمک 
زیادی به من کرد و من مطالب برنامه را از او 

می گرفتم و اجرا می کردم.

میرکریمی مطرح کرد:

نیازی به رودررویی جامعه پزشکی و هنری نیست

»خرگیوش« روی میز تدوین قرار گرفت

فیلم سینمایی »خرگیوش« در مراحل فنی قرار دارد.
به  »خرگیوش«  سینمایی  فیلم  فیلم،  بانی  گزارش  به 
باغبانی در حال حاضر در  نویسندگی و کارگردانی مانی 
مرحله تدوین قرار دارد و بزودی وارد مرحله صداگذاری 
و ساخت موسیقی خواهد شد. این فیلم که از آن به عنوان 
اولین تولید سینمای ایران در سال ۹۵ نام برده می شود 
اواسط فروردین مقابل دوربین رفت و فیلمبرداری آن تا 

اوایل خرداد به طول انجامید.
فیلمبرداری به طور کامل در تهران و بخش اعظم آن در 
یک خانه در حوالی منطقه محمودیه انجام شده است. فیلم 
به احتمال فراوان در جشنواره سی و پنجم فجر به نمایش 

درخواهد آمد.
»خرگیوش« پیش از این قرار بود اواخر سال گذشته مقابل 

دوربین برود که به تعویق افتاد.
در حال حاضر حسن ایوبی تدوین را برعهده دارد و براساس 

برنامه ریزی ها بزودی آن را به پایان می رساند.
بابک حمیدیان، سیامک انصاری، جواد عزتی، مینا ساداتی، 
پانتا سیروس، همایون ارشادی، امید روحانی، ملیکا شریفی 
نیا، مانیا علیجانی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.
اولین ساخته باغبانی یک فیلم کمدی- اجتماعی است و در 
خالصه داستانش آمده: این شبی که می گم شب نیست 

رو بذار… .

حامد ثابت موسیقی »مرداد« ساخت
حامد ثابـــــت موسیقی فیلــــم سینمایـی »مرداد« 
کنندگی  تهیــــه  و  کامیار  بهمن  کارگردانی  به 

محمــود فالح را می سازد.
کامیار  بهمن  سینمایی  بلند  تجربه  اولین  موسیقی 
توسط حامد ثابت ساخته می شود. این درحالی است 
از پشت سر گذاشتن مرحله آهنگسازی، فیلم  که بعد 
قرار  نهایی  نسخه  آماده شدن  برای  مراحل  آخرین  در 
برای  تصمیمات  آینده  های  هفته  در  و  گرفت  خواهد 
فیلم  پنجمین جشنواره  و  از سی  پیش  عمومی  اکران 
فجر و یا حضور در این رویداد سینمایی گرفته خواهد 
نوشته  کامیار  خود  توسط  که  اثر  این  فیلمنامه  شد. 
امیر  نام های  به  شده، روایتگر زندگی یک زوج جوان 
و رویاست که پس از سال ها زندگی دچار مشکالت و 
آمده  فیلم  این  داستان  در خالصه  شده اند.  اختالفاتی 
غوغای  از  من  تو،  کنار  بهمن  شود  مردادی  است: چه 
فروتن،  محمدرضا  اینجایی.  می فهمم  آسمان  و  ابر 
لیلی  بهشاد،  بابک  بختیاری،  بهنوش  ور،  آزادی  رعنا 
للهی،  عاطفه  زاده،  گل  علی  ملکی،  پروین  پور،  فرهاد 
نیلوفر موالیی با حضور افتخاری اندیشه فوالدوند و )با 
سینمایی  اثر  این  بازیگران  کرامتی  مهتاب  هنرمندی( 

هستند.

اکران فیلم های سینمایی دو برابر شده است 

طی سالیان متمادی بین ۴۰ تا ۵۰ فیلم اکران می شد اما 
در حال حاضر با نظر گرفتن گروه هنر و تجربه حدود ۱۱۰ 

تا ۱۱۵ فیلم در طول یک سال اکران می شود.
وضعیت نامناسب اکران فیلم های سینمایی در شهرستان 
ها قصه ای تکراری است که سالیان سال ادامه داشته و از 
یک دولت به دولت بعدی ارث رسیده اما هیچ وقت آنطور 
که باید و شاید سر و سامان نگرفته و همواره اعتراض مردم 

شهرستان های مختلف را به همراه داشته است.
حجت ا... ایوبی رئیس سازمان سینمایی کشور در گفتگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ در این خصوص گفت: در گذشته 
طی سالیان متمادی بین ۴۰ تا ۵۰ فیلم اکران می شد اما 
اکنون تعداد فیلم هایی که به نمایش در می آید، دو برابر 
شده و در حال حاضر با در نظر گرفتن گروه هنر و تجربه، 
حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ فیلم در طول یک سال اکران می شود. 
وی تصریح کرد: به طور تقریبی همه سالن های استان ها و 
شهرستان های مختلف تجهیز، بهسازی و کیفیت نورشان 
تصحیح شده است؛ همچنین پیش از این نسبت فروش 
فیلم ها در تهران و شهرستان ها، حدود ۹۰ به ۱۰ بود 
که با تالش های صورت گرفته در چند سال گذشته این 
نسبت به حدود ۶۰ به ۴۰ رسیده  و درصد قابل قبولی 

است. 

مسابقه عکس سلفی با »دختر« 
برگزار می شود

عوامل فیلم سینمایی »دختر« که هم اکنون 
اکران  شهرستان ها  و  تهران  سینماهای  در 
عکس  برترین  مسابقه  است،  شده  عمومی 

سلفی را برگزار می کنند.
مخاطبان و عالقمندان به این فیلم سینمایی می 
توانند از همین امروز درسینماهای نمایش دهنده 
»دختر« در تهران و شهرستان ها با تیتراژ پایانی 
فیلم و پوسترهای و استندهای تبلیغانی این اثر 
عکس سلفی انداخته و به صفحه ایسنتاگرام این 
  daughter.themovie@ آدرس  به  فیلم 

دایرکت )پیغام خصوصی بدهند( کنند.
الیک  بیشترین  که  سلفی  عکس  برترین  به 
می  اهدا  جوایزی  دهد  اختصاص  خود  به  را 
بصورت  عکس  دریافت الیک  گونه  هر  شود. 
غیرطبیعی، باعث می شود عکس مربوطه از 
از  مرحله  اولین  شود.  حذف  نهایی  انتخاب 
اعالم نتایج این مسابقه با حضور عوامل فیلم 

و بازیگران به زودی برگزار می شود.

تهرانی بازیگر »بدون تاریخ، بدون امضا«
امضـــــاء«  بدون  تاریـــخ،  »بدون 
وحید  سینمـــایی  فیلـــم  جدیدترین 
مراحــل  روزها  این  که  اســت  جلیلوند 

انتخاب بازیگــر را پشت سر می گذارد.
فیلم »بدون تاریخ، بدون امضاء« جدیدترین اثر 
بلند سینمایی وحید جلیلوند در مقام کارگردانی 
علی  برادرش  را  آن  کنندگی  تهیه  که  است 
اثر  دومین  فیلم  این  می دهد.  انجام  جلیلوند 
از  پس  جلیلوند  برادران  که  است  سینمایی 
می سازند.  هم  با  اردیبهشت«  »چهارشنبه ۱۹ 
پیش از این خبر حضور علی مصفا و سعید داخ 
به عنوان بازیگران این فیلم منتشر شده بود که  
هدیه تهرانی نیز به عنوان یکی دیگر از بازیگران 

به نقش آفرینی بپردازد.

خبر

به دو بخش حرفه ای و مردمی  راه یافته  آثار 
جشنواره  چهاردهمین  نور  جلوه گاه  مسابقه 

بین المللی فیلم مقاومت اعالم شد.
عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، ۱88 فیلم 
برای حضور در دو بخش حرفه ای و مردمی 
موضوع  با  جشنواره  نور  جلوه گاه  مسابقه 
شهدا  مادران  و  پدران  خاطرات  و  دلگفته ها 
متقاضی حضور شدند که از میان این آثار ۱۴ 
اثر به بخش حرفه ای و 7 اثر به بخش مردمی 

راه پیدا کردند.
بر اساس این گزارش اسامی آثار راه یافته به 
توسط هیات  نور که  بخش مسابقه جلوه گاه 
سیدهادی  از  متشکل  بخش  این  انتخاب 
بهمنی،  حبیب ا...  ایرانمنش،  رضا  منبتی، 
علیرضا عاقل زاده و رحمان سیفی آزاد انتخاب 

شده اند، به شرح زیر می باشد.
در بخش حرفه ای: فیلم یک روز، یک زندگی 
خانیکی_محمد  محمد  علی  کارگردانی  به 
مادر  و  پدر  پیرامون  مقدم  رمضانی  صادق 
فدای  جوانم  فروشان،  نخ  ابوالقاسم  شهید 
جوانش به کارگردانی کاظم دهقانی اشکذری 
ابوترابی  کاظم  شهید  مادر  و  پدر  پیرامون 
کارگردانی  به  نامه  وصیت  فیلم  زارچی، 
محمد صفا پیرامون پدر و مادر شهید عزت 

اصغر  کارگردانی  به  مادر  فیلم  کرمعلی،  ا... 
بختیاری پیرامون پدر و مادر شهید هوشنگ 
به  حسین  مرشد  فرزند  فیلم  خبر،  خوش 
و  پدر  پیرامون  بختیاری  اصغر  کارگردانی 
مادر شهید محمد جواد کاظمی، فیلم سادات 
پیرامون  امینی  حمید  کارگردانی  به  خانم 
زاده،  خراشادی  حسین  شهید  مادر  و  پدر 
حسین  شهید  زندگی  چلچراغ)روایت  فیلم 
آذرنیا( به کارگردانی علیرضا فرد پیرامون پدر 
نساء  گل  فیلم  آذرنیا،  شهید حسین  مادر  و 

و  پدر  پیرامون  مرادی  صغری  کارگردانی  به 
مادر شهید نورمحمد بابایی، فیلم مرغابی های 
گلفام  ابوالفضل  کارگردانی  به  زمان)ع(  امام 
فرخ نیا،  قربانعلی  شهید  مادر  و  پدر  پیرامون 
بهرام  کارگردانی  به  شیرین  حکایت  فیلم 
کمال  شهید  مادر  و  پدر  پیرامون  شعبانی 
ساسان  کارگردانی  به  مادرانه  فیلم  اصغری، 
مهدی  شهید  مادر  و  پدر  پیرامون  فالح فر 
صابری، فیلم فروغ به کارگردانی ثریا پبدنی 
پیرامون پدر و مادر شهید علی قوچانی، فیلم 

مقدم  طالبی  حسین  کارگردانی  به  بی  بی 
پورزکی  محمد  شهید  مادر  و  پدر  پیرامون 
خانی، فیلم آبی به رنگ کربال به کارگردانی 
شهید  مادر  و  پدر  پیرامون  شکاری  جواد 

غالم حسن حسینی سوق.
به  سر  بی  سرو  فیلم  مردمی:  بخش  در 
پدر  پیرامون  لیچایی  جمالی  زهرا  کارگردانی 
و مادر شهید نادر جمالی لیچایی، فیلم مادر 
خوانده به کارگردانی حامد کشانی پیرامون پدر 
و مادر شهید نادر نظمی پور، فیلم قطعه شهدا به 
کارگردانی فضل ا... قربانی فر پیرامون پدر و مادر 
شهید محمدرضا محمدی، فیلم دامن عروج به 
کارگردانی مصطفی میرزایی پیرامون پدر و مادر 
شهید سید علی دوامی، فیلم مهمان شعبان به 
کارگردانی فرهاد بهبهانی)حاجری( پیرامون پدر 
و مادر شهید شعبان گلکار، فیلم دسترنج به 
کارگردانی زهرا براتی پیرامون پدر و مادر شهید 
مهدی سلطانی، فیلم قاصدی از کوی عشق به 
کارگردانی محسن جهانبانی پیرامون پدر و مادر 

شهید حسین راحت خواه.
جشنواره  چهاردهمین  است  گفتنی 
بنیاد  همت  به  مقاومت  فیلم  بین المللی 
و  انقالب  انجمن سینمای  و  روایت  فرهنگی 
دفاع مقدس از ۲ تا ۹ مهرماه سال جاری در 

تهران برگزار می شود.

آثار راه یافته به بخش جلوه گاه نور جشنواره فیلم مقاومت معرفی شدند

فیلم چهره
در  ها  خاطره  و  یادها 
میکند  یادی  امروز  زمان 
به  فیلمی  چهره  فیلم  از 
نویسندگی  و  کارگردانی 
سیروس  تهیه کنندگی  و 
الوند ساخته سال ۱۳7۴ 

است
فیلم:مهندس  خالصه 
از  بعد  بهنام  فریدون 
به  آمریکا  از  سال  دوازده 
ایران آمده و بطور اتفاقی 
دوست قدیمی اش مجید 
در  و  می بیند  را  قانع 
و  مجید  میهمانی های 
دوستانش شرکت می کند 
رفت  بار  چند  از  بعد  و 

مودت  سرهنگ  دختر  ثریا  از  مجید،  دوستان  خانوادهٔ  با  آمد  و 
قصد  بهنام  می کنند.  برگزار  را  عقد  مراسم  و  کرده  خواستگاری 
مجتمع سازی در خارج از تهران را دارد و از مجید، سرهنگ مودت 
می خواهد  طغرل  و  اکبر  استاد  و  خلفی  ماشاءا...  دوستانشان  و 
اتفاق  به  هم  آن ها  و  کنند  شرکت  گذاری  سرمایه  این  در  که 
مهندس  تحویل  و  کرده  نقد  پول  را  اموالشان  همسرانشان همهٔ 
بهنام می دهند، اما فردای آن روز مطلع می شوند که بهنام تمامی 
پول ها را برداشته و هیچ نشانه ای از خود باقی نگذاشته است تا 
اینکه بهنام با ثریا تماس می گیرد و از او می خواهد که با هم به 
خارج از کشور بروند اما ثریا قبول نمی کند و فریدون بهنام پول ها 

را به صاحبانش برمی گرداند.
)ابوالفضل  بهنام  فیلم:فریدون  این  ماندنی  یاد  به  دیالوگ 
پورعرب(،به این می گن دالر ... زبون بین الملل . دالر بده ، سفید 
و سیاه حرفتو می فهمن . تلخه ، زشته ، می دونم . اما این قانون 

دنیاس . 

یادها و خاطره ها در زمان

رئیسیان  علیرضا  ساخته  عاشقی«  »دوران 
جشن  تنها  از  جایزه  شش  دریافت  نامزد 

بخش خصوصی سینمای ایران شد.
سینمایی  نامزدهای  رسیده،  گزارش  به 
جشن  تنها  حافظ،  جشن  شانزدهمین 
در  تلویزیون  و  سینما  حوزه  خصوصی 
میان  از  که  شدند  معرفی  درحالی  کشور، 
»دوران  سینمایی  فیلم  منتخب،  آثار 
عاشقی« جزو فیلم هایی ست که بیشترین 
داده  اختصاص  خود  به  را  کاندیدا  تعداد 
اند. آخرین ساخته علیرضا رئیسیان که در 
جشنواره  همچون  مختلفی  های  جشنواره 
بین المللی فیلم فجر، جشنواره بین المللی 

فیلم شهر و فستیوال فیلم مونترال نیز موفق 
دوره جشن  ترین  تازه  در  بود،  ظاهر شده 
از  مختلفی  های  رشته  در  توانست  حافظ 
سینمایی)علیرضا  فیلم  بهترین   : جمله 
کارگردانی)علیرضا  بهترین  رئیسیان(، 
مرد)فرهاد  بازیگر  بهترین  رئیسیان(، 
حاتمی(،  زن)لیال  بازیگر  بهترین  اصالنی(، 
برازنده(  فیلمبرداری)علیرضا  بهترین 
نامزد  اورکی(  موسیقی)ستار  بهترین  و 
اصلی  های  بخش  در  جایزه  دریافت شش 

این جشن گردد.
در  تیرماه   ۲8 حافظ  جشن  های  برترین 

مراسمی در برج میالد معرفی می شوند.

ماریون کوتیار بازیگر فرانسوی برنده جایزه 
اسکار یکی از ۶۵۰ چهره برجسته کشورش 
است که امسال به دریافت نشان لژیون دونور 

مفتخر  شد.
 به نقل از گاردین، در حالی که امسال ۶۵۰ 
سیاسی،  ادبی،  فرهنگی،  چهره های  از  نفر 
لژیون  نشان  دریافت  به  جهانی  و  ورزشی 
ماریون  کنند،  دریافت می  را  فرانسه  دونور 
و  فرانسه  بازیگر سرشناس سینمای  کوتیار 
جهان نیز در این فهرست جای گرفته است.

این نشان روز پنجشنبه که روز ملی فرانسه 
است و به نام روز باستیل شناخته می شود به 

برندگان آن اهدا شد ولی این خبر در عین 
حال تحت تاثیر حمله تروریستی به ساحل 
روز  و مردم شرکت کننده در جشن  نیس 

ملی قرار گرفت.
کوتیار ۴۰ ساله نخستین زن بازیگر فرانسوی 
است که از سال ۱۹۶۰ موفق شد باالترین 
جایزه سینمای آمریکا را برای بازی در نقش 
ادیت پیاف خواننده فقید فرانسوی دریافت 
کند. او با بازی در فیلم »زندگی چون گل 
سرخ« در سال ۲۰۰7 اسکار را برد و سال 
پیش بار دیگر برای بازی در فیلم »دو روز، 

یک شب« نامزد دریافت اسکار شد.

جایزه لژیون دونور فرانسه به ماریون کوتیار می رسد»دوران عاشقی« نامزد دریافت ۶ تندیس حافظ
سینمای جهان سینمای ایران


