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وزیر امور خارجه گفت: چه به برجام نمره 5 بدهیم چه 
95، باید بیش ترین استفاده را از آن انجام دهیم و این 
مانع نمی شود از این که همواره حواس مان باشد که 

آمریکایی ها بدعهد بوده و هستند.
دکتر محمدجواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری صدا 
و سیما در مسیر پرواز به تهران از سفر قزاقستان افزود: 
اگر بخواهیم به برجام نمره بدهیم، حتماً با توجه به 
بسیار خوبی  نمره  بین المللی  و شرایط  زمانی  ظرف 
می گیرد، اما اگر بخواهیم به نحوه اجرای آمریکایی ها 
نمره بدهیم احتماالً نمره پایین می گیرد. برجام باید 
هم در ظرف زمانی خودش بررسی و ارزیابی شود و 
هم در واقعیت جهانی که به تصویب رسید و از بعد 
توافق  اجرای  نحوه  منظر  از  باید  را  برجام  نیز  دیگر 
ارزیابی کرد. از نظر زمانی، مذاکرات مرتبط با برجام 
برای توافق اولیه در دولت یازدهم زمانی آغاز شد که 
هر چند ماه یک بار تحریم جدیدی علیه کشورمان در 
کنگره آمریکا تصویب می شد و معروف بود که نتانیاهو 
به واشنگتن سفر نمی کند مگر این که با یک تحریم 

جدید بازگردد.
او گفت: مذاکرات مربوط به برجام زمانی آغاز شد که 
کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب 
کرده و منتظر رفتنش به سنا بودند که براساس آن 
فروش نفت کشورمان در کم تر از یک سال به صفر 
برسد. آمریکایی ها در یک بازه زمانی یک و نیم ساله 
توانسته بودند فروش نفت کشورمان را از بیش از 2 
یک  روزانه  از  کم تر  به  روز  در  بشکه  میلیون  نیم  و 
میلیون بشکه برسانند. با این قلدری و فشارهایی که 
در  می توانستند  می آوردند  ما  کشور  بر  آمریکایی ها 
مدت کوتاهی فروش نفت کشورمان را به صفر برسانند.
ظریف افزود: مذاکرات منتج به برجام زمانی آغاز شد 
که براساس همین قانون کنگره، رییس جمهور آمریکا 
دیگر حتی اجازه نمی یافت که مقررات را تعلیق کند. 
در آن زمان اگر الیحه ای که در مجلس نمایندگان این 
کشور با رأی بسیار باال تصویب شد به سنا هم رفته بود 
و به امضای اوباما می رسید، تقریباً در هیچ زمانی هیچ 
یک از تحریم های این کشور نمی توانست تعلیق شود 

زیرا تعلیقش نیازمند رأی دو سوم اعضای کنگره بود.

رییس هیات مذاکراتی ایران گفت: برجام در زمانی 
تصویب شد که شش قطعنامه الزم االجرای شورای 
از  را  ایران  می کرد  تالش  هفتم  فصل  تحت  امنیت 
صلح آمیز  انرژی  از  بهره مندی  برای  خودش  حق 
هسته ای محروم کند؛ البته حق ما ربطی به قطعنامه 
این شورا می گفت  باالخره  اما  ندارد  امنیت  شورای 
ایران اجازه ندارد از این حق استفاده کند. فراتر از این 
در حوزه موشکی حتی به کشورها اجازه می داد که 
برای جلوگیری از دستیابی ایران به فن آوری موشکی 
که هیچ ربطی به آن کشورها ندارد، حتی وارد اقدام 

نظامی شوند.
وی با بیان این که بنابراین اگر می خواهیم برجام را 
ارزیابی کنیم باید آن را در این ظرف زمانی در نظر 
بگیریم افزود: زمانی که مذاکرات منتج به برجام آغاز 
شد در شرایطی نبودیم که از نظر بین المللی مساعد 
از نظر شرایط جهانی، زمانی مذاکرات را آغاز  باشد. 
کردیم که کشورمان در یک طرف ماجرا و شش قدرت 
بزرگ دنیا در طرف دیگر متکی به حمایت شورای 
امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بسیاری از 
مراکز قدرت جهانی اعم از مراکز پولی و تبلیغاتی بودند.
از  را  برجام  اگر  گفت:  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
این دو زاویه نگاه کنیم دستاورد بسیار مهمی برای 
جمهوری اسالمی ایران است که عزت مردم را حفظ 
کرد، حقوق شان را به رسمیت شناخت، قطعنامه های 
شورای امنیت را کنار زد و مانع از تصویب تحریم های 
جدید علیه کشورمان شد. برجام هم چنین تحریم های 
پیشین مرتبط با برنامه هسته ای را کاماًل کنار زد و 
مانع از پیشروی تحریم های مرتبط با مقررات داخلی 

آمریکا نیز شد.
ظریف با طرح این پرسش که آیا این به معنی فتح 
الفتوح دانستن برجام است؟ تاکید کرد: به نظر من 
فتح الفتوح مردم ایران هست که نشان دادند از طریق 
فشار نمی شود چیزی را به آنان تحمیل کرد اما آیا 
البته مذاکره  نه؛  الفتوح مذاکره کنندگان است؟  فتح 
رییس جمهور  درایت  از  توان شان،  همه  از  کنندگان 
از حمایت، مقاومت و دعای مردم و از همه باالتر از 
خدا  لطف  و  رهبری  معظم  مقام  دعای  و  هدایت ها 

استفاده کردند و توانستند به توافق برسند.
او با طرح این پرسش که اصاًل معنی توافق چیست؟ 
افزود: معنی توافق این است که دو طرف راضی باشند، 
گذاشت  تسلیم  قرارداد  را  نامش  بتوان  که  این  مگر 
طرف  دو  از  یک  هر  که  ندارد  وجود  توافقی  وگرنه 
بتوانند بگویند 100 درصد به نفع شان است. چنین 
چیزی در جهان خارج وجود ندارد. به همین علت است 
که امروز در سالروز تصویب برجام مقاالتی در آمریکا 
نوشته می شود مبنی بر این که این کشور چه امکاناتی 
مانند اجماع بین المللی علیه ایران و ممنوعیت برنامه 

موشکی این کشور را از دست داده است.
وزیر خارجه ایران با اشاره به مطالب مطرح در یکی 
از جلسات استماع کنگره درخصوص برنامه موشکی 
کشورمان افزود: در آن جلسه نمایندگان، دولت این 
کشور را زیر سوال بردند که چرا قطعنامه 1929 با 
آن محکمی را درباره برنامه موشکی ایران از دست داد 
و آن را به بندی تبدیل کرد که اوالً اجباری نیست 
ایران را معاف کرده است. نمایندگان در این  و ثانیاً 
جلسه اعالم کردند ایرانی ها توانسته اند از طریق مذاکره 
برنامه  اگر  که  کنند  وارد  معنی  این  به  را  کلمه ای 
موشکی برای سالح هسته ای طراحی نشده باشد در 
حوزه این قطعنامه قرار نمی گیرد یعنی حوزه ای که 

تبلیغات فراوانی درباره آن علیه ما می شد.
ظریف مواضع اخیر بان کی مون درباره برنامه موشکی 
کشورمان را نامربوط دانست و تصریح کرد: متأسفانه 
دبیرکل سازمان ملل متحد در سال های گذشته سابقه 
خیلی خوبی هم از خودش به جای نگذاشته است. به 
ویژه در موضوع خارج کردن نام عربستان سعودی از 
فهرست کودک کش ها که خود او هم اعالم کرد یکی از 
سخت ترین تصمیمات دوران زندگی اش بوده که تأثیر 

بسیار بدی بر اعتبار سازمان ملل گذاشته است.
رییس دستگاه دیپلماسی بر جدیت و رعایت دقت در 
اجرای تعهدات مان در برجام و جلوگیری از بدعهدی 

طرف مقابل در این زمینه تاکید کرد. 
او با تبیین مزایا و موانع اجرای برجام گفت: یکی از 
ابعادی که باید در ارزیابی برجام در نظر گرفت اختالف 
میان قانون و نحوه اجرای آن است. هیچ قانونی را با 
نحوه اجرایش نمی سنجند، تقریبا تمام مقررات حقوق 
آیا  اما  نقض می کنند،  نفر  یا چند  را یک  بین الملل 
بسیاری  است؟  مقررات  نبودن  خوب  معنی  به  این 
توافق های  از  بسیاری  و  بین الملل  مقررات حقوق  از 
بین المللی آن طور که همه طرف ها به آن معتقدند، به 
طور کامل اجرا نمی شود اما آیا این به آن معنی است 
که آن توافق ها ایرادی دارد؟ برای مثال اگر کسی از 
چراغ قرمز عبور کند آیا به معنی این است که قاعده 
داشتن چراغ راهنمایی بد است؟ آیا حتی اگر نظام 
تشویق و تنبیه و جریمه ای که اعمال می شود باز هم 
مانع از عبور برخی از چراغ راهنمایی نشود آیا باید 
حکم بر ابطال چراغ قرمز داد یا این که می گوییم فرد 
متخلف آدم درستی نبوده است و باید راهکاری برای 

وادارکردنش به پیروی از قانون پیدا کرد؟
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ظریف: نمره آمریکا در اجرای برجام پایین است
بان کی مون سبب تخریب برجام نشود

رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این 
قرار  باید مورد حمایت جدی  تولید  که بخش 
گیرد، گفت: رویکرد کشور باید به سمت اقتصاد 

عمومی و مردمی باشد.
تعاون  بخش  فعاالن  دیدار  در  الریجانی  علی 
افزود: دخالت دولت مخل اقتصاد مردمی است، 
باید  باشیم  داشته  قوی  اقتصاد  که  این  برای 
تشکل های مردم نهاد به وجود آید و در این 

راستا کارها به آنان واگذار شود.
وی اضافه کرد: ما باید نقش مردم را در اقتصاد 
پررنگ تر کنیم و واگذاری ها را به این بخش 

بیشتر کنیم.
رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این 
اقتصاد  مکمل  های  بخش  از  تعاون  بخش  که 
است، اظهار داشت: بخش تولید در کشور باید 

مورد حمایت جدی قرار گیرد.
اقتصاد  شدن  پررنگ  کرد:  تصریح  الریجانی 
ضرورت  یک  ها  نظارت  و  قوانین  در  مردمی 
اجتناب ناپذیر است چرا که مردم مشکالت را 

راحت تر متوجه می شوند. 
وی افزود: اگرچه در شرایط امروز از نظر منابع 
و اعتبارات در تنگنا هستیم ولی سخت گیری ها 
به  فشار  اعمال  باشد،  سنجیده  و  معقول  باید 

ضرر اقتصاد کشور است. 
عضو شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: 
برای  تنفسی  فضای  باید  رکودی  شرایط  در 

بخش تولید کشور ایجاد کرد.
قصد  اسالمی  شورای  مجلس  افزود:  الریجانی 
ای  ویژه  توجه  توسعه  ششم  برنامه  در  دارد 
کشور  تعاونی  بخش  کند،  تعاون  بخش  به 
قسمت های نادیده ای از اقتصاد را زیر پوشش 

قرار می دهد. 
وی با بیان این که شهید بهشتی بخش تعاون 

اقتصادی کشور می  عوامل  برای  لنگرگاهی  را 
دانست، گفت: در حال حاضر چون سهم بخش 
تعاون در اقتصاد کشور 6 درصد است ولی در 
سیاست های کلی نظام سهم بخش تعاون در 
لذا  است  گذاری شده  هدف  اقتصاد 25درصد 
باید بررسی شود که چرا تا این حد سهم بخش 

تعاون در اقتصاد ایران پایین است. 
رییس مجلس تصریح کرد: ممکن است برخی 
شرایط  را  تعاون  بخش  سهم  بودن  پایین  این 
حال حاضر اقتصادی کشور بدانند و شاید هم 
عدم  خاطر  به  تعاون  بخش  سهم  بودن  پایین 

توجه دولت باشد. 
قانـون  دارد  امـکان  شـد:  یـادآور  الریجانـی 
تعاون در کشـور ما مشـکالتی داشـته باشـد و 
بـا شـرایط فرهنگـی ما تطابـق الزم را نداشـته 
باشـد از این رو ممکن اسـت الزم باشـد قانون 
تعـاون بـا شـرایط فرهنگـی کشـور مـا تکامل 
یابـد و متناسـب بـا تجربیـات فعـاالن بخـش 

تعـاون ارتقـا یابد. 
وی با یادآوری این که تعاونی ها ممکن است 
اضافه  باشد،  ناسازگار  ما  فرهنگی  شرایط  با 

کرد: این موضوع می تواند باعث شود که اقبال 
عمومی نداشته باشند. 

که  دالیلی  از  یکی  داد:  ادامه  مجلس  رییس 
سهم تعاون در اقتصاد ما پایین است، به دلیل 
جنس قوانین موجود است، در ابتدای انقالب به 
گونه ای فکر می کردیم که سازگار با اقتصاد ما 
نشد لذا الزم است در این زمینه تدابیر جدیدی 

اتخاذ شود. 
الریجانی خطاب به فعاالن بخش تولید تاکید 
کرد: بهتر است بخش تعاون از تسهیالت بانکی 
کافی برخوردار باشد، اگر کار کارشناسی روی 
علت پایین بودن سهم بخش تعاون در اقتصاد 
ایران انجام دادید و به این نتیجه رسیدید که به 
اصالح قوانین در بخش تعاون نیازمندیم و الزم 
است مقررات در این بخش توسعه یابد، آن را 
به ما اعالم کنید تا مجلس هر چه سریع تر در 

این راستا اقدام کند. 
یک  دیدار  این  پایان  در  تعاون  اتاق  رییس 
انگشتری منقش به نام امام رضا)ع( را از طرف 
فعاالن بخش تعاون به الریجانی رییس مجلس 

شورای اسالمی هدیه داد. 

برجام  مشترک  کمیسیون  نشست  چهارمین 
توافق هسته ای  اجرای  روند  بررسی  منظور  به 
با حضور هیأت مذاکره کننده ایرانی به ریاست 

عراقچی امروز در وین برگزار می شود.
برجام  مشترک  کمیسون  نشست  چهارمین 
ایرانی  مذاکره کننده  هیأت  حضور  با  و  امروز 
ستاد  رئیس  عراقچی  عباس  سید  ریاست  به 
پیگیری اجرای برجام در وین برگزار می شود.

عراقچی روز یکشنبه در نشست خبری خود در 
باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی در 

خصوص دستور کار نشست کمیسیون مشترک 
برجام اظهار داشت: این کمیسیون با مروری بر 
برجام تالش می کند در  و تحریمی  ابعاد فنی 
صورت وجود هرگونه مشکل و برای جلوگیری 
از اینکه این مشکالت تبدیل به موانع اساسی 
در اجرای برجام شود، آنها را در جلسات مطرح 

و موانع را برطرف کند.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه 
مشترک های  کمیسیون  در  ما  اصلی  بحث 
گذشته و جلسه پیش رو انجام تعهدات طرف 

عدم  از  متعددی  موارد  افزود:  است،  مقابل 
پیشرفت مناسب در رفع تحریم ها وجود دارد. 
طرف مقابل باید شرایطی را ایجاد می کرد اما 
نکرد. همچنین شرایطی که نباید ایجاد می شد 
برجام  مشترک  کمیسیون  در  و  ایجاد شد  اما 

این موارد بررسی خواهد شد.
نشست های  از  دور  سومین  است  گفتنی 
اردیبهشت   ۳ نیز  برجام  مشترک  کمیسیون 
در   5+1 و  ایرانی  هیأت  با حضور  جاری  سال 

وین برگزار شده بود.

الریجانی: رویکرد کشور باید به سمت اقتصاد مردمی باشد

در وین؛

چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام امروز برگزار می شود

در وین؛

چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام امروز برگزار می شود

ظریف: 

نمره آمریکا در اجرای برجام پایین است
وزیر امور خارجه گفت: چه به برجام نمره 5 بدهیم چه 95، باید بیش ترین استفاده را از آن انجام دهیم 

و این مانع نمی شود از این که همواره حواس مان باشد که آمریکایی ها بدعهد بوده و هستند.
دکتر محمدجواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما 
در مسیر پرواز به تهران از سفر قزاقستان افزود: اگر بخواهیم 
به برجام نمره بدهیم، حتماً با توجه به ظرف زمانی و شرایط 
بین المللی نمره بسیار خوبی می گیرد، اما اگر بخواهیم به نحوه 
اجرای آمریکایی ها نمره بدهیم احتماالً نمره پایین می گیرد. 
برجام باید هم در ظرف زمانی خودش بررسی و ارزیابی شود 
و هم در واقعیت جهانی که به تصویب رسید و از بعد دیگر نیز 
برجام را باید از منظر نحوه اجرای توافق ارزیابی کرد. از نظر 
اولیه در دولت  با برجام برای توافق  زمانی، مذاکرات مرتبط 
یازدهم زمانی آغاز شد که هر چند ماه یک بار تحریم جدیدی 
علیه کشورمان در کنگره آمریکا تصویب می شد و معروف بود 
که نتانیاهو به واشنگتن سفر نمی کند مگر این که با یک تحریم 

جدید بازگردد.

آملی الریجانی:

 انصاف در نقد برجام رعایت شود

سخنگوی وزارت امور خارجه:

گزارش بان کی مون تحت فشار آمریکا 
تنظیم شده است

الریجانی: دخالت دولت مخل اقتصاد مردمی است

رویکرد کشور باید به سمت اقتصاد مردمی باشد
بخش  که  این  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
رویکرد  گفت:  گیرد،  قرار  جدی  حمایت  مورد  باید  تولید 

کشور باید به سمت اقتصاد عمومی و مردمی باشد.

علی الریجانی در دیدار فعاالن بخش تعاون افزود: دخالت 
دولت مخل اقتصاد مردمی است، برای این که اقتصاد قوی 
داشته باشیم باید تشکل های مردم نهاد به وجود آید و در 

این راستا کارها به آنان واگذار شود.
وی اضافه کرد: ما باید نقش مردم را در اقتصاد پررنگ تر 

کنیم و واگذاری ها را به این بخش بیشتر کنیم.

خبــــــر
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قانون گریزی؛ 
شکاف میان مردم و مسئوالن    

éééنژادéخانی

مجلسسرمقاله

استخدام 20 هزار نیرو 
در برنامه آموزش و 

پرورش 

تولید نفت ایران 
در خلیج فارس 
افزایش یافت

دور زدن قانون 
ترفند بانک ها 

در تسهیالت دهی
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صفحه 2
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چهارمیـن نشسـت کمیسـیون مشـترک برجـام بـه منظـور بررسـی روند اجـرای توافق هسـته ای با حضـور هیـأت مذاکره کننـده ایرانی به ریاسـت 
عراقچـی امـروز در ویـن برگـزار می شـود. چهارمیـن نشسـت کمیسـون مشـترک برجام امـروز و با حضـور هیـأت مذاکره کننـده ایرانی به ریاسـت 

سـید عبـاس عراقچـی رئیس سـتاد پیگیـری اجـرای برجام در ویـن برگزار می شـود.
صفحه 1
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کالم  نور

کنترل تمام تحرک 
یگان های بیگانه در دریا

اسالمی  ارتش جمهوری  دریایی  نیروی  فرمانده 
ایران گفت : هر گونه تحرک از یگان های بیگانه 
در دریا و ساحل از نگاه نیروی دریایی راهبردی 
پنهان نمی ماند و ما همه اینها را زیر کنترل و 

رصد داریم.
به گزارش ایرنا؛ امیردریادار حبیب ا... سیاری در 
مراسم استقبال از ناو گروه چهلم و یکم و اعزام 
ناوگروه چهل و دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به ماموریت آب های آزاد و بین المللی 
دوردست افزود : معنی رصد تمام تحرک ها این 
است که آمادگی داریم هرجایی و در برابر هرگونه 

تهدیدی درعرصه دریاهای منطقه مقابله کنیم.
اسالمی  ارتش جمهوری  دریایی  نیروی  فرمانده 
ایران ادامه داد: دشمن را به خوبی می شناسیم 
و تمام تحرک هایش را رصد و کنترل می کنیم 
 10 مدار  تا  مستمر  صورت  به  دریایی  ونیروی 
درجه حضور دارد و تمام تحرک های کشور های 
فرامنطقه را رصد کرده و دارای تسلط اطالعاتی و 

عملیاتی است.
بنا به اظهار امیردریا دار سیاری ، از زمان آغاز اعزام 
ناوگره های نداجا تا کنون 41 ناوگروه به ماموریت 
آب های آزاد و بین المللی اعزام شده اند که موفقیت 

مامویت های محوله را پشت سر گذرانده اند.
وی ، هدف از حضوردر دریاهای دور دست نشان 
و  بوده  راهبردی  دریای  نیروی  توانمندی  دادن 
در  حضور  بودن  راهبردی  دریایی  نیروی  الزمه 
کرد:  وخاطرنشان  دانست  جهان  آزاد  دریاهای 
ارتش  دریایی  نیروی  کردند  نمی  باور  دیگران 
عرصه  این  در  بتواند  ایران  اسالمی  جمهوری 
به  را  این  امروز  که  باشد  داشته  مستمر  حضور 
عینه مشاهده می کنند. امیر دریادار سیاری اشاره 
کرد: حضور در آب های آزاد جهان که بسیاری از 
کشورهای جهان در آن حضور دارند بسیار حایر 
اهمیت است و جمهوری اسالمی ایران نیز جایگاه 

مناسب و رفیعی در این عرصه دارد.
وی ، ارسال پیام صلح و دوستی به کشور های 
منطقه ، مبارزه با ایران هراسی ، نشان دادن جایگاه 
ایران به سایر کشورها،حضور  جمهوری اسالمی 
امنیت  تامین   ، دور دست  های  آب  در  مستمر 
اسالمی  کشتیرانی جمهوری  مواصالتی  خطوط 
ایران ، به اهتزاز درآوردن پرچم کشور درآب های 
آزاد وبین کشورهایی که در منطقه حضور دارند ، 
تسلط اطالعاتی و رصد کلیه تحرک های کشور 
های منطقه ای و فرامنطقه ای در شمال اقیانوس 
هند به ویژه خلیج عدن و باب المندب که دزدی 
دریایی درآنجا مطرح است نیز از جمله اهداف این 

مامویت ها به آب های دوردست عنوان کرد.
اسالمی  ارتش جمهوری  دریایی  نیروی  فرمانده 
دلیل  به  یکم  و  ناوگره چهل  اظهارداشت:  ایران 
وضعیت نامساعدی جوی و وزش بادهای مونسون 
و تالطم دریا شرایط ویژه ای را در مدت ماموریت 

خود پشت سرگذاشته است.
بر 150  افزون  با  ناوگرو  این  یادآور شد:  سیاری 
همه  های  تحرک  همه  مثبت  شناسایی  مورد 
مورد   350 و  کرده  رصد  را  منطقه  کشور های 

شناسایی دیگری داشته است.

رویترز گزارش داد:

ایران مشتری هواپیماهای دیگر 
بجز ایرباس و بوئینگ

رویترز به نقل از مقام های ایرانی و منابع صنعت 
با  همزمان  ایران  داد  گزارش  غربی  هواپیمایی 
تالش برای رفع موانع موجود بر سر راه اجرای 
توافق های حدود 50 میلیارد دالری با ایرباس و 
هواپیما  برای خرید  بوئینگ، جست وجوی خود 
فروند  ده ها  خرید  دنبال  به  و  داده  توسعه  را 

هواپیماهای بیشتر است.
به گزارش ایسنا، منابع آگاه می گویند مدیران 
نمایشگاه  در  ایرانی طی هفته گذشته  ایرالین 
و  کردند  شرکت  انگلیس  فارنبروگ  هوایی 
متعددی  فروشنده های  با  مقدماتی  مذاکرات 
از جمله میتسوبیشی ژاپن داشتند که سرگرم 
جدید  منطقه ای  جت  هواپیمایی  یک  ساخت 

است.
به گفته یک مقام ایرانی، ایران سرگرم برنامه ریزی 
انواع  از  هواپیما  فروند   50 حدود  خرید  برای 
مختلف است و از سوی دیگر برای حل موانعی 
که پیرامون فاینانس توافق های کنونی برای خرید 
200 فروند هواپیمای جت وجود دارد به دیدار با 

مقامات ایرباس و بوئینگ ادامه می دهد.
این دو شرکت که بزرگ ترین هواپیماسازان جهانی 
هستند اوایل امسال تحت توافق هسته ای که میان 
تهران و قدرت های جهانی امضاء شد، توافق های 

مقدماتی با ایران ایر داشتند.
به رویترز  این مذاکرات  از  ایرانی آگاه  یک مقام 
گفت: مشکالتی در زمینه  مالی و سیاسی وجود 
ارشد  مقامات  با  متعددی  دیدارهای  اما  دارد، 
انجام  گذشته  هفته  چند  در  ایرباس  و  بوئینگ 
گرفته تا این مشکل حل شده و راهی برای رفع 

موانع باقی مانده پیدا شود.
پیش از این یکی از خبرگزاری های داخلی گزارش 
داده بود مقامات ایرباس و وزارت راه  و شهرسازی 
قرار است برای خرید بیشتر هواپیما روز یکشنبه 
در تهران دیدار کنند. با اینهمه ایرباس در این باره 

اظهارنظر نکرده است.

خبر

تکانه های شدید اقتصادی 
از نوسان شخصیتی اردوغان

é حجت پیری

آهوی گریزان  برای جذب  امنیت  و  ثبات 
پای سرمایه نیازی جدی به شمار می رود  
ولی این مهم امروز در  کشورهای مدعی 
البته  و  شده  مواجه  چالش  با  پیشرفت 
اقدامات  از  برخاسته  آنها  امنیت  معضالت 
یک دهه خودشان در کشورهای به اصطالح 

جهان سومی است.
امنیت اکنون برای کشورهای وابسته و دوست با جهان اول بیش از 
همه در معرض تهدید و خدشه است زیرا تجربه به عنوان مهمترین 
معلم به ما آموخته است که قدرت ها برای جلب منافع خود به 
راحتی دوستان و وابستگان خود را هم فدا می کنند. دوستی برای 
جهان متروپل تا زمانی معنی پیدا می کند که سودی سرشار برایش 
داشته باشد و اگر کشور وابسته بخواهد حتی اندک بهره ای در جهت 

ثبات بدون منفعت قدرتها ببرد باید تاوانی سنگین بپردازد.
ترکیه امروز تصویری تمام نما از این استراتژی به اصطالح جهان اول 
است و کوچک ترین انحراف اردوغان درباره انعطاف مقابل روسیه و 
سوریه صحنه دردناکی را دامنگیرش کرده است. البته رجب طیب 
اردوغان هم یکی از دولتمرانی است که نوسان های شدیدی را بر 
اقتصاد نوپا و نیم بند وابسته به توریسم ترکیه وارد کرده است. این 
نوسان شخصیتی حتی در ارتباط با همکاران و هم کیشان او نیز 

رخ داده است.  
اردوغان دوستان نزدیک خود را در مقاطع مختلف از دلخور کرده و 

فعال با این اقداماتش در مسیر قهقرای ترکیه گام بر می دارد.
محمد فتح ا... گولن تئوریسین و ایده پرداز فکری حزب عدالت و 
توسعه ترکیه )متهم شده از سوی اردوغان به رهبری کوتای اخیر 
در ترکیه(، عبدا... گل رئیس جمهور دوران نخست وزیریش و داوود 
دوران  وزیر  نخست  و  وزیری  نخست  دوران  خارجه  وزیر  اوغلی 
ریاست جمهوری اش همه از دوستان نزدیک اردوغان بودند که به 
نوعی با نوسانات شخصیتی و رفتاری او کنار گرفته و هر کدام از دور 
تضعیف کشوری را که ادعای احیای امپراطوری عثمانی را داشت، 

نظاره می کنند.
اما شاید اردوغان با نوساناتی که داشته گاهی به سوی اسالمگرایی و 
گاهی به سمت غرب متمایل شده است ولی در دنیای سیاست شامه 
خوبی دارد. او به تازگی فتیله انتقاد از بشار اسد را پائین کشیده و از 
روسیه به خاطر مورد هدف قرار دادن جنگنده اش عذر خواهی کرد 
و حاال با کنار هم چیدن چند پازل به این نتیجه رسیده است که 

عامل نابسامانی اخیر در ترکیه در جبهه دوستانش است.
تبعید خودخواسته در  ا... گولن، فرد در  فتح  او بی دلیل محمد 
بلکه  نکرده  اخیر  کوتای  رهبری  به  متهم  را  آمریکا  پنسیلوانیای 
که  است  رسیده  مشامش  به  اطلس  اقیانوس  آنسوی  از  بوهایی 
هم  مقدمات  همین  با  دارد.  بزرگ  شیطان  شیطنت  از  حکایت 
بسیاری از تحلیلگران منشاء کودتا در ترکیه را اقدامی آمریکایی 

برای گوش مالی دادن به اردوغان تعبیر کرده اند.
بی شک ترکیه خدمات زیادی به دوست صمیمی خود یعنی امریکا 
کرده است و البته در این مسیر از حمایت لجستیکی داعش تا ضربه 
زدن به جبهه مقاومت از طریق نابسامان کردن دو همسایه سوریه و 
عراق و در نهایت ابزار شدن برای خاورمیانه جدید دریغ نکرده است. 
اما از آنجایی که داعش همچون حیوان درنده ای که اگر دست خود 
را آغشته به عسل کنی و در دهانش بگذاری باز هم گاز می گیرد، 

پاسخ این کشور را با ترورهای اخیر و نا امنی فراگیر داد. 
در چنین شرایطی اردوغان قافیه را از دست رفته دیده و در جهت 
عادی سازی اوضاع و همچنین تامین امنیت کشورش اقدامات اولیه 
را با تمایل به جبهه مقاومت آغاز کرد ولی برای امریکا فرقی ندارد 
که متحد باشد یا دشمن او به طرح خود برای خاورمیانه می اندیشد 
و با این کودتا سعی کرد اردوغان را نسبت به عواقب بازگشت از 
این مسیر متوجه کند. حال مردم ترکیه که اغلب نان امنیت را می 
خوردند میان دو همسایه درگیر با متجاز درنده، دوستی ناجوانمرد 
اقیانوس اطلس و دولتمردی دارای نوسان شخصیتی  در آنسوی 
مانده اند و هر روز تکانه ای شدید را دریافت می کنند که هر کدام از 

این تنش ها ترک ها را چندین گام به قهقرا می برد.

انتصاب رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد

به عنوان رئیس ستاد  را  اقتصاد در حکمی شاپور محمدی  وزیر 
اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد منصوب کرد.

به گزارش مهر، علی طیب نیا طی حکمی شاپور محمدی را به 
سمت رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین جانشین خود در 
سه برنامه ملی اقتصاد مقاومتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی 

و دارایی منصوب کرد.
در متن حکمی که ازسوی دکتر طیب نیا صادر شده، آمده است: 
با عنایت به ضرورت هماهنگی در راهبری و پیشبرد پروژه های 
ستاد  »رییس  عنوان  به  حکم  این  موجب  به  مقاومتی،  اقتصاد 
اقتصاد مقاومتی و همچنین جانشین خود در سه برنامه ملی اقتصاد 

مقاومتی با مسئولیت  وزارت امور اقتصادی« منصوب می شوید.
کلیه معاونین و روسای سازمان های تابعه موظفند همکاری الزم 
را با ستاد معمول نمایند و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی را در 
اولویت نخست قرار دهند. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت 
عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و انجام وظایف 

محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.

بررسی روند اجرای برجام در مذاکرات روسیه و آمریکا

روند اجرای برجام در مذاکرات معاون وزیر خارجه روسیه و مذاکره 
کننده ارشد هسته ای این کشور با هماهنگ کننده آمریکا در اجرای 

این توافق در مسکو مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، وزارت خارجه روسیه دیروز با اعالم این خبر افزود: 
سرگئی ریابکوف و استفان مال در نشست خود ابعاد مختلف در حال 
اجرای برجام از جمله همکاری روسیه و دیگر طرف ها را بررسی 
کردند. در این گزارش آمده است: دستاوردهای گذشت یکسال از 
آغاز اجرای برجام و گام های پیش رو مورد مذاکره مفصل مقام های 

روسی و آمریکایی قرار گرفت.
در این دیدار که جان تفت سفیر آمریکا در روسیه نیز حضور داشت، 
همکاری های متقابل روسیه و آمریکا در باره اجرای برجام و اجرای 

تعهدات طرفین بررسی شد.
مسکو به عنوان یکی از اعضای گروه 1+5 طرف مذاکره هسته ای 
با تهران که در چارچوب اجرای برجام ، مبادله اورانیوم و همچنین 
همکاری های فنی و تحقیقاتی همکاری های گسترده ای با ایران 

دارد، خواهان سرعت بخشی به اجرای کامل این توافق است.

سرمقاله

آیت ا... آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه درجلسه 
مختلفی  موضوعات  به  قضایی  عالی  مسئوالن 
اشاره  نامتعارف  حقوق های  و  برجام  ازجمله 
کرد؛ وی گفت: تاکنون درخصوص حقوق های 
نامتعارف در این قوه چنین ارقامی نداشته ایم و 

گزارشی دریافت نشده است.
 آیت ا... صادق آملی الریجانی دیروز در این جلسه 

به 24 تیرماه سالگرد توافق برجام اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه این توافق در مجموع به نفع 
جمهوری اسالمی ایران است، خواستار هوشیاری و 
دقت عمل مسئوالن در قبال بدعهدی آمریکایی ها 
نسبت به این توافق شد و افزود: برخالف ادعای 
غربی ها رفع تحریم حیثی نداریم و اینگونه نیست 
که اگر تحریم ها از حیث هسته ای برداشته شد 
از حیث حقوق بشر باقی بماند، التزام به چنین 

چیزی عقالیی نیست.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: با گذشت زمان 
آمریکایی ها نشان دادند که در بد عهدی از هیچ 
چیزی فرو گذار نمی کنند و از این جهت دیدیم 
)مدظله(  رهبری  معظم  مقام  بینی  پیش  که 
درست بود و ما شاهد بد عهدی آمریکایی ها در 

قبال توافق هسته ای هستیم.
وی همچنین خواستار رعایت حد اعتدال و انصاف 
اجرایی و  و گفت: مسئوالن  برجام شد  نقد  در 
مسئوالن وزارت امورخارجه باید آمریکایی ها و 

اروپایی ها را ملزم به رعایت توافق برجام کنند.
حقوق  موضوع  به  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
های غیر متعارف اشاره کرد و با تاکید بر لزوم 
این  به  رسیدگی  در  گانه  سه  قوای  هماهنگی 
موضوع افزود: قوه قضاییه بنا به وظیفه خود با 

اعمال مجرمانه در این خصوص برخورد می کند 
و اموال به ناحق تصاحب شده حتماً باید به بیت 

المال باز گردانده شود.
وی تصریح کرد: نباید کاری کنیم که تخلف برخی 
مدیران در این زمینه به پای همه مدیران پاک 

دست و زحمت کش نوشته شود.
×× در خصوص موضوع حقوق های نامتعارف باید 

دقیق تر صحبت کرد
رئیس دستگاه قضا با اعالم اینکه »در قوه قضاییه 
با چنین مسئله ای برخورد نکرده ایم« گفت: در 
خصوص موضوع حقوق های نامتعارف باید دقیق 
تر صحبت کرد و نباید بگوییم که همه قوا در این 

مسئله مشترکند.
در  تاکنون  کرد:  تاکید  آملی الریجانی  ا...  آیت 
قضاییه  قوه  در  نامتعارف  خصوص حقوق های 

دریافت  گزارشی  و  ایم  نداشته  ارقامی  چنین 
نشده است. 

وی خواستار همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه 
به منظور بستن راهها و منافذ قانونی پرداخت و 
دریافت حقوق های نامتعارف شد و گفت: باید با 
همکاری قوای سه گانه راهها و منافذ سوء استفاده 

در این زمینه بسته شود.
آیت ا... آملی الریجانی در پایان از رأی نمایندگان 
جدید  حقوقدانان  به  اسالمی  شورای  مجلس 
پیشنهاد شده از سوی رئیس قوه قضاییه تشکر 
امیدواری کرد حقوقدانان جدید شورای  ابراز  و 
نگهبان در انجام وظایف خطیر خود موفق باشند.

وی هدف برخی دولت های غربی از ترویج واژه 
تروریسم اسالمی را تالش برای گسترش اسالم 
هراسی اعالم کرد و گفت: اسالم رحمانی ارتباطی 

زاییده  ندارد و »تروریسم اسالمی«  تروریسم  با 
افکار غربیانی است که خودشان داعش و گروه 

های تکفیری را ایجاد کرده اند.
رئیس دستگاه قضا از اقدام تروریستی اخیر در 
فرانسه و کودتای نافرجام در ترکیه که موجب 
کشته شدن انسان های بی گناه شد ابراز تاسف 

کرد.
وی با اشاره به موضع منطقی جمهوری اسالمی 
ایران در قبال این حوادث بویژه کودتا در ترکیه 
گفت: موضع اصولی و منطقی جمهوری اسالمی 
ایران محکوم کردن هر حرکتی بر خالف ثبات، 
امنیت و آرامش کشورهایی است که دولت های 
آنها منتخب مردم و بر اساس آرای آنان است و بر 

این اساس کودتای اخیر ترکیه نیز محکوم است.
آیت ا... آملی الریجانی با تاکید بر اینکه »احترام 
به آرای مردم باید در همه کشورها مالک قرار 
گیرد« افزود: دولتمردان ترکیه باید به این نکته 
توجه کنند که احترام به آرای مردم مختص یک 
کشور نیست و تقابل دولت ترکیه با دولت قانونی 
و منتخب مردم در سوریه و کمک به تروریست ها 
خطای بزرگی بود که از سوی آن کشور انجام و 
در نهایت نیز به ضرر ترکیه و موجب تضعیف و 

ناآرامی در این کشور شد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه کشورهای 
اسالمی باید دوست و دشمن خود را بشناسند 
طرح دوستی ترکیه با رژیم صهیونیستی و مقابله 
با سوریه به عنوان کشوری در محور مقاومت را 
خطای دولتمردان ترکیه دانست و تصریح کرد: 
نباید طوری باشد که آرای مردم را فقط در یک 

جا محترم بدانیم.

آملی الریجانی: انصاف در نقد برجام رعایت شود

گزارش شش  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اجرای  درباره  ملل  سازمان  دبیرکل  ماهه 
سازمان  این  امنیت  قطعنامه 2231 شورای 
را نامتوازن و جانبدارانه ارزیابی کرد و تصریح 
کرد: این گزارش تحت فشار آشکار آمریکا بر 
دبیرخانه سازمان ملل تنظیم شده واتهامات 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  آن  در  وارده 
این  افزود:  قاسمی  بهرام  است.  اساس  بی 
گزارش با روح و متن برجام و حتی قطعنامه 
امور  وزارت  است. سخنگوی  2231متعارض 
خارجه گفت : این در حالی است که قطعنامه 
2231، برجام و تأیید و توافق درباره آن را نشانه 
تغییری بنیادین در بررسی برنامه هسته ای 

ایران توسط شورای امنیت عنوان کرده است.
دبیرکل  دهی  گزارش  :این  کرد  اضافه  وی 

یک رویه اداری و تکراری بوده و صرفا جنبه 
توضیحی داشته و عاری از هرگونه پیگیری 
اجرایی و عملی از سوی شورای امنیت سازمان 
ملل می باشد.  سخنگوی وزارت امور خارجه 
اشاره گزارش دبیرکل سازمان ملل به کوتاهی 
های آمریکا و طرف های غربی در عمل به 
تعهدات خود در برجام را گام مثبتی دانست 
،اما تاکید کرد: اینکه گزارش از کنار این موارد 
به سادگی عبور کرده، و از درخواست جدی 
از اعضای 1+5 برای پای بندی به تعهداتشان 

طفره می رود، مایه تاسف است . 
قاسمی افزود: جامعه بین المللی انتظار دارد 
دبیرکل سازمان ملل موارد کوتاهی آمریکا و 
برخی از دیگر اعضای 1+5 در عمل به تعهدات 
بسیاری  گواهی  مورد  که  را  خود  برجامی 
و صراحت  روشنی  به  باشد،  می  از کشورها 
منعکس نماید. سخنگوی وزارت امور خارجه 
خاطرنشان کرد: ابراز نگرانی این گزارش نسبت 
کاماًل  اقدامی  ایران،  موشکی  آزمایشات  به 
مغرضانه و جانبدارانه می باشد ، چون برخالف 
نص صریح قطعنامه 2231 و صرفاً با استناد به 
معیارهای اعالم شده توسط آمریکا وبا زیر پا 
گذاردن کلیه اصول حرفه ای وکامال خارج از 
حیطه اختیارات دبیرکل در این رابطه اظهار 

نظر کرده است .

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: سرنخ 
هایی از ترور در داالهو به دست ما رسیده که 
به زودی درباره آن اطالع رسانی خواهیم کرد.

گردهمایی  حاشیه  در  ذوالفقاری  حسین 
سیاسی استانداری های سراسر کشور در جمع 
خبرنگاران، گفت: در حوادث ترکیه و ارمنستان 
هیچ گونه تهدید و آسیبی برای کشور ما وجود 

نداشت.
با  مالحظات،  لحاظ  به  البته  داد:  ادامه  وی 
های  آمادگی  تا  شد  اعالم  مرزی  استانهای 
اتباع  باشند. همچنین سفر  بیشتری داشته 

خودمان را محدود کردیم.
انتظامی وزیر کشور در مورد  معاون امنیتی 
حادثه ترور فرماندار و نماینده داالهو نیز گفت: 
تاکنون کسی دستگیر نشده اما اقدامات ویژه ای 
در دست است. ذوالفقاری تاکید کرد: در این 
زمینه نباید گمانه زنی شود چرا که ما سر نخ 
های خوبی در دست داریم و کار به درستی 
انجام می شود که به زودی نتیجه به افکار 

عمومی اعالم خواهد شد.
ذوالفقاری در ادامه با اشاره به دستگیری یکی از 
اشرار استان کرمان گفت: با کار اطالعاتی بسیار 
قوی و کم نظیری این فرد که اقدامات خشنی 
در منطقه داشت و یک مامنی برای خالفکاران 

شده بود، دستگیر و ریشه این شرارت ها در 
منطقه خشکانده شد.

معاون امنیتی وزارت کشور با اشاره به رصد 
دنبال  به  آنها  گفت:  تکفیری،  گروه های 
خرابکاری در داخل کشور هستند اما اشراف 
اطالعاتی نیروهای امنیتی، انتظامی و اطالعاتی 
ما منجر شده که تمام تالش های آنها خنثی 
شود. وی افزود: به طور مثال در شب جمعه 
آخر ماه مبارک رمضان افرادی قصد داشتند در 
روز قدس اقدام خرابکارانه انجام دهند که این 
خبر را کسب کردیم و در طی آن جلسه ویژه 

ای برگزار شد.
از  اینکه  از  قبل  افراد  این  افزود:  ذوالفقاری 
استانهای مرزی ما حرکت کنند دستگیر شدند. 
یک نفر توسط ناجا و یک نفر توسط وزارت 

اطالعات دستگیر شد.
با بیان اینکه ما اگر حداقل تهدید ها  وی 
را احساس کنیم، حداقل دقت و توجه آن 
را دنبال خواهیم کرد. جریان های تکفیری 
در سطحی نیستند که مرزهای کشور ما را 
تهدید کنند. لذا آنان به دنبال این هستند 
تحت  را  آنان  و  داده  فریب  را  افرادی  که 
از آنان سوء  تا  افکار خود قرار دهند  تاثیر 

استفاده کنند.

ذوالفقاری:

تکفیریها بدنبال خرابکاری در داخل کشورهستند

اد      امه از صفحه1
وزیر امور خارجه تصریح کرد: نمی گویم برجام 
فتح الفتوح است اما می گویم سندی کامال قابل 
دفاع است؛ اگر بخواهیم به برجام نمره بدهیم 
حتما با توجه به ظرف زمانی و شرایط بین المللی 
نمره بسیار خوبی می گیرد اما اگر بخواهیم به 
احتماال  بدهیم  نمره  آمریکایی ها  اجرای  نحوه 
نمره پایینی می گیرد. این به معنی آن نیست 
گرایش های  و  آمریکایی ها  شخصیت  ما  که 
آنان را در نظر نداشتیم، واقعیات داخلی نظام 
آمریکا را به خوبی می شناختیم و برای همین 
بود که با درایت و تیزبینی مقام معظم رهبری 
کشورمان  برای  را  شرایطی  رییس جمهور  و 
پیش بینی کردیم که آن را تا حد بسیار زیادی 

در قبال اقدامات آمریکایی ها مصونیت بدهیم.
ظریف یکی از این ظرفیت ها را استفاده از برجام 
برای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: استفاده از 
این ظرفیت برای این بود که اقتصاد کشورمان را 
در قبال خطرهای ناشی از بدعهدی های آمریکا 

مقاوم کنیم.
این عوامل را در نظر  اگر مجموعه  وی گفت: 
برجام  رسیدن  نتیجه  به  سالروز  در  بگیریم 
می توانیم به مردم خوب ایران بگوییم که این 
عرصه  در  آنان  سربلندی  سبب  حتما  توافق 
به  را  ایران  مردم  دنیا  است.  شده  بین المللی 
عنوان ملتی می شناسد که در برابر زور و فشار 
مقاومت می کند اما هم زمان آماده مذاکره است 
و پس از مذاکره هم عهد و پیمان خود را جدی 
و با دقت رعایت می کند و به طرف مقابل نیز 
مسووالن  و  ملت  نمی دهد.  بدعهدی  اجازه 
را  آن  و  دارند  توجه  موضوع  این  به  ذی ربط 

پیگیری می کنند.
اجماع  نیازمند  را  برجام  از  بهره مندی  ظریف 
ملی دانست و تصریح کرد: امروز هیچ کس در 
کشورمان از اثبات این که برجام به خوبی اجرا 

نمی شود نفعی نمی برد.
از  کشورمان  نفت  صادرات  میزان  افزایش  او 
کم تر از یک میلیون بشکه در روز ظرف 6 ماه 
به بیش از دو میلیون بشکه، عادی شدن شرایط 
حمل و نقل و برقراری رابطه بسیاری از بانک ها 
با بانک های کشورمان را از دستاوردهای برجام 

برشمرد.
رییس تیم مذاکراتی ایران گفت: البته تعدادی 
از بانک ها هنوز از مقررات آمریکایی ها وحشت 
دارند اما ما معتقدیم این وحشت بیش تر نوعی 
از محافظه کاری ذاتی  ناشی  وحشت روانی و 
موسسات پولی و بانکی است نه ناشی از مقرراتی 

که مانع از همکاری با ایران شود.
بگیریم  درنظر  را  واقعیات  این  اگر  افزود:  وی 
می بینیم که آینده بسیار خوبی در مقابل ماست؛ 
بارها گفته ام که می توانیم به برجام نمره 5،  15 
یا 95 بدهیم که اگر از هر یک از این نمرات 
همراه با هم استفاده کنیم برجام می تواند زمینه 
اقتصاد  و  باشد  کشورمان  برای  خوبی  بسیار 

مقاومتی را پیش ببرد.
ظریف هشدار داد: اگر از همان نمره 5 یا 95 
هم استفاده نکنیم به زیر صفر تبدیل می شود، 
زیرا شرایط دنیا ایستا نمی ماند و پیش می رود؛ 
باید از فرصتی که ایجاد شده است استفاده کرد؛ 
در غیر این صورت شرایط حتما به سمت منفی 

و تبدیل شدن فرصت به تهدید پیش می رود.
بر  ما  کرد:  تصریح  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
استفاده حداکثری از برجام متمرکز هستیم اما 
این مانع نمی شود که همواره حواس مان باشد 
آمریکایی ها بدعهد بوده و هستند. آمریکایی ها 
حتما تالش زیادی نکرده اند که اطمینان حاصل 
کنند نگرانی هایی که در جامعه بین الملل بر اثر 
سیاست هایی که حدود یک دهه علیه کشورمان 

اعمال شده است برطرف شود.
اگر سوابق غارت دو  نمونه  به عنوان  افزود:  او 

میلیارد دالری اموال کشورمان را بررسی کنیم 
که در کمیته بررسی دولت اعالم شد شرکت 
در  است  اروپایی  استرینگ که شرکتی  کی یر 
سال 2007 مصادف با سال 1386 به ما اعالم 
کرده بود آمادگی این را ندارد که نه فقط برای 
کشورمان حساب کارگزاری داشته باشد که حتی 
دارایی های اوراق قرضه ایران را نیز نمی تواند 
فضای سیاسی  که  این  یعنی  این  کند.  حفظ 
در آن هنگام مبتنی بر سیاست های خصمانه 
جمهوری  علیه  همواره  که  بود  آمریکایی ها 
اسالمی ایران ایجاد کردند. آمریکایی ها در پی 
این فشار روانی ایجادشده فقط به این بسنده 
کردند که اعالم کنند مقرراتی که پیچیدگی های 
ویژه ای هم دارد این مقررات دیگر وجود ندارد 
اما دولت آمریکا در پی این است که اطمینان 
ایجاد کند که ایران از منافع برجام بهره مند شود.
وی گفت: درست است که آقای کری به وزیر 
اروپایی و خانم موگرینی در بیانیه ای که اخیرا 
در بروکسل صادر شد اذعان کرد که ایران هم 
باید از منافع برجام بهره مند شود اما چه اقدامات 
عملی در این زمینه انجام دادند؟ اینجاست که 
ما از این موضوع به عنوان بدعهدی آمریکایی ها 
نام می بریم یا به پیگیری تعهدات شان در برجام 
استناد می کنیم. این که آیا این موضوع نقض 
تکنیکی برجام هست یا نیست به وظایف هیات 
نظارت بر برجام مربوط می شود. ما پرسش ها 
را می دهیم و این هیات حسب مورد تصمیم 
می گیرد که با هر اقدام آمریکا چگونه می توان 
برخورد کرد که البته برخوردهایی نیز صورت 

گرفته است.
این  کرد:  تصریح  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
آمریکا  که در داخل جامعه و محیط سیاسی 
مخصوصا در سال انتخابات هیچ کس در پی این 
نبوده است که هزینه سیاسی کند تا اطمینان 
واقعیت  می شود  اجرا  برجام  که  کند  ایجاد 
است. این که گروه های فشار در آمریکا با تمام 
برجام  اجرای  از  مانع  می خواهند  تالش شان 
شوند این هم واقعیت است اما در کنار آن باید 
این واقعیت را نیز در نظر گرفت که وظیفه ما 
از  جلوگیری  برای  که  را  اقداماتی  نیست  این 
سرمایه گذاری در ایران می شود تشدید، تبلیغ یا 

بزرگنمایی کنیم. وظیفه ما این است که واقعیت 
سرمایه گذاران  به  را  ایران  در  سرمایه گذاری 
اطمینان دهیم که  و  نشان  و خارجی  داخلی 
کشورمان امن ترین، سالم ترین، مطمئن ترین و 

پربازده ترین محل برای سرمایه گذاری است.
او گفت: ما اعالم کرده ایم که نیاز است بر این 
مبنا تمرکز شود که از برجام چه با نمره 5 چه 
با نمره 95 بیش ترین استفاده را انجام دهیم که 
این مانع از آن نمی شود که همواره حواس مان 
بلکه  و هستند  بوده  بدعهد  آمریکایی ها  باشد 
عاملی خواهد بود که ما را متوجه نیمه پر لیوان 
کند زیرا نیمه پر را باید به دنیا نشان دهیم و 
ایران  به  سرمایه گذاری  برای  تا  کنیم  تشویق 

بیایند.
به موضع  رییس دستگاه دیپلماسی در پاسخ 
بان کی مون تصریح کرد: در  اخیر  ضدایرانی 
ملل  سازمان  دبیرکل  با  تلفنی  گفت وگوی 
به  غیرکارشناسانه  ورود  با  گفتم  او  به  متحد 
عنوان  به  برجام  تخریب  سبب  مسائل  بعضی 
و  دبیرکل  نشود.  دیپلماتیک  بزرگ  دستاورد 
و  حضور  مذاکرات  در  ملل  سازمان  دبیرخانه 
نقشی نداشته اند و از جزییات آن خبر ندارند 
به همین علت نصیحت بنده به آقای بان کی مون 
که تلفنی به او گفتم این بود که به این موضوع 

ورود غیرکارشناسانه نکند.
اظهار  برخی  در  که  ادعاهایی  کرد:  اضافه  وی 
نظرهای محافل جاسوسی و اطالعاتی علیه ما 

شده است مبنایی ندارد.
ظریف گفت: اکنون که 6 ماه از اجرای برجام 
و یک سال از تصویب آن می گذرد باید توقع 
داشته باشیم که تبلیغات علیه برجام زیاد باشد 
هم چنان که اگر در مقاالتی که این روزها در 
این  دشمنان  ببینید  است  شده  منتشر  غرب 
توافق به شدت سمپاشی و فضاسازی می کنند. 
است  منطقه  در  ناامنی  مایه  ایران  می گویند 
درحالی که ایران بزرگ ترین مبارز علیه داعش، 
ناامنی و افراط گرایی در منطقه است. باوجود این 
واقعیت، ما را به عنوان ناامن کننده در منطقه 
ایران  به  برجام  می گویند  و  می کنند  مطرح 
فرصت داده است که اقدامات ناامن کننده اش 

را بیش تر پیش ببرد.

ظریف: نمره آمریکا 
در اجرای برجام پایین است

سخنگوی وزارت امور خارجه:

گزارش بان کی مون تحت فشار آمریکا تنظیم شده است 
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آگهی فراخوان عمومی
اداره کل بهزیستی استان البرز بر اساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مورخ 1380/11/27 و در 
جهت استفاده بهینه از ساختمان ها و مکان های بال استفاده در نظر دارد واحدهای ذیل را واقع در اداره بهزیستی شهرستان 

اشتهارد از طریق آگهی عمومی بصورت اجاره به بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید.
1-فضای مازاد داخل حیاط  جلوی درب ورودی ) بوفه ( و فضای مازاد داخل سالن انتظامات  ) چاپ و تکثیر (دانشگاه مرکز 

علمی کاربردی بهزیستی ماهدشت 
واقع در ماهدشت ، بلوار امام خمینی ، خ زینبیه ، جنب مسجد ماهدشت

2- یک یا دو اتاق واقع در مجتمع بهزیستی اشتهارد 
واقع در اشتهارد ، خیابان مطهری ، اداره بهزیستی اشتهارد

لذا متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی درخواست خود را به اداره کل بهزیستی استان البرز واقع در کرج ، میدان 
طالقانی ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، دفتر حقوقی و معاونت پشتیبانی ) دبیرخانه کمیته ماده 28 ( ارائه نمایند.

الزم به توضیح است قرارداد اجاره صرفا تا پایان سال سال جاری تنظیم و منعقد می گردد و سایر اطالعات و جزییات مربوط به واگذاری های 
اعالمی در زمان حضور اعالم خواهد شد.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز 

آگهی فراخوان عمومی مزایده
اداره کل بهزیستی استان البرز بر اساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و در 
اجرای ماده 2 آیین نامه اجرای نظام مستند سازی و اطالع رسانی مزایده و در جهت استفاده بهینه از ساختمان ها و مکان 
های بال استفاده در نظر دارد واحد ذیل واقع در اداره بهزیستی شهرستان کرج را از طریق آگهی مزایده عمومی بصورت 

اجاره به بخش خصوصی اعم از شخصی ، حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
محل مورد اجاره : واحد های تجاری ) فروشگاه ( شیرخوارگاه امام علی ) ع ( بهزیستی کرج

محل توزیع و تحویل فرم ها و اسناد مزایده : کرج ، میدان طالقانی ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، دفتر حقوقی و معاونت پشتیبانی ) دبیرخانه 
کمیته ماده 28 ( ارائه نمایند.

زمان  توزیع اسناد : یک روز پس از چاپ آگهی ها در نوبت دوم به مدت 5 روز
ثانیا : قرارداد اجاره تا پایان سال جاری تنظیم و منعقد می گردد.

سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده مندرج در اسناد و فرم های مربوطه می باشد.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز 

اداره کل بهزیستی 
استان البرز

اداره کل بهزیستی 
استان البرز

نوبت اول نوبت اول

ارسال چهارمین گزارش فیش های حقوقی 
به روسای قوا

این سازمان  این که »وظیفه  بیان  با  بازرسی کل کشور  رئیس سازمان 
نظارت بر اجرای صحیح قوانین است«، گفت: چهارمین گزارش مربوط 

به فیش های حقوقی به روسای قوا ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، قاضی ناصر سراج در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری 
با آمبودزمان نامیبیا در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین بررسی های 
سازمان بازرسی و قوه قضائیه مربوط به فیش های حقوقی، گفت: تاکنون 
گزارش های الزم به روسای سه قوه ارائه شده و چهارمین گزارش نیز در 

این هفته برای روسای قوا ارسال شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال راستی آزمایی هستیم. قباًل هم 
کارها را انجام می دادیم اما اکنون این مسأله در جامعه پخش شده و افکار 

عمومی به دنبال این است که نتیجه چه می شود.
وی خاطرنشان کرد: این اطمینان را به مردم می دهیم که هر جا خالف 

قانون و اجحافی شده است اقدام خواهیم کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره این که گویا سازمان بازرسی و 
نهادهای نظارتی نسبت به مسأله فیش های حقوقی اطالع داشتند اما هیچ 
اقدامی نکرده اند، گفت: ما شورای دستگاه نظارتی داریم که رئیس سازمان 
از  برنامه ریزی و وزارت اطالعات  حسابرسی،  رئیس سازمان مدیریت و 
طرف دولت، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی از طرف قوه قضائیه و 
رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس نیز از طرف مجلس در این 

شورا حضور دارند اما وظیفه سازمان بازرسی در آخر است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال دیوان محاسبات مسئولیت تفریغ بودجه 
را به عهده دارد و معنی اش این است که باید بودجه را بررسی کرده و 
هر سال هم این بررسی را انجام داده و گزارش الزم را به مجلس شورای 
اسالمی ارسال کند. همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز مسئول 
تعیین،  تصویب و تخصیص بودجه است که بودجه را بررسی کند که آیا 
اختالفی در رابطه با مصرف یا تغییر عنوان های بودجه اتفاق افتاده یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه بنده نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. 
خیلی از این بودجه هایی که اتفاق افتاده متأسفانه جنبه قانونی داشته 
است. به عنوان نمونه بند  )هـ( ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه صراحت 
دارد به این که بانک ها و بیمه ها و شرکت های دولتی استثناء هستند. حتی 
در رابطه با مدیریت خدمات کشوری نیز ماده 72 آن ضریب های حقوقی 
را مشخص کرده است و تبصره ماده 76 نیز می گوید که حداکثر یعنی 
سقف حقوق 7 برابر حداقل حقوق است. البت در رابطه با دانشگاه ها نیز 

هیأت  امناء مستقل هستند حتی ذی حساب هم ندارند.
سراج  ادامه داد: ما این درزهای قانونی را پیدا کردیم. خیلی ها در قانون 
آمده و حتی در پیش نویس طرحی که اخیراً در مجلس مطرح شد نیز 
اقدام کرده ایم، ان شاءا... بتوانیم سرچشمه را ببندیم که قانون اجازه ندهد 

هر مدیری هر تصمیمی خواست در رابطه با پرداخت ها داشته باشد.

برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده متعرضان به 
سفارت عربستان

نخستین جلسه محاکمه متهمان حمله به سفارت سعودی دیروز دوشنبه 
به ریاست فرشید دهقانی برگزار شد.

به گزارش ایرنا، در این جلسه که در شعبه 1060 دادگاه کارکنان دولت 
تهران برگزار شد 14 نفر از متهمان حمله به سفارت سعودی تفهیم اتهام 
شدند. متهمان این پرونده 21 نفر بودند که در جلسه دیروز تعدادی از 

متهمان پرونده حضور نداشتند. 
اتهام این متهمان اخالل در نظم از طریق جنجال و تجمع غیرقانونی 
و مشارکت و تخریب عمدی اموال سفارت عربستان سعودی بوده که 
تعدادی از متهمان به هر دو عنوان اتهام و تعدادی دیگری به دلیل اخالل 
در نظام عمومی محاکمه می شوند. طبق اعالم دادگاه، دومین جلسه 
رسیدگی به این پرونده امروز سه شنبه برگزار می شود. روز شنبه 12 
دی ماه1394 برخی از شهروندان در اعتراض به اقدام حاکمان سعودی 
در اعدام شیخ نمر رهبر شیعیان مبارز عربستان به سفارت این کشور در 

تهران تعرض کردند.

اعالم وضعیت قرمز در»آلماتی« قزاقستان 
بدنبال حمله افراد مسلح به یک شعبه پلیس در شهر آلماتی که به عنوان 
مرکز تجاری قزاقستان معروف است، وضعیت قرمز اعالم شده و دولت از 

مردم خواسته است که در خانه ها بمانند.
افراد مسلح  از رسانه های محلی، روز دوشنبه  نقل  به  ایرنا  به گزارش 
به یک شعبه پلیس در شهر آلماتی قزاقستان حمله برده و بر اساس 
گزارشهای منابع محلی چهار مأمور پلیس را کشته و چند تن د یگر را 

زخمی کرده اند.
در پی این حمله مقامات در آلماتی وضعیت شدید امنیتی »قرمز« اعالم 

کرده و عملیات گسترده ای را در این شهر به راه انداخته اند.
مقامات در پی این حمله از ساکنان آلماتی خواسته اند که در خانه های 

خود بمانند و غیرضروری به کوچه نیایند.
مطبوعات محلی می گویند که به یک شعبه پلیس و دفتر محلی کمیته 
امنیت ملی قزاقستان در آلماتی حمله شده است و یکی از این اداره ها 

همچنان تحت حمله قرار دارد.
مطبوعات محلی در باره تیر اندازی ها در شهر گزارش می دهند ولی 

جزئیات حادثه هنوز نامعلوم باقی مانده است.
خبرگزاری ها گزارش دادند دست کم یک مهاجم دستگیر شده است .

گزارش های متفاوتی در باره تعداد کشته شده ها در بین مردم دهن به 
دهن می شود؛ ولی جزئیات و شمار قربانی ها هنوز دقیق نیست .

به  حمله  یک  پی  در  نیز  میالدی  جاری  ماه  ابتدای  در  قزاقستان  در 
مؤسسات نظامی وضعیت امنیتی »زرد« جاری شده بود.

در روز پنجم ژوئن)16 خرداد( افراد مسلح به دو مغازه فروش اسلحه و 
واحد نظامی گارد ملی در شهر »آقتیپه« در شمال غرب قزاقستان حمله 
کردند. در نتیجه این درگیری ها که چند روز ادامه یافت دست کم 28 نفر 

از جمله حدود 20 مهاجم کشته شدند.
مقامات قزاقستان مسئولیت حمله ماه ژوئن را به گروه های تندرو مذهبی 
که با گروه تروریستی داعش ارتباط دارند،نسبت دادند . ارالن ادریس اف 
وزیر امور خارجه قزاقستان اظهار داشت جنایتکارانی که روز 5 ژوئن به 
دو مغازه سالح و واحد نظامی در شهر آق تپه حمله کرده بودند پس از 

برگشت از نزد گروه داعش دست به این اقدام زده اند.
میالدی  سال 1989  از  که  میلیون جمعیت   18 با حدود  قزاقستان 
تاکنون 27 سال است، توسط »نورسلطان نظربایف« رهبری می شود، 
مرکزی  آسیای  در  ثبات  جزیره  یک  اقتصادی  خوب  نسبتا  رشد  با 

ارزیابی می شد. 
به گفته مقامات قزاق از این کشور حدود 300 نفر به سوریه و عراق رفته و 

در صف گروه های افراطی و بخصوص داعش پیوسته اند .

رویترز: ترکیه 8 هزار پلیس را 
اخراج کرد

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی 
ترکیه روز دوشنبه از اخراج 8 هزار پلیس به اتهام 

دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر خبر داد.
یک مقام امنیتی بلندپایه ترکیه به خبرگزاری رویترز 
مناطق  در  پلیس  نیروی  هزار  8هشت  که  گفت 
مختلف این کشور از جمله در شهرهای استانبول و 
آنکارا به ظن دست داشتن در کودتای نافرجام جمعه 

شب ٬اخراج شده اند.
این اقدام در ادامه تدابیر امنیتی ترکیه پس از کودتای 
نافرجام مذکور صورت می گیرد. از روز شنبه تاکنون 
حدود 6 هزار نفر اعم از شخصیت های نظامی و 
این کودتا  اتهام مشارکت در  به  ترکیه  قضایی در 

بازداشت شده اند.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی دولت ترکیه، 
در نتیجه حوادث روزهای اخیر، بیش از 290 نفر 
از جمله یکصد کودتاگر کشته و حدود یک هزار و 

400نفر دیگر زخمی شده اند.
اقدامات اخیر ترکیه، از جمله بازداشت های گسترده 
افراد به ظن دست داشتن در این کودتا، و نیز تجدید 
به همراه  زیادی  انتقادهای  اعدام،  منع  درباره  نظر 
داشته است. دولت ترکیه، فتح ا... گولن، مخالف دولت 
و ساکن در آمریکا را عامل اصلی این کودتا می داند؛ 

اتهامی که وی تکذیب کرده است.
بامداد شنبه 26 تیر ماه شماری از نظامیان ارتش 
ترکیه با استقرار در ورودی پلهای موسوم به »بوغاز 
ایچی« و»سلطان محمد فاتح« استانبول، سعی در 
اشغال نقاط راهبردی زیادی مانند مرکز فرماندهی 
های  ایستگاه  و  ها  فرودگاه  ترکیه،  ارتش  ستاد 
واجرای  کشور  این  مختلف  درشهرهای  تلویزیونی 
یک کودتای تمام عیار راداشتند که با حضور مردم 
در سطح شهرها به سرانجام نرسید و این کودتا پس 

از چند ساعت به شکست انجامید.

افزایش سرانه تولید مرغ
معاون وزیرجهادکشاورزی جزئیات تولید محصوالت 
دامی را در برنامه اقتصاد مقاومتی اعالم کرد و گفت: 
قصد داریم ظرف 10 سال آینده سرانه تولید گوشت 
مرغ را به 32.5 کیلوگرم برسانیم.حسن رکنی افزود: 
تولید 2.9 میلیون تن گوشت مرغ و 1.3 میلیون تن 
تخم مرغ در افق 1404 در قالب پروژه افزایش ضریب 
اقتصادی  سیاست های  راستای  در  و  خوداتکایی 
 ، برنامه ریزی شده است.به گزارش مهر  مقاومتی 
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه  
در حال حاضر سرانه تولید گوشت مرغ در کشور 27 
کیلوگرم است و قصد داریم ظرف 10 سال آینده 
این عدد را به 32.5 کیلوگرم برسانیم، اظهارداشت: 
سرانه تولید جهانی این محصول 15 کیلوگرم است.

وی پیش بینی کرد: امسال 2 میلیون و 179 هزار تن 
گوشت مرغ در کشور تولید شود.

توزیع میوه های ممنوعه ادامه دارد؛

ترفندها تا نابودی تولید در کشور
گروه اقتصاد: متاسفانه سوداگران و کسانی که 
می کنند،  ناسالم  مبارزه  و  رقابت  ملی  منافع  با 
آسیب  تولید  به  و  گرفته  کار  به  را  یی  ترفندها 
و  تولید  به  تولیدی  محصوالت  می زنند.واردات 
مشکالت  باعث  کار  این  می زند.  ضربه  اشتغال 
شهرها  حاشیه نشینی  افزایش  جمله  از  زیادی 
بخش  تولید  در  ویژه  به  تولید  در  می شود.ما 
میزان  و  .پایه  نداریم  مشکلی  هیچ  کشاورزی 
تولید به این وابسته است که بعد از تولید چه بر 
سر آن می آید. تولیدکننده زمانی انگیزه دارد که 
محصولش خریدار داشته باشد و با قیمتی عادالنه 
با  او خریداری شود.سال گذشته 9 قلم میوه  از 
رسمی  صورت  به  تن   500 و  هزار    717 وزن 
قلم آن مجوز  وارد شد که فقط چهار  به کشور 
که  حالی  در  نیست  مشخص  و  داشته  واردات 
وزارت جهاد کشاورزی بارها مجاز بودن واردات 
چهار قلم میوه را بیشتر اعالم نکرده، چگونه و با 
کدام مجوز میوه های دیگر از قبیل گالبی هندی 
و مگنوتین وارد شده اند.سال گذشته 717 هزار 
و  میلیون  ارزش 567  به  میوه  انواع  تن  و 500 
700 هزار دالر به کشور وارد شد که از نظر وزنی 
41.4 درصد و از نظر ارزشی 25.5 درصد نسبت 
اما جالب تر  افزایش داشته است  به سال 1393 
افزایش وزنی و پولی واردات میوه، بد نیست  از 
ببینیم  تا  بیندازیم  واردات  فهرست  به  نگاهی 
کدام میوه ها به کشور وارد شده اند یا به عبارت 

دیگر میوه های وارداتی رسمی کدامند؟

خبرخبر

از  با خبرنگاران،  رییس  جمهوری در نشستی 
با  پروژه  و  و عملیاتی شدن 45 طرح  اجرایی 
اعتبار 998 میلیارد تومان در سال های 95 و 96 
برای توسعه و آبادانی استان کرمانشاه خبر داد و 
تاکید کرد با برنامه های دولت تدبیر و امید این 

استان متحول خواهد شد.
روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
یکشنبه شب و در پایان سفر کاروان تدبیر و 
امید به استان کرمانشاه با اشاره به استعدادهای 
فراوان این استان در بخش های کشاورزی، آب، 
و  نوین  فناوری های  پتروشیمی،  گردشگری، 
در مجموع  یازدهم  دولت  داد:  ادامه  فرهنگی، 
7 هزار میلیارد تومان در بخش آب و آبرسانی 
استان اعتبار تخصیص داده است که ان شاء ا... 
این استان در بخش کشاورزی متحول خواهد 

شد.
از  یکی  گردشگری  افزود:  جمهوری  رییس  
راه های سریع ایجاد اشتغال در کشور است که 
با فراهم شدن تسهیالت الزم از سوی بانک ها، 
و  راه ها  توسعه  و  کارآفرینان  سرمایه گذاری 
فرودگاه ها توسط دولت، به رشد این صنعت در 

استان کمک خواهد شد.
روحانی تأکید کرد: کرمانشاه یکی از قطب های 
صنایع  در  بویژه  که  شد  خواهد  پتروشیمی 
پایین دستی قابلیت ایجاد اشتغال برای جوانان 

این استان را فراهم می نماید.
رییس  جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر 
2500 شرکت دانش بنیان مورد حمایت دولت 
هستند، گفت: با توجه به دانشگاه ها و جوانان 
مستعد در این استان می توان شاهد رشد در 

بخش فناوری های نوین باشیم.
در  نوبخت  دکتر  گزارش  به  اشاره  با  روحانی 

در  اشتغال  نرخ  درباره  اداری  شورای  جلسه 
اظهار  استان کرمانشاه طی سه سال گذشته، 
داشت: حرکت خوبی در این استان انجام شده 
و افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 197 طرح در 
جلسه توسعه و سرمایه گذاران ، نشانگر حیات و 
تحرک جدید کرمانشاه در زمینه های نیرو، آب، 

دانشگاهی، برق، بیمارستان و ارتباطات است.
در  سوالی  به  پاسخ  در  جمهوری  رییس  
برای  امید  برنامه های دولت تدبیر و  خصوص 
حل معضل بیکاری استان کرمانشاه تأکید کرد: 
استان  این  آمار  که  کنیم  تالش  باید  همگان 
را به میانگین کشوری برسانیم و با همکاری 
به  می توانیم  کارآفرینان  و  نخبگان   ، دولت 
این مهم دست یابیم و با برنامه ها و طرح های 
دولت در زمینه های آب، راه آهن، کشاورزی و 
گردشگری قطعاً تا سه سال آینده این استان از 

لحاظ اشتغال متحول خواهد شد.

روحانی رونق اقتصادی و اشتغال را از اولویت های 
کنونی و مهم دولت دانست که با کمک مردم به 

نتیجه خواهد رسید.
رییس  جمهوری همچنین در خصوص پروژه 
باید  البته  افزود:  بستان  طاق  گردشگری 
طرح های مختلف در بخش گردشگری استان 
اجرا شود که این طرح نیز می تواند به جذب 
کمک  استان  در  خارجی  و  داخلی  گردشگر 

نماید.
روحانی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد زیربناهای 
الزم و همچنین افزایش امنیت در کشورهای 
همسایه بویژه عراق، شرایط گردشگری استان 

کرمانشاه بهبود یابد.
رییس  جمهوری درباره برنامه های دولت یازدهم 
سرمایه گذاری های  سریع تر  جذب  منظور  به 
اظهار  کرمانشاه،  استان  در  خارجی  و  داخلی 
داشت: برداشته شدن تحریم ها ظالمانه اولین 

کار و گام بزرگی بود که دولت برای تسهیل در 
استان  بویژه  کشور  سرتاسر  در  سرمایه گذاری 

کرمانشاه انجام داد.
روحانی ادامه داد: همچنین اصالح نظام بانکی، 
از دیگر برنامه های مهم دولت است که در الیحه 
بودجه امسال پیش بینی شده است و با ارزان 
کاهش  با  همزمان  و  بانک ها  تسهیالت  شدن 
نرخ کارمزد تسهیالت و ارایه آن به کارآفرینان،  

قدرت و سرمایه بانک ها نیز افزایش می یابد.
امنیت  وجود  با  داد:  ادامه  جمهوری  رییس  
همچنین  و  مذاهب  و  اقوام  بین  وحدت  باال، 
هماهنگی بین مسئولین اجرایی در این استان، 
کرمانشاه  در  سرمایه گذاری ها  افزایش  شاهد 

خواهیم بود.
تصویب  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  روحانی 
منطقه آزاد قصر شیرین، اظهار داشت: ان شاء 
ا... طرح منطقه آزاد اقتصادی استان در شورای 
عالی مناطق آزاد و همچنین در هیأت دولت در 
دستور کار و بررسی خواهد گرفت. البته باید 
همه ابعاد و استعدادهای استان در نظر گرفته 
شود که االن سرمایه و اعتبار بسیار خوبی برای 

آب و پتروشیمی این استان در نظر گرفته شد.
رییس  جمهوری در خصوص برنامه ها و اقدامات 
از  یکی  گفت:  کرمانشاه،  راه آهن  برای  دولت 
کشور  در  راه آهن  توسعه  دولت  مهم  کارهای 
این زمینه در  بوده و االن حدود 5 استان در 
به  مالیر  راه آهن  اتصال  و  هستند  کار  دستور 
کرمانشاه نیز از برنامه های اصلی دولت در این 
سفر بود و ان شاء ا... در مرحله بعدی و پس از 
اتصال این استان به راه آهن سراسری، کرمانشاه 
به مرزی خسروی و کشورهای همسایه متصل 

خواهد شد.

روحانی: رونق اقتصادی و اشتغال از اولویت های مهم دولت است

تمامـی حـرکات و فعالیت های تروریسـتی و 
ضـد انقالب با حساسـیت و جدیت سـربازان 
آنـان  بـا  و  زمان)عـج( رصـد  امـام  گمنـام 

برخورد شـده اسـت.
سیدمحمود  المسلمین  و  االسالم  حجت 
علوی وزیر اطالعات  در دیدار با نماینده ولی 
فقیه در خراسان رضوی در مشهد گفت: در 
حوزه مفاسد کالن هر جا دولت خالفی دیده 
بالفاصله اقدام شده و اثر الزم را هم در پی 

داشته است.
وی ادامه داد: بر اساس تاکیدات مقام معظم 
مفاسد،  با  مبارزه  در  ا...(  )حفظه  رهبری 
مسئولیت مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی را 
بر عهده داریم و مباحث جزئی تر بر عهده 
محاسبات،  دیوان  همانند  دیگر  دستگاه های 
دستگاه های  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان 

مشابه است.
تاکنون  حوزه  این  در  گفت:  اطالعات  وزیر 
بیت  به  متعلق  زمین های  از  هکتار  هزاران 
المال که مورد تعدی و تعرض قرار گرفته بود 
شناسایی و با همکاری دستگاه قضایی از تصرف 

خارج و به بیت المال بازگردانده شده است.
وی افزود: در حوزه اختالس هایی که زمینه 
نیز  کالن  های  سرقت  و  بود  شده  سازی 
سربازان گمنام امام زمان)عج( اقدامات بسیار 

موثری را انجام داده اند.
 علوی ادامه داد: تخلف فقط خالف شرع و 
قانون نیست بلکه گاه خالف عرف است چنانکه 
مواردی از حقوق های نامتعارف شاید از نظر 
قانونی مشکلی نداشت اما خالف عرف است و 

باید با آنها نیز برخورد شود.
وی گفت: در این میان باید برخورد بگونه ای 
صورت گیرد که اذهان عموم جامعه نسبت 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  مسئوالن  به 

تخریب نشود.
وزیر اطالعات افزود: این وزارتخانه در هر عرصه 
ای که وظیفه ذاتی آن بوده و ورود کرده و به 
بهترین نحو اقدام نموده و عملکرد درخشانی 

داشته است.
وی ادامه داد: نیروهای این مجموعه مجاهدانه 
و با اخالص تمام در خدمت به نظام و ملت 
پییچیدگی های  با وجود  و  کنند  تالش می 
مربوطه،  مسائل  و  حوزه  این  در  عملکردی 

خدمات موثر آنان بر همه مشهود است.
امروز  به  تا  راستا  این  در  گفت:  علوی   
و  ضدنظام  فعالیتهای  و  حرکات  تمامی 
و جدیت سربازان  با حساسیت  تروریستی 
در  و  شده  رصد  زمان)عج(  امام  گمنام 
سایه الطاف خداوندی و رشادتهای صورت 
با  افراد  و  جریان ها  گروه ها،  تمامی  گرفته 
آنان  با  و  شناسایی  تروریستی،  انگیزه های 

برخورد شده است.

به عملکرد وزارت اطالعات در  ادامه  وی در 
انتخابات مجالس شورای اسالمی و خبرگان 
این حوزه  بیان کرد: در  و  اشاره  نیز  رهبری 
بسیار حرفه ای، بیطرفانه و با رعایت مصالح 

نظام و حقوق مردم عمل شد.
وزیر اطالعات افزود: در این دوره تالش شد 
و  نامزدها  و  افراد  تعارض  و  تقابل  تخریب، 
برسد  ممکن  حداقل  به  سیاسی  گروههای 
نشاط  شدن  حاکم  نیز  تالش  این  نتیجه  و 
سیاسی به جای التهابات سیاسی ناشی از این 

تخریب ها بود.
وی گفت: تالش ها بر عمل بر اساس عقالنیت 
بود و در این راستا هم امور پیگیری شد به 
ویژه در حوزه بررسی صالحیت ها که برای ما 
همانند شمشیر دو لبه بود و در هر دو سو حق 
الناس هم فردی و هم جمعی قرار داشت لذا 
سعی کردیم هر دوی این حقوق حفاظت شود.
 علوی افزود: این عملکرد کامال خالصانه و 
برای رضای خدا با رعایت مصالح نظام بود از 
این رو هیچ موردی از گالیه در بحث عملکرد 
و  نداشتیم  حوزه  این  در  اطالعات  وزارت 
به  نیز  انتخابات  امنیت  در حوزه  همچنین 

بهترین نحو عمل شد.
گفت:  دیدار  این  در  هم  مشهد  جمعه  امام 
وزارت  در  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان 
اطالعات در مقابله با جبهه گسترده ای که در 
مقابل نظام قرار گرفته از قدرت و ایستادگی بی 

نظیری برخوردار بوده و هستند.
آیت ا...  علم الهدی افزود: این قدرت هم ناشی 
برای  این مجموعه  نیروهای  است که  آن  از 
رضای خدا گام بر می دارند و وقتی کار برای 
خدا باشد قدرت خداوند در حمایت و پیشرفت 

کار قرار می گیرد.
وی همچنین به عملکرد خوب وزارت اطالعات 
در موضوع انتخابات اشاره و بیان کرد: افرادی 
ناشایست،  اقدامات  انتخابات  عرصه  در  که 
فحاشی و تخریب علیه دیگران را اعمال می 
کنند بطور قطع خود بیش از هر کسی از این 

اقدامات آسیب می بینند.
امام جمعه مشهد همچنین از تالشهای وزارت 
اطالعات در حفظ امنیت، سالمت جامعه و 

حفاظت از نظام قدردانی کرد.

نخست وزیر ترکیه دیروز در یک کنفرانس 
خبری با بیان اینکه عملیات علیه کودتاچیان 
برای جلوگیری از تکرار کودتا ادامه می یابد، 
تصریح کرد: 232 تن قربانی کودتا شدند و 
شدند.  زخمی  تن   1491 کودتا  جریان  در 
همچنین 7543 تن بازداشت شدند که 6038 

تن از آنها نظامی هستند.
عنوان  ترکیه  وزیر  نخست  ییلدیریم،  بنعالی 
داشت: من به عنوان راس دولت از مردم شریف 
می خواهم که با یک چشم به جنایت کاران و 
افراد مسلح ترکیه نگاه نکنند. نیروهای ترک 
با آن کودتاچیان و خائنان جنگیدند و نباید 
نیروهای مسلح و افسران را با آن خائنان برابر 
بدانیم چرا که نیروهای مسلح ما جایگان خاصی 
برای ترک ها دارند. از آغاز این شورش حقوقدانان 
و دادستانی کل و نهاد امنیتی ترکیه تصمیمات 
بسیار مهمی گرفتند و ما جزئیات آن را  اعالم 
دستورات  ترکیه  حقوقی  نهادهای  می کنیم. 
مهمی را برای برخورد با  افسران صرف نظر از 

رتبه هایشان دارند.
در  و  در شما  ما  ترکیه،  مردم  ای  افزود:  وی 
کشورهای برادر حمایت بسیاری را دیدیم که 
این کودتا را رد کردند و حمایت خود را از دولت 
قانونی ترکیه اعالم نمودند و از لحظات نخست 
کودتا پشتیبانی خود را اعالم کردند و ما از آنها به 
خاطر این وفاداری قدردانی می کنیم. مردم ترکیه 
اصالت خود را نشان دادند و گفتند که ما اینجا 
هستیم و در مقابل تانک ها در پل ها ایستادند و با 
»مدارا« با سربازان کودتاچی برخورد کردند. آنها 
پا پس نکشیدند در حالی که تانک ها به سمت 
آنها می آمدند. ما مدیون شما هستیم، هرچه که 
بگوییم کم است، ما آن کودتاچیان را به خاطر 
هر قطره خونی که ریختند مجازات می کنیم، 

این نخستین وظیفه ماست.
وی  افزود: متاسفانه برخی از طرف ها و بعضی 
از رسانه ها در پی این کودتا به فروپاشی اقتصاد 
ترکیه اشاره کردند. ما به اقتصاددانان در داخل 
کشور ثابت کردیم که نظم بین المللی و بانک ها 
و بورس و حتی خدمات کوچک به فعالیت خود 
ادامه می دهند و بانک مرکزی به صورت خوبی 
کار می کند و آمادگی خود را برای نقدینگی 
اعالم کرده است و تغییرات خاصی در بورس 
و ارز رخ نداد. یک گمراه سازی دیگر نیز صورت 

گرفت؛ بسیاری گفتند که ضعفی در برخورد با 
تروریسم وجود دارد. ترکیه کشور بزرگی است و 
بی توجهی به تاریخ این کشور آسان نیست، ما 
آمادگی رویارویی با تمامی خطرات خارجی را 
که ما را فرا گرفته است داریم و در برخورد با آنها 

با تساهل برخورد نمی کنیم.
وی افزود: این کودتا دموکراسی ترکیه را هدف 
قرار داد، ما شواهد آشکاری در اختیار داریم و در 
زمان خودش مسائل را اعالم می کنیم. ما آماده 
پاکسازی کشور هستیم. یک کودتای دیگر نیز 
در سپتامبر رخ داده بود اما در آن هنگام پارلمان 
بمباران نشد و تالشی برای بمباران مقر رئیس 
جمهور صورت نگرفت. وی خطاب به کودتاچیان 
گفت: ملت ترکیه این سالح ها را با عرق پیشانی 
خریده است و شما نباید از آنها برای هدف قرار 

دادن کشور استفاده می کردید.
خصمانه  مواضع  طرح  با  ادامه  در  ییلدیریم 
نادیده گرفتن  با  و  قبال سوریه  در  کشورش 
سرکوب شدید طرف های مخالف ظرف چند 
روز اخیر در ترکیه اعالم کرد: این همانند کاری 
است که سربازان بشار اسد در سوریه می کنند اما 
ارتش ترکیه با ارتش سوریه قابل مقایسه نیست 
و ارتش ما چنین اندیشه ای را ندارد. نهاد نظامی 
ترکیه آینده ماست، یک گروه تروریستی در 
ترکیه وجود دارد که در حال النه گزینی است، 
ما در مقابل هر گونه خطری در محافل حساس 
خواهیم ایستاد، ما به بازداشت ها و بازجویی ها 
این  است.  وحدت  روز  امروز  می دهیم،  ادامه 
تهدیدها آینده ترکیه را هدف قرار داده است. 
ترکیه این توانایی را دارد که در یک زمان با 

چندین تهدید برخورد کند.
نخست وزیر ترکیه افزود: در حال حاضر ستاد 
مشترک و افسران در محل کار خود حضور 
دارند و نهاد نظامی شب و روز با جان فشانی 
برای انجام ماموریت خود کار می کند. ما از مردم 

می خواهیم شب ها در میدان ها بایستند.
وی افزود: 208 تن قربانی این کودتا شدند و 
غیرنظامیانی که در برخورد با این کودتا کشته 
شدند به »شهادت« رسیده اند و ما غرامت هایی 
می کنیم.  پرداخت  آنها  خانواده های  به  را 
هم چنین 24 کودتاچی نیز کشته شدند. در این 
کودتا 1491 تن نیز زخمی شدند، ما 7543 تن 
را بازداشت کردیم که 6038 تن از آنها نظامی 
هستند. ما هدفمان این است که تا زمان مطمئن 
شدن برای عدم تکرار این رخدادها به عملیات و 

بازداشت ها ادامه دهیم.
وزیر  کری،  جان  درخواست  درخصوص  وی 
خارجه آمریکا مبنی بر ارائه اسناد و شواهد 
الزم در خصوص دست داشتن فتح ا... گولن، 
روحانی در تبعید در ترکیه در کودتای اخیر 
و  سند  ما  از  دوستانمان  که  متاسفم  گفت: 
با  دوستی مان  در  باید  می خواهند،  مدرک 

آمریکا بازنگری کنیم.

ییلدیریم: 

باید در دوستی  با آمریکا بازنگری کنیم
وزیر اطالعات: تمامی فعالیت های تروریستی 

و ضد انقالب با حساسیت رصد می شود
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آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست 

مجتمع قضایی  شهید مدرس تهران به موجب کیفر خواست شماره  در پرونده کالسه 
9409982151800366 برای احمد وکیلیان به اتهام بکارگیری اتباع خارجی فاقد 
پروانه کار  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/6/20 ساعت 8:30 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115-180 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 
347466/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری  شعبه 1084 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی 
شهید مدرس  تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409982155000104 شعبه 1165 دادگاه کیفری دو مجتمع 

قضایی قدس تهران تصمیم نهایی شماره 9509972180500529
شکات –بیژن غفار پور فرزند محرمعلی –محمد سلمانی با وکالت فاطمه مرادقلی 

فرزند یوسف 
متهم –صابر جبرائیلی فرزند عبدالعزیز 

اتهام –خیانت در امانت 
گردشکار-دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح اتی مبادرت به 

صدوررای می نماید
و  متواری  فعال  عبدالعزیز  فرزند  جبرائیلی  صابر  اتهام  خصوص  –در  دادگاه  رای 
پراید  خودروی  دستگاه  یک  به  نسبت  امانت  در  خیانت  بر  دائر  المکان  مجهول 
131XS به شماره انتظامی 66-449 ه 19 موضوع شکایت بیژن غفارپور و محمد 
سلملنی هر دو با وکالت فاطمه مرادقلی با توجه به محتویات پرونده نظر به شکات 
نیز گواهی  نیز رسید تحویل خودرو و  شاکیان تصویر اسناد و مدارک مالکیت و 
گواهان و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده بزهکاری وی 
را محرز دانسته مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسالمی حکم بر محکومیت 
متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت 
بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

تهران می باشد 
347468/م الف  رئیس شعبه 1165 دادگاه کیفری 2 تهران 

دادنامه 
دو مجتمع  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 9409982686200939 شعبه 1165 

قضایی قدس تهران تصمیم نهایی شماره 9509972180500519 
شکات –منصور تلمخانی –محمد یوسفی فرزند احمد –

فتحعلی  –یونس  علی  حیدر  فرزند  زمانی  –نادر  شاهی  خسرو  –خالد  متهمین 
اقبالغ فرزند منصور 

اتهام –مشارکت در کالهبرداری و گزارش خالف واقع 
گردشکار- دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید
رای دادگاه –در خصوص اتهام یونس فتح علی فرزند منصور 33 ساله –نادر زمانی 
فرزند حیدر علی 31 ساله هر دو آزاد به قید وثیقه دائر بر مشارکت در کالهبرداری 
از طریق ارائه گزارش خالف واقع –خالد خسرو شاهی فرزند محمد رشید 47 ساله 
فعال ازاد به جهت عدم دسترسی دائر بر مشارکت در کالهبرداری به مبلغ پنجاه 
میلیون ریال از شاکی محمد یوسفی فرزند احمد موضوع شکایت شاکی موصوف و 
نیز منصور تلمخانی به عنوان نماینده مرکز خرید و فروش خودروی چیتگر بدین 
باتبانی یکدیگر قیمت خودروی  شرح که شاکی ردیف اول مدعی است متهمین 
موضوع  چپ  داشتن  نگاه  مخفی  با  را  ایران 49-497ط34  به شماره  پژو 405 
نمودن آن پنجاه میلیون ریال باالتر اعالم نموده اند و از طریق مبلغ مذکور را از 
وی برده اند دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به شکایت شاکیان گزارش 
انتظامی اظهارات ضدو نقیض متهمین ردیف اول و دوم در رابطه با عدم  مرجع 
اطالع از برگه کارشناسی و سپس پذیرش هماهنگی ایشان در انجام کارشناسی 
خودروی مورد بحث و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری 
ایشان محرز دانسته مستندا به ماده 131 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و 
ماده 540 قانون مجازات اسالمی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا 
و اختالس و کالهبرداری حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به تحمل دو سال 
حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد 
مال به میزان مال برده شده به نحو تضامن در حق شاکی محمد یوسفی صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد
347467/م الف  رئیس شعبه 1165 دادگاه کیفری 2 تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409982156100242 شعبه 1180 دادگاه کیفری دو مجتمع 

قضایی قدس تهران تصمیم نهایی شماره 9509972182000445
شاکی-الهه شنوار فرزند داریوش 

متهمین –محمد احمدی فرزند حاتم –اسماعیل خانی خریل فرزند رسول 
اتهام –توهین به اشخاص عادی 

رای دادگاه –در خصوص اتهام اسماعیل خانی خریل فرزند رسول –محمد احمدی 
فرزند حاتم هر دو آزاد به لحاظ عدم دسترسی موضوع شکایت الهه شهنوازه فرزند 
داریوش نظر به محتویات پرونده شکایت شاکیه تحقیقات معموله پاسخ استعالم 
متهم  به  تعلق خط شماره 87498808/093  بر  مبنی  ایرانسل  از شرکت  واصله 
پیامک  دوم مالحظه  ردیف  متهم  به  و خط شماره 09396440904  اول  ردیف 
انتظامی  هایارسالی از خط متهمین به شاکیه طبق صورتجلسه 94/5/31 مرجع 
کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ده تهران و عدم حضور 
اتهام منتسبه بزهکاری ایشان محرز و مسلم  از  متهم در محکمه در جهت دفاع 
لذا  قانون مجازات اسالمی  با ماده 608  ایشان منطبق است  است عمل مجرمانه 
از  یک  هر  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   406 ماده  از  حاصله  تجویز  به  محکمه 
متهمین موصوف را به 35 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی 
با  این دادگاه سپس  قابل واخواهی در  ابالغ  از  محسوب و ظرف بیست روز پس 
انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر 

استان تهران است 
347469/م الف رئیس شعبه 1180 دادگاه کیفری 2 تهران 

حصر وراثت
اصغر بیات دارای شماره شناسنامه 7 فرزند بیاضغلی متولد 1360/10/20صادره از 
زنجان بشرح دادخواست به کالسه 313/2/95از این شورا  در خواست حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر عباس بیات فرزند اصغر به شماره 
شناسنامه 6661294744در تاریخ 94/7/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گغفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-اصغر بیات فرزند بیاضعلی  شماره شناسنامه 7 نسبت پدر

2- فهیمه بیات فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 942 نسبت مادر
اینک به انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی ازتاریخ نشر آگهی  ظرف  مدت 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .م/الف 742

حوزه  دوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی ابالغ 
خواهان/ شاکی عارف کارگر در آگهی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم احمد 
مالیی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان 
بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاههای عمومی )حقوقی( بخش 
جنب  شهدا-  میدان  از  باالتر  متر   200 گتاب-  مازندران-  استان  در  واقع  گتاب 
بخشداری- دادگاه عمومی بخش گتاب ارجاع و به کالسه 9409981994101733 
ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  1395/06/10 و ساعت 11 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 اول دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل بخش گتاب

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود طبق ماده 3 قانون آیین نامه اجرایی 
قانون تعیین تکلیف متقاضی هایی که با استفاده از قانون مذکور تقاضای صدور 
سند مالکیت مستحدثات متصرفی و مفروزه خود را نموده اند و هیات حل اختالف 
رای به صحت وقوع بیع و تصرفات آنان صادر نموده اند، لذا جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به شرح ذیل آگهی می شود، چنانچه اشخاصی به مورد تقاضا اعتراض 
اداره  به  این آگهی اعتراض خود را  انتشار مدت اول  از  دارند ظرف مدت دو ماه 
ثبت جوانرود تحویل تا موضوع جهت رسیدگی به دادگستری محل احاله گردد و 
در صورت عدم وصول اعتراض سند مالکیت در مهلت مقرر قانونی صادر می شود، 

صدور سند مالکیت مانع متضرر به مراجع قضایی نخواهد شد.
امالک واقع در بخش 13 کرمانشاه

1- خانم زینب نوروزی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 128/37 متر مربع 
احداثی  در پالک 1 اصلی انتقالی از امین رستمی و غیره

مربع  متر   176/10 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  احمدی  علی  آقای   -2
احداثی در پالک 106 فرعی انتقالی از محمد محمد نیاء

3- خانم بهیه اسماعیلی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/75 متر مربع 
احداثی  در پالک 106 فرعی انتقالی از کاکا حسن محمدی

مربع  متر   86/10 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  احمدی  ثوبیه  خانم   -4
احداثی  در پالک 108 فرعی انتقالی از وراث حسین وکیلی

5- محمد امین سعیدی تبار ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/94 متر مربع 
احداثی  در پالک 109 فرعی واگذاری از فتح اله عزیزی

6- آقای اسماعیل احمدی 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
51/39 متر مربع احداثی  در پالک 110 فرعی واگذاری از سعیدامینی و غیره

7- آقای سالم حسینی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 متر مربع احداثی  
در پالک 119 و 120 فرعی واگذاری از اخوان صادری و صدیقی

8- آقای طاهر محمدی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/12 متر مربع 
احداثی  در پالک 128 فرعی واگذاری از عبداله شاهوردی

مربع  متر   134/45 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  کرد  سعداله  آقای   -9
احداثی  در پالک 129 فرعی واگذاری از اخوان محمدزاده

10- آقای عبدالرحمن شبرنگ ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/66 متر 
مربع احداثی  در پالک 145 فرعی واگذاری از شهرداری جوانرود

به مساحت 125/60 متر مربع  باب خانه  آقای فرهاد عبدی ششدانگ یک   -11
احداثی  در پالک 148 فرعی واگذاری از احمد میر احمدی

12- آقای عزیز مریدی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 73متر مربع احداثی  
در پالک 156 و158و3179 فرعی واگذاری از برزو سلیمی

13- خانم معصومه میرکی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 96/91 متر مربع 
احداثی  در پالک 159و160 فرعی واگذاری از احمد غفوری و غیره

14- آقای جوهر عبدی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/70 متر مربع 
احداثی  در پالک 159 و160 فرعی واگذاری از سعید امینی و غیره

15- خانم کوکب ویسی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/83 متر مربع 
احداثی  در پالک 159 و 160 فرعی از احمد غفوری و غیره

16- آقای سردار ویسی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 132/39 متر مربع 
احداثی  در پالک 159و160 فرعی واگذاری از احمد غفوری و غیره 

17- آقای محسن خدادادی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 40/88 متر مربع 
احداثی  در پالک 1629 فرعی از 54 اصلی سرخیدر واگذاری از اقبال محمدی

انتشار نوبت اول: 95/4/14 انتشار نوبت دوم: 95/4/29
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود – عزیزی

متن اگهی
مرحوم  فوت  به  توجه  با  شعبه  این   9509986693000096 کالسه  پرونده  در 
صید کاظم شاه مرادی بوده و توسط مهدی و مسعود شاهمرادی به وکالت آقای 
مراد نژاد به طرفیت ناصر شاهمرادی درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر 
ترکه  تحریر  وقت   11:00 راس ساعت   1395/6/01 برای  و  ترکه صادر گردیده 
تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان 
قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی 
 18 شعبه  در  شده  یاد  تاریخ  و  ساعت  در  شود  می  ابالغ  دارد  متوفی  ترکه  بر 
شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره ( شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت 

در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
دبیر شعبه شورای حل اختالف شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم اباد  مریم یوسفوند.  

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و تحریر ترکه 

در خصوص دادخواست خانم حوری – افسانه – افروز – گلبهار – فریده – وثوق 
حل  شورای  حقوقی  دوم  شعبه   10/2/95 کالسه  پرونده  طی  حسنوند  شهرتین 
به خواسته تحریر  به طرفیت خوانده خدایار حسنوند  اختالف شهرستان پلدختر 
و مقرر میگردد طرفین در  تعیین  )ما ترک( مرحوم عیسی حسنوند  اموال  ترکه 
و چنانچه شخص  در جلسه حاضر  مورخه سه شنبه 95/5/26 ساعت 10 صبح 
یا اشخاصی نیز نسبت به این موضوع ادعایی دارند در جلسه رسیدگی حاضر یا 
اعتراض خود را حداقل یک هفته قبل از جلسه رسیدگی تقدیم شورا نمایند. /ص

رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف پلدختر 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ اجراییه:بدین وسیله به شرکت آبادان پویش به شماره ثبت661/571به مدیریت 
فرامرززیدآبادی به نشانی خرمشهرساختمان ملک نیاطبقه دوم وآقای فرامرززیدآبادی 
نژادفرزندمحمدشماره ملی1829306219به نشانی آبادان بریم فعالمجهول المکان ابالغ 
می شودبه استنادچک شماره2442/014709-1394/01/06بمبلغ1000000000ریال 
طبق مقررات علیه شمااجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه9500039دراین اداره 
تشکیل شده وباتوجه به عدم شناسایی آدرس،بنابه تقاضای بستانکارطبق ماده18آئین 
نامه اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی 
می شودتاظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد،نسبت 
علیه شماجریان  اجرائی  عملیات  نمایید،درغیراینصورت  بدهی خوداقدام  پرداخت  به 

خواهدیافت.   شماره م.الف)9/350(
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر-احسان احمدی زاده

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

فاقدسندرسمی
موضوع  دوم  شماره139560317001001795-95/3/25هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی 
آزادگان  ازدشت  شناسنامه5957صادره  فرزندطاهربشماره  ابراهیمی  مهدی 
مساحت500مترمربع  به  ساختمان  باب  ملی1988193397دریک  شماره  به 
آقای  مالکیت  موضوع  شده  9اهوازخریداری  ازپالک58/125بخش  درقسمتی 
شماره10419- وکالتنامه  ارائه  طی  رسمی(که  خلیف)مالک  فرزند  طرفی  کاظم 
محرز  یافته  انتقال  متقاضی  به  عادی  های  92/4/5دفترخانه268اهوازوقولنامه 
گردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزآگهی 
می شوددرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
اداره  این  خودرابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ 
اعتراض،دادخواست  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم 
خودرابه مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.ضمناصدورسندمالکیت 

مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.      شماره م.الف)5/1497(
تاریخ انتشارنوبت اول:یک شنبه95/4/13
تاریخ انتشارنوبت دوم:سه شنبه95/4/29

اسفندیاری نیا-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

آگهی مفقودی
ایران  انتظامی  سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 206 مدل 1386 به شماره 
72-572م11 و به شماره موتور 14186018925 و به شماره شاسی 21514041 

به نام سید حبیب میری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وانت پیکان مدل 1388 به شماره انتظامی ایران 69-
329س21 و به شماره موتور 11487067274 و به شماره شاسی 810719 به نام 

سارا بانو پوالدوند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

 آگهی مفقودی
: C2190793 5 FX 10 شماره موتور 83681393  : شماره شاسی شماره پالک 

: ایران 68  -184 س 12 به نام عباس مظفری  مفقود گردیده است.
آدرس:  گوهردشت 12 غربی فاز 3 بلوک 3 پالک 121

کالف سردرگم سپرده گذاری
خبرگزاری خانه ملت: سردرگمی مردم از سیاست های نامنسجم پولی 
و مالی کشور عالوه بر ایجاد مشکالت بسیار اعتماد ملی را لکه دار کرده 
به گونه ای که مردم نمی دانند ،کدام موسسه یا بانک می تواند جوابگوی 
اعتماد آن ها در سپرده گذاری باشد. انتشار اخباری در خصوص کشف 
تجمع گسترده  ها،  آن  تعطیلی  غیرمجاز،  اعتباری  و  مالی  موسسات 
مالباختگان و همچنین بیکاری قشر عظیمی از کارمندان آن ها این روزها 
بازار داغی داشته به گونه ای که به طورحتم هر روز از رسانه های مختلف 
خبری از آن ها شنیده می شود؛ این اخبار درحالی منتشر می شود که 
بسیاری از همین رسانه ها تا قبل از اعالم تخلف از سوی این موسسات 

مسئولیت تبلیغ گسترده آن ها را در دستور داشتند.
امروزه شاکیان بسیاری  جالب است که موسسه مالی غیرمجازی که 
دارند در برهه ای از زمان تبلیغات گسترده ای درسطح کشور داشته 
توانسته به واسطه این آگهی ها مشتریان بسیاری را جذب کند.دراین 
میان مردم به واسطه معتبربودن این نوع تبلیغات نسبت به سرمایه گذاری 
در آن اقدام کردند؛اما از تبعات آن مطلع نبودند در این رابطه سیدناصر 
موسوی الرگانی- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- با بیان اینکه 
اهمال بانک مرکزی در رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز مشهود 
است،می افزاید: بانک مرکزی باید پاسخگوی چگونگی فعالیت موسسه 

مالی غیرمجازی با بیش از 500 شعبه در سراسر کشور باشد.
 وی ادامه می دهد: تبلیغات گسترده موسسه مالی غیرمجاز ثامن الحجج 
)ع(خود عاملی برای اعتماد مردم به این موسسه است که متاسفانه بدون 

هیچ مانعی حتی تا ماه های اخیر نیز ادامه داشته است.
ثامن  مالی  فعالیت غیرقانونی موسسه  اینکه  بیان  با  موسوی الرگانی 
الحجج)ع( ضربه مهلکی به اقتصاد کشور زده است،تصریح می کند: مردم 

اعتماد خود به سیستم مالی کشور را از دست داده اند.
می  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
دهد:دولت باید با اولویت به موضوع موسسات مالی غیرمجاز ورود کرده و 

اجازه غارت بیت المال را از متخلفان سلب کند.
 فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باعث تضعیف اقتصاد کشور 

شده است
بی شک در سال های اخیر یکی از موضوعات مهمی که باعث تضعیف 
اقتصاد کشور شده فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سیستم 
پولی و مالی کشور است. بنابراین برای اصالح نظام اقتصادی و توسعه 

کشور باید این غده سرطانی برداشته شود.
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان درخصوص ضرورت جراحی سیستم 
بانکی کشور اتفاق نظر دارند،بنابراین باید برای ایجاد تحول و رفع دغدغه 
های مراجع عالیقدر تقلید و مردم،  بانکداری واقعی اسالمی در جمهوری 

اسالمی ایران ایجاد شود.
مجلس شورای اسالمی طرح بانکداری بدون ربا را در دوره نهم آماده و 
این موضوع در قالب طرح یا الیحه از سوی دولت پیگیری خواهد شد. 
ضرورت ایجاب می کند بحث رسیدگی به وضعیت فعالیت موسسات مالی 
و اعتباری غیرمجاز دراین طرح یا الیحه لحاظ شود تا دیگر در آینده نیز 

این چنین موسساتی در نظام بانکی کشور اخالل ایجاد نکند.
مسئول رسیدگی به موسسات مالی غیرمجاز بخش نظارتی بانک مرکزی 
است البته سایر دستگاه های نظارتی نیز باید از فعالیت موسسات مالی 
و اعتباری غیرمجاز جلوگیری کنند؛در این رابطه محسن بیگلری-عضو 
هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس-از وضعیت 
کنونی موسسه مالی ثامن الحجج)ع( انتقاد کرد و می گوید: بی توجهی 
بانک مرکزی به وجود موسسات مالی غیرمجاز در کشور به تجمعات پی 

در پی سپرده گذاران و کارمندان این موسسات منجر شده است.

خبر

امکان به روز کردن قانون ممنوعیت 
ماهواره وجود دارد

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه 
قانون ممنوعیت ماهواره قابل به روز شدن و بازنگری 
است، گفت: باید قبل از بازنگری قانون، به شدت از 

قانون فعلی حمایت شود.
قانون  کردن  به روز  لزوم  درباره  پژمان فر  نصرا... 
ممنوعیت ماهواره گفت: نسبت به بازنگری و اصالح 
قانون ممنوعیت قانون ماهواره مخالفتی ندارم ولی 
معتقدم تا قبل از بازنگری قانون باید به شدت از 
قانون فعلی حمایت کرد و مادام که قانونی تصویب 

نشده،قانون فعلی الزم االطاعه است.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
که  کسانی  و  مسئوالن  اینکه  بیان  با  اسالمی 
هستند  کسانی  اولین  باشند  قانون  مجری  باید 
افزود:  می کنند،  قانون شکنی  و  هنجارشکنی  که 
شبکه های  از  که  جامعه  در  تعدادی  متأسفانه 
ماهواره ای استفاده می کنند، زمینه قانونی کردن 
این موضوع را به وجود می آورند که جای تأمل دارد.
وی با اشاره به اینکه امروز قانون فعلی ممنوعیت 
ماهواره وجود دارد لذا عمل کردن بر خالف آن 
به معنای خالف شرع است و چنین اقدامی برای 
جامعه  الگوی  که  مسئوالن  خصوصا  افراد  همه 
هستند بدتر است، اظهار کرد: متأسفانه گاهی در 
جامعه آمار باالی تخلف کنندگان بهانه ای می شود تا 
قانون شکنی صورت گیرد در حالیکه قبل از قانونی 
شدن موضوعی، نباید به دلیل اینکه تعداد کثیری 
رفتار غلطی را انجام می دهند، آن خالف قانون را 

جایز دانست.
وی با بیان اینکه جریانی در جامعه برای عبور از 
با  اول  این راستا  ادامه داد: در  قانون وجود دارد، 
بی اعتنایی به قانون، زمینه خالف قانون را بوجود 
می آورند و بعد از افزایش تعداد افراد، عنوان می شود 
نمی توان جلوی این رفتار را گرفت؛ در واقع با عدم 
نظارت و کوتاهی ها چنین مطرح می شود که باید 
فضاهای غیرقانونی را قانونی کرد؛ کمااینکه درباره 

استفاده از تلگرام همین اتفاق رخ داد.
مراقبت  باید  مسئوالن  کرد:  تصریح  پژمان فر 
می کردند تا رفتار مردم در قبال استفاده از کانال ها و 
فضای مجازی بر اساس قانون باشد؛ ولی این کار را 
انجام ندادند. سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس 
با طرح این پرسش که »آیا به دلیل اینکه تعداد 
کثیری رفتار غیرقانونی انجام می دهند مجوز اینکه 
بیآییم به این موضوع رسمیت ببخشیم و برایش 
راهکار درست کنیم؟« افزود: وقتی قوانینی مصوب 
می شود، همه افراد باید از آن مراقبت کنند؛ اگر در 
برخی موارد قانونی مورد قبول نیست، نظارت را کم 
کرده و بعد به سمتی حرکت می کنیم که بگوییم 
جمعیت زیادی عبور از قانون انجام می دهند لذا با 
توجه به شرایط فضاسازی جهت تغییر قانون بوجود 
می آید و یا مجریان عنوان می کنند که این قانون 

قابل پیگیری نیست.

در خبر چنانی  آن  حقوقی  های  فیش  افشای 
با  دولتی  شبه  و  دولتی  ارشد  مدیران   میان 
جنجال های بسیاری مطرح شد. سواالت بسیاری 
ممکن  چگونه  شود  می  مطرح  مردم  ذهن  در 
دیوان  بازرسی،  سازمان  دارایی،  وزارت  است؛ 
محاسبات و وزارت اطالعات که کامال به فیش 
های حقوقی مدیران سابق و کنونی دسترسی 
کامل دارند از آن بی اطالع باشند. آنچه مسلم 
مربوط  تنها  نجومی  های  دریافت حقوق  است 
از آنجایی که مجلس  به دولت یازدهم نیست. 
نهادی نظارتی است که براساس قانون اساسی 
حق تحقیق و تفحص را از چگونگی شکل گیری 
حقوق های نامتعارف داشته، شفاف سازی اذهان 
قانون  از  مانع  و  کرده  بسیاری  کمک  عمومی 

گریزی و بی قانونی ها خواهد شد.
پنهان دریافت فیش های  زوایای  روشن شدن 
و  مسووالن  از  مردم  ناامیدی  از  مانع  حقوقی 
اشاعه  بطن جامعه  در  و  باال شده  رده  مدیران 

نمی یابد.
بحث حقوق های نجومی از ابتدای اردیبهشت 
مرکزی  بیمه  مدیران  های  فیش  انتشار  با   95
های  شبکه  در  یافت  ادامه  سپس  و  شد  آغاز 
اجتماعی بی گناه و با گناه محکوم شدند و موج 
آغاز  ها  و سخن  و حرف  اعتراضات  از  ای  تازه 
شد. در حالی که بسیاری از مردم برای تامین 
معیشت خود به در و دیوار می زنند تا روز را 
همین  با  و  کشور  همین  در  برسانند  شب  به 
مسووالن افرادی با گرفتن حقوق های آن چنانی 

و چند شغله بودن از زندگی شکوه دارند. 
با رجوع به ماده 76 قانون خدمات کشوری که 
هیچ فردی در دولت نمی تواند بیش از 7 برابر 
پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. بر 
این اساس و مطابق با این قانون حقوق بسیاری 
از مدیران که افشا شد؛ مغایر با این بند از قانون 
می باشد. آنچه حائز اهمیت است؛ تاثیر این گونه 
تضاد رفتاری بر مردم عادی و جامعه است که 
نمی توان با هیچ وسیله ای صورت مسئله ای که 

ایجاد شده را در ذهن مردم پاک کرد. 
که  است  انسان  اولیهء  نیازهای  جزء  ارتباطات 
آموزد.  می  را  ارزشها  و  هنجارها  از  بسیاری 

ارتباطات سیاسی نیز به نوعی ارتباط اجتماعی 
است که در جوامع دمکراتیک رهبران سیاسی 
از طریق مجراهای ارتباطی، اطالعات شهروندان 
به آن  تامین کرده که  امور دولت  به  را نسبت 

ارتباط سیاسی می گویند.
افکارعمومی  و  عقاید  سیاسی  ارتباط  شاکله 
است که مجموعه پیچیده ای از ترکیب وتلفیق 
بافت فرهنگی  دیدگاه های فردی وگروهی در 
یک جامعهء مشخص به دست می آید. به عبارت 
دیگر، افکار عمومی به آن نوع افکاری گفته می 
شود که براساس حوادث و اتفاقاتی که در جامعه 
بر  جامعه  مسلط  جو  صورت  به  دهد،  می  رخ 
تأثیر گذار است. در زمینهء نقش وتأثیر  مردم 
ارتباطات سیاسی در شکل گیری، جهت دهی 
های  پژوهش  عمومی  عقاید  و  افکار  رهبری  و 
بسیاری صورت گرفته است اما از سویی عملکرد 
رسانه ها نیز بر هدایت و ساخت این تفکر تاثیر 
گذار است. آنچه قابل توجه و دقت نظر را می 
طلبد رفتار سیاسیون و تاثیر آن بر رفتار و افکار 
عمومی است که از دیرباز بر چنین نظریه ای 

تاکید داشته اند.
فردیناند تونیس افکار عمومی را مظهر اخالقیات 

جامعه می دانست و آن را در سطحی عالی  تر 
باورند که   این  بر  برخی  داد.  قرار می  از دولت 
افکار  مفهوم  ساالر   مردم  کشورهای  در  تنها 
عمومی وجود دارد و خود این امر نشانگر نوعی 
بسیاری  در  که  حالی  در  است.  ساالری  مردم 
افکار  نیز  استبدادی  حکومت  با  کشورهای  از 
عمومی وجود دارد با این تفاوت که افکار عمومی 
در کشورهای مردم ساالر علنی و در کشورهای 
مطلقه کم و بیش پنهان است. راههای زیادی 
برای جذب و فریب افکار عمومی وجود دارد که 
اگر چنانچه حادثه  بارز آن است.  نمونه  شایعه 
آن جامعه  افراد  رویدادی در جامعه ذهن  یا  و 
ها  رسانه  وظیفه  این  کرد؛  معطوف  به خود  را 
از  را  امور سیاسی  عملکرد شفاف،  با  که  است 
مردم  نظر  و  سمع  به  سیاسی  نخبگان  زبان 
رسانده و بر مشارکت سیاسی مردم کمک کرده 
و از سویی امکان اقتدار قدرت ونظام سیاسی را 
فراهم نموده و به افکارعمومی جهت داده و آن را 

در جهتی مثبت رهبری و هدایت کنند.
تخلفات در سطح کالن با ابعاد گوناگون در تمام 
کشورهای جهان کم  و بیش وجود دارد. کشور 
ما نیز به نوعی با این عارضه دست به گریبان 

قانون  یا  و  مالی  فساد  از  گاه خبر  هر  و  است 
گریزی و بی قانونی در رده های باالی مدیریتی 
جامعه  پایین  در سطح  امر  این  گیرد؛  صورت 
نیز تسری یافته و در رفتار شهروندان نیز تاثیر 
گذار است. این تخلفات و قانون گریزی ها در 
رواج  و...  خانواده  نهاد  کار،  بازار  اجتماع،  بدنه 
یافته و هر روز بیشتر از گذشته آثار سو خود 

را دنبال می کند.
چنین  چقدر  هر  کرده  ثابت  سیاسی  تجربه 
مسائلی در جامعه رواج یابد و از استانداردهای 
جامعه ایده آل خارج شود، ناهنجاری ها میان 
مسووالن  با  مردم  و  یافته  گسترش  شهروندان 
همسو و همدل نخواهند شد. نمونه بارز آن را 
می توان در رانندگی شهروندان و قانون گریزی 
رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  رعایت  در  آنان 
رعایت  در  پلیس سعی  دیدن  با  که  زد  محک 
قوانین داشته و بدون حضور پلیس از هر طریقی 
راه های گریز از قانون را امتحان می کنند. با گره 
خوردن مشکالت اجتماعی به یکدیگر شاهد بروز 
معضالت بیشتری از سوی بدنه جامعه خواهیم 
با  گیرد  می  تخلفی صورت  که  هنگامی  و  بود 
شنیدن آن مردم نسبت به مسووالن بی اعتماد 
بد،  از  بدنبال شناسایی خوب  اینجا  شده و در 
نخواهند شد؛ بلکه بدون سند و مدرک قضاوت 
تامین  نگرند.  می  نگاه  یک  با  را  همه  و  کرده 
سالمت اجتماعی وظیفه مسووالن نظارتی است 
یا  و  اخراج  را  باال  رده  مدیران  اگر چنانچه  که 
از  ناگواری  پیامدهای  باید شاهد  تنبیه  نکنند 
سوی مردم باشیم که دیگر هیچ کنترلی بر رفتار  

آنها نخواهیم داشت. 
و  گرفت  صورت  تخلفی  چنانچه  اگر  بنابراین، 
مسووالن نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند و 
روسای قوه به صورت شفاف با مردم در خصوص 
مجازات متخلفان شفاف سازی نمایند در جامعه 
و میان شهروندان نیز باید انتظار رعایت قانون و 
احترام به قانون را انتظار داشته باشیم؛ اما به این 
نکته باید توجه کرد که بی تفاوتی و به راحتی 
گذشت کردن از چنین مسائلی موجب شکاف 
میان مردم و مسووالن شده و دیگر قابل جبران 

نیست.

قانون گریزی؛ شکاف میان مردم و مسئوالن    
خانی نژاد 

نماینده مردم شهریار و مالرد و قدس در مجلس 
با بیان اینکه بیش از 70 درصد از باغات تهران 
واحدهای  به  تبدیل  بیست سال گذشته  طی 
مسکونی و صنعتی شده است، گفت: قانون منع 
تغییرکاربری کشاورزی باید در مناطق مختلف 

کشور بر طبق شرایط متفاوت باشد.
وضعیت   درباره  نشین  شاه  محمودی  محمد 
تغییر  گفت:  کشور،  در  کشاورزی   تولیدات 
کاربری اراضی یک قانون کلی  است که جامع 
بوده و  وزارت کشاورزی به آن پایبند است و 
این درحالی است که قانون منع تغییرکاربری 
کشاورزی باید درمناطق مختلف کشور  برطبق 

شرایط متفاوت باشد.
نماینده  مردم شهریار،مالرد و قدس درمجلس 

شورای اسالمی با بیان اینکه متاسفانه صنایع 
کشاورز   برای  باغات  کنار  در  بهینه  تبدیلی 
وجود ندارد و این امر کشاورز  را برای فرآوری 
کند،تصریح  می  روبرو  مشکل  با  محصول 
تبدیل   برای  عاملی  تبدیلی  کرد:صنایع 
محصوالت کشاورزی به کنستانتره  به شمارمی 
آید و این درحالی است با توسعه این صنعت 
می توانیم  بسیاری از محصوالت کشاورزی  را 

تبدیل  به کنسانتره کنیم.
بتواند  کشاورز  که  افزود:زمانی  محمودی   
نگهداری  مناسب   شرایط  در  را  محصول 

کند،می توان در زمان  مقررمحصول  را برای 
فروش مهیا کرد؛بنابراین ما می توانیم  با توسعه 
صنایع تبدیلی و  بسته بندی شکیل  بسترهای 

صادرات  محصوالت  کشاورزی را مهیا کنیم.
شب  در  ما  بطورمثال  اینکه  بیان   با  وی    
آلبالو خشک داریم،تاکید کرد:در  عید واردات 
صورتی که ما اگر در فصل بهار  محصول آلبالو 
نگهداری  بهینه   شرایط  در  و  آوری  جمع  را 
کنیم؛به سادگی  از واردات آلبالو  در  شب عید  

جلوگیری  می کنیم.
نماینده مردم قدس،شهریار و مالرد در مجلس 

 70 از  بیش  اینکه   بیان  با  اسالمی   شورای 
سال  بیست  طی  تهران  استان  باغات  درصد 
شده  صنعتی  و  مسکونی  به  تبدیل  گذشته 
است، یادآورشد:باید نهاده های کشاورزی را با 
نرخ مناسب  در اختیار  کشاورزان قرار  دهیم.

عضو کمیسیون  شوراها و امور داخلی  مجلس، 
یادآورشد: صنایع تبدیلی باید  در کنار باغات 
کشاورزی ایجاد شود تا محصول به نحو مطلوب 
تبدیل به فرآورده شود و این درحالی است که 
ما حتی به کشاورز اجازه ایجاد انباری کوچک  
نمی  صادر  را  شهریار   شهرستان  باغات   در 
کنیم  تا کشاورز  بتواند محصول را ذخیره کند 
و این  امر بدیهی  است  که نگهداری  محصول  

را مشکل روبرو می کند.

تغییر کاربری ۷۰ درصد باغات   تهران طی بیست سال
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شیشه و متاآمفتامین اساس تمام 
مواد مخدر صنعتی

با اشاره به این مطلب که اساس  ناجا  سخنگوی 
تمام مواد مخدر صنعتی شیشه و متاآمفتامین است 

گفت: در کشور 2 میلیون نفر معتاد وجود دارد.
سردار منتظرالمهدی درمورد اتباع خارجی و افاغنه 
حاضر در کشور خاطرنشان کرد: ساماندهی اتباع 
خارجی و افاغنه در دستور کار وزارت کشور قرار 
دارد و تا چندی دیگر اطالعات مربوط به آن اعالم 
می شود.سخنگوی ناجا در مورد مواد مخدر صنعتی 
مخدر  مواد  تمام  اساس  داشت:  اظهار  کشور  در 

صنعتی شیشه و متاآمفتامین است.
وی درخصوص اهمیت مرزبانی در کشور عنوان کرد: 
ایران یک منطقه ژئوپولتیک است و سر راه شرق به 
غرب قرار دارد. همه عزیزانی که در تامین امنیت 
مرزها دخیل هستند تالش می کنند که هیچگونه 
اتفاق ناگواری برای مرزهای کشور نیفتد. شاهد این 
مساله شهادت اخیر مرزبانان است. نقش مرزنشینان 

در همکاری با مرزبانان بسیار مهم است.
سرقت  درصدی   17 افزایش  از  ناجا  سخنگوی 
از  سرقت  میزان  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  بانک ها 
بانک های دولتی 57 درصد در سه ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است که این 
به دلیل اتخاذ تمهیدات امنیتی از طرف بانک های 
دولتی است؛ البته 14 درصد از این آمار منجر به 
کشف شده است.وی درخصوص آمار معتادان کشور 
افزود: ما 2 میلیون معتاد در کشور داریم و تالش ما 
بر این است که به این آمار اضافه نشود. تالش ما 
و تمام دستگاه ها باید این باشد که روی نوجوانان 

تمرکز کنیم تا در شرف اعتیاد قرار نگیرند.
سخنگوی ناجا در خصوص جمع آوری گوشی های 
قاچاق گفت: آخرین تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال این بود که اطالعات گوشی هایی که از طریق 
گمرک وارد می شود را به مخابرات بدهیم و مرکز 
مخابرازت از طریق یک کد مشخص گوشی های 

قاچاق را شناسایی کند.

کشف چهار محموله ارزقاچاق
 درسال جاری

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 
کشف چهار محموله ارز قاچاق در سه ماه نخست 
امسال خبر داد و گفت: این کشفیات شامل یک 
یک  دالری،  هزار   970 و  میلیون  یک  محموله 
محموله 635 هزار دالری، یک محموله دو میلیون 
عراق  دیناری  هزار  محموله 972  یک  و   یورویی 
خبری،  نشستی  در  خورشیدی  شود.قاسم  می 
با اشاره به اتصال پرتال ارزی میان بانک مرکزی، 
سیستم بانکی، گمرک جمهوری اسالمی و سازمان 
توسعه تجارت ایران، گفت: با توجه به مشکالتی که 
در گذشته در حوزه ارز رخ داده بود، ضرورت تشکیل 
پرتال ارزی احساس شد و به دنبال آن، این سامانه 

در سال 1393 راه اندازی شد.
وی افزود: این سامانه تا پیش از این تنها در بانک 
مرکزی بود و به دستگاه های مرتبط دیگر متصل 
گمرک  بانکی،  سیستم  به  اکنون  هم  اما   ، نبود 
جمهوری اسالمی و سازمان توسعه تجارت ایران 
متصل شده است.خورشیدی اضافه کرد: این پرتال 
یک زیرسامانه دارد که مربوط به فعالیت صرافی ها 
است و این زیرسامانه نیز به زودی راه اندازی می 
شود و بدین ترتیب تمام مبادالت ارزی صرافی ها 

باید از طریق آن انجام شود.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
مجموع ارزش کشفیات سه ماه نخست امسال را 16 
هزار و 310 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: مجموع 
کشفیات در دوره زمانی مشابه سال قبل یک هزار و 
810 میلیارد ریال بود.خورشیدی تعداد پرونده های 
تشکیل شده در سه ماه نخست سال گذشته در 
ارتباط با قاچاق کاال و ارز را 10 هزار و 700 پرونده 
اعالم کرد و افزود: در سه ماه نخست امسال نیز 18 
هزار و 197 پرونده در زمینه قاچاق کاال و ارز تشکل 
شده است.سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز تصریح کرد: در زمینه کشف محموله های 
قاچاق طال، امسال رشد قابل مالحظه ای داشتیم و 
تنها در دو مغازه در یزد، معادل 200 میلیارد ریال 
مصنوعات طالی خارجی قاچاق کشف شد.وی در 
ادامه به برخی از محموله های قاچاق کشف شده 
در سه ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در این 
دوره زمانی، 14 لنج لوازم خانگی در میناب و دو لنج 
در نخل تقی و عسلویه و 9 کانتینر پوشاک گران 

قیمت در بندر عباس کشف شد.

شیوع بیماری های پوستی 
میکروبی در تابستان

بیماری های  درباره  مو  و  پوست  متخصص  یک 
پوستی میکروبی شایع در فصل تابستان توضیح داد.
با  ایسنا،  با  در گفت وگو  مهدی سبکتکین  دکتر 
اشاره به اینکه در فصل تابستان و گرم شدن هوا 
برخی بیماری های پوستی میکروبی و مسری شایع 
می شود، اظهار کرد: بیماری های میکروبی و مسری 
باکتریال  و  ویروسی  قارچی،  بیماری های  شامل 
هستند.وی علت این بیماری را گرم شدن هوا و 
حضور بیشتر افراد در اماکن عمومی مانند استخرها، 
و  دانست  گردشگری  مناطق  و  دریاها  سواحل 
محل های  در  قارچی  بیماری های  به  ابتال  گفت: 
مذکور بسیار شایع تر است. بیشترین بیماری های 
ویروسی شایع و مسری در تابستان شامل تب خال، 
است.وی  کنتاژیوم  مولوسکوم  بیماری  و  زگیل 
پوسته پوسته شدن، خارش و قرمزی پوست پاها 
و چین های پوستی را از عالئم بیماری های پوستی 
دانست و خاطر نشان کرد: در صورت ایجاد هرگونه 
مشکل پوستی به صورت خشکی، قرمزی، خارش، 
جوش چرکی و زخم پوستی، الزم است به پزشک 
متخصص مراجعه شود.این متخصص پوست، مو و 
زیبایی در پایان توصیه کرد: جهت پیشگیری از ابتال 
به بیماری های مسری و میکروبی در فصل تابستان 
تا حد ممکن از حضور در اماکن عمومی پرهیز شود.

انتهای پیام

الیحه حمایت از محیط بانان و هوای پاک 
تقدیم مجلس شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 2 الیحه حمایت حقوقی بیشتر 
از محیط بانان و هوای پاک را تقدیم مجلس شورای اسالمی کردیم.

معصومه ابتکار اظهار کرد: الیحه حمایت حقوق از محیط بانان را هفته قبل 
تقدیم مجلس شورای اسالمی کردیم تا محیط بانان در محاکم قضایی از 

پشتوانه محکمی برخوردار باشند.
وی افزود: در صورت تصویب این الیحه در مجلس شورای اسالمی، محیط 
بانان در هنگام درگیری با متخلفان حوزه شکار و دفاع از عرصه های محیط 

زیست از پشتوانه قانونی بیشتری برخوردار خواهند شد.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست با جدیت 
تمام از این الیحه حمایت می کند، تاکید کرد: حمایت از این الیحه و 
کمک به تصویب آن می تواند امنیت جانی و شغلی محیط بانان را بیشتر 

تامین کند.
وی در خصوص آزادی محیط بانان زندانی گفت: بیشتر محیط بانانی که 
در ماموریت سازمانی و درگیری با متخلفان شکار در مراجع قضایی محکوم 

شدند اکنون در شرف آزادی قرار دارند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: نیز یکی از محیط بانان 
زندانی در استان خراسان با رضایت خانواده مقتول آزاد شد و این می تواند 

خبر نوید بخشی برای سایر محیط بانان زندانی باشد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: الیحه 
هوای پاک دوباره تقدیم مجلس شد چون 2 سال پیش به مجلس نهم ارائه 

شده بود اما فرصت ارائه در صحن علنی را پیدا نکرد.
ابتکار افزود: این الیحه تقدیم مجلس دهم شده و با پیگیری های انجام 
شده امکان دارد در این مجلس مورد حمایت نمایندگان قرار گیرد و به 

تصویب برسد.

اجالس جهانی جوانان سال آینده در ایران 

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از برگزاری اجالس 
جهانی جوانان در کشور خبر داد و گفت: اجالس جهانی جوانان سال آینده 
در ایران برگزار خواهد شد و اعضای مجمع ملی جوانان نیز از طریق انتخابات 
تعیین می شوند.محمدرضا رستمی درباره همایش بین المللی جوانان روسی 
که ویژه جوانان این کشور و با حضور نمایندگان 40  کشور جهان برگزار 
شد، گفت: چنین برنامه 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 عمیق و 
طوالنی است و این ارتباط با تعامل جوانان بیشتر خواهد شد. من از 4 جوان 
حاضر در این همایش دعوت کردم تا با هزینه دولت ایران به کشورمان سفر 
کنند و امیدوارم در راستای اجرای تفاهمنامه منعقد شده در این همایش 
اولین انجمن دوستی جوانان ایران و روسیه تشکیل و آغاز به کار کند.وی 
ادامه داد: رئیس آژانس فدرال جوانان روسیه اظهار داشتند همایش آموزشی 
جوانان روسیه با بازه زمانی 2 ماهه برای سال دوم برگزار شده است و در این 
همایش هشت هزار جوان در رشته های تخصصی مختلف دعوت شده اند. 
هزینه برگزاری این همایش 6 میلیون دالر است که 1 میلیون دالر آن به 
جوایز این همایش تعلق دارد.وی 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 روش های پرورش رهبران جوان است و 
افراد بر اساس شایستگی انتخاب شده و وارد حوزه های اجتماعی می شوند. 
در آسیا کشورهای زیادی از تجربه روسیه بهره برده و قصد اجرای چنین 
کمپ هایی را دارند.معاون ساماندهی امور جوانان از جمله اقدامات مؤثر در 
برگزاری این همایش به مسئله دیپلماسی عمومی و دعوت از جوانان 40 
کشور دنیا اشاره کرد و گفت: این اقدام فرصتی برای تعامل جوانان با یکدیگر 

و همچنین آشنایی آنها با کشور روسیه است.

امید به زندگی در زنان بیشتر از مردان 

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: شاخص امید به زندگی در زنان بیشتر از 
مردان است و متوسط این شاخص در زنان 73.8 و در مردان 69.1 نشان 
می دهد.ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری گفت: 
در سال 2015 در دنیا بیش از 30 میلیون مرگ قبل از 70 سالگی رخ داده 
و سازمان بهداشت جهانی در پی کاهش این آمار است و برای کاهش 40 

درصدی این آمار تا سال 2030 هدف گذاری شده است.
وی با بیان اینکه شاخص امید به زندگی سالم در سطح جهان 63.1 درصد 
است و 11.7 وی ادامه داد: شاخص امید به زندگی در زنان بیشتر از مردان 
است و متوسط این شاخص در زنان 73.8 و در مردان69.1 نشان می دهد.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به بی ضرر بودن محصوالت تراریخته 
گفت: در مورد تأید محصوالت تراریخته باید بگوییم محصوالت تراریخته 
که ما اعالم می کنیم خطری ندارند مطمئن باشید مشکلی در این خصوص 
نیست.وی ادامه داد: برخی می گویند می خواهند ژن ما را با محصوالت 
تراریخته دستکاری کنند؛ در حالی که همین محصوالت در اروپا و امریکا 
محصوالت  گذاری  برچسب  موضوع  افزود:  می شود.حریرچی  مصرف 
دست کاری ژنتیکی شده را پیگیری می کنیم و در برخی موارد مثل روغن 

نیز آغاز شده است.

بی احترام به حقوق دیگران مصداق
 ضعف فرهنگی

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: عدم رعایت حق 
تقدم و احترام به حقوق دیگران، مصداق بارز ضعف فرهنگ تعامل اجتماعی 
است.الهام امین زاده، افزود: عدم رعایت انضباط و عادت به بی قانونی از یک 
سو و گسترش شهر نشینی، درهم تنیدگی و نبود فضاهای مناسب شهری 
و امکانات از سوی دیگر، پیامدهای گسترده ای همچون افزایش ناهنجاری 

های اجتماعی مثل خشونت شهری را در پی دارد.
امین زاده اضافه کرد: شرایط و عوامل بیرونی از قبیل عدم رعایت حق تقدم 
در اماکن و فضاهای عمومی از ناحیه دیگر شهروندان، اجحاف و عدم احترام 
به حقوق یکدیگر در تعامالت اجتماعی ، زمینه ساز بروز رفتارهای آسیب 
زای اجتماعی نظیر خشونت شهری است و جامعه در خالل تجربه ناکامی 

افراد از دست یابی به اهداف خود باز می مانند.
وی تصریح کرد: این فرایند ناکامی در نهایت سبب بروز حرکات و رفتارهای 
خشونت آمیز بین افراد جامعه می شود از این رو عامل ناکامی می تواند افکار 

و رفتار و احساسات افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
امین زاده خاطر نشان کرد:از آنجایی که ناکامی چه در زندگی شخصی و چه 
در زندگی اجتماعی وجود دارد،نمود آن در عرصه های اجتماعی به شکل 
های گوناگون همچون عدم احترام و رعایت حقوق دیگران آشکار می شود.
امین زاده افزود: از آنجایی که مهم ترین مشخصه فضای عمومی شهری 
قابلیت و ظرفیت استفاده جمعی و همگانی است الزم است طراحی فضای 
شهری از نظر کالبد فیزیکی و سخت افزاری در جهت ایجاد امنیت و رفاه 
همگانی باشد تامنجر به افزایش و ظهور و بروز تعامالت سازنده در بین 
شهروندان شود.وی ادامه داد:محدودیت های اجتماعی، مشکالت اقتصادی 
و دشواری ها و کمبود امکانات زیستی در فضای شهری سبب می شود 
هر یک از شهروندان احقاق حقوق خود را مقدم بر حق دیگران می دانند 
و به خود حق دهند حقوق دیگران را پایمال کنند ، این عدم رعایت حق 
تقدم و به تبع آن ایجاد حس ناکامی باعث بروز تنش و جو ناامنی در روابط 
بین افراد جامعه می شود. به گزارش دبیر خانه اجالس جهانی شوراها و 
شهرداران 2016، وی تصریح کرد: رئیس جمهوری نیز به توسعه و ترویج 
حقوق شهروندی به عنوان یکی از برنامه های دولت اهتمام خاص داشته و 
از این رو تدوین منشور حقوق شهروندی را با توجه به مبانی اعتقادی نظام 

و ضرورت های جامعه امروز کشور بر عهده این معاونت گذاشته است . 

خبرخبر

مقتدر،  کشوری  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
مستحکم و مقاوم خواهد بود که اقتصاد خوبی 
داشته باشد، گفت: قطعا با مردم گرسنه و فقیر 

و بیکار نمی توان امنیت را تامین کرد.
آغاز  آیین  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
کرمانشاه  شهری  قطار  تونل  اجرایی  عملیات 
مقاومتی،  اقتصاد  اجرای  لزوم  به  اشاره  با 
از  ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  گفت: سیاست های 
سوی مقام معظم رهبری از همه ابعاد علمی، 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی و مذهبی 

قابل توجیه و قبول است.
وی تصریح کرد: امروزه همه اقتصاددان  کشور 
بحث  جز  چاره ای  که  رسیده اند  باور  این  به 
کشور  اقتصاد  رونق  برای  مقاومتی  اقتصاد 
نداریم و آن را به عنوان منشور اقتصادی کشور 

پذیرفته اند.
اقتصاد  اجرای  کرد:  اظهار  فضلی  رحمانی 
محور  می تواند  سیاسی  لحاظ  به  مقاومتی 
همه  زیرا  گیرد،  قرار  ملی  انسجام  و  وحدت 
مردم کشور باید برای انجام آن همکاری داشته 

باشند.
لحاظ  به  سیاست ها  این  افزود:  کشور  وزیر 
از  یکی  زیرا  است،  پذیر  توجیه  هم  اجتماعی 
ویژگی های اقتصاد مقاومتی عدالت بنیان بودن 
اجتماعی  ابعاد  در  که  رنجی  همه  و  است  آن 

حاکم بر کشور وجود دارد ناشی از عدم توازن 
و تعادل و نابرابری در مناطق جغرافیایی است.
این  حقیقت  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
چرخه  در  تعادل  و  توازن  عدم  با  که  است 
از  ناشی  که  هستیم  روبرو  کشور  اقتصادی 
برنامه ریزی های غلط 70 تا 80 ساله در کشور 

است.
نظام  سالها  این  طی  افزود:  فضلی  رحمانی 
بوده و  بر کشور حاکم  نادرستی  ریزی  بودجه 

و  تغییرات ساختاری  این مدت  متاسفانه طی 
اساسی نداشتیم.

وزیر کشور با تاکید بر لزوم تغییر ساختارهای 
میان  برنامه های  در  کشور  مالی  و  اقتصادی 
نظام  در  تغییر   گفت:   بلندمدت  و  مدت 

برنامه ریزی کشور واجب است.
نظام  به سمت  نیاز داریم  ما  وی تصریح کرد: 
برنامه ریزی منطقه ای برویم و چاره ای جز این 

نداریم.

نیز  رحمانی فضلی نظام بودجه ریزی کشور را 
نیازمند تغییر دانست و افزود: متاسفانه در حال 
حاضر توزیع منابع بر اساس فعالیت و جمعیت 
کامال  توزیع  نحوه  این  که  می گیرد  صورت 

اشتباه است.
منابع  توزیع  اینگونه  نتیجه  کرد:  تصریح  وی 
این می شود که همه افراد برای برخورداری از 
امکانات به سمت شهرهای پرجمعیت و بزرگ 
هجوم می آورند، به گونه ای که در همین استان 
کرمانشاه، شهر کرمانشاه حدود یک میلیون نفر 
جمعیت دارد و شهر دوم پر جمعیت آن تنها 

100 هزار نفر جمعیت دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به 
لحاظ امنیتی هم قابل توجیه است، گفت: قطعا 
کشوری مقتدر، مستحکم و مقاوم خواهد بود 

که  اقتصاد خوبی داشته باشد.
رحمانی فضلی اظهار کرد: قطعا با مردم گرسنه 
تأمین کرد  را  امنیت  بیکار نمی توان  و فقیر و 
و حرکت ما به سمت اقتصاد مقاومتی می تواند 

برای ما امنیت را هم رقم بزند.
اقتصاد  هم  دینی  لحاظ  به  افزود:  کشور  وزیر 
مقاومتی پذیرفته شده است، زیرا  مقام معظم 
ابالغ  را  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  رهبری 

کرده اند که برای همگان الزم االجراست.

وزیر کشور:

با مردم گرسنه و بیکار نمی توان »امنیت« ایجاد کرد 

وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه آسیبهای 
باید  که  است  موضوعی  در جامعه  اجتماعی 
توسط بخشهای مختلف حاکمیت پی گیری 
با  مقابله  و  بررسی  شورای  تشکیل  از  شود، 
با  پرورش  و  آموزش  در  اجتماعی  آسیبهای 
مسئولیت معاونت پرورشی و فرهنگی خبر داد.
در  فانی  اصغر  علی  زمان  پیام  گزارش  به 
مراسم اختتامیه گردهمایی شورای معاونان، 
و  ها  استان  وپرورش  آموزش  کل  مدیران 
اردوگاه  در  که  ستادی  حوزه  کل  مدیران 
شهید باهنر برگزار شد، اظهار کرد: در این 
مسائل  راستای  در  خوبی  مباحث  روز  دو 
مختلف آموزش و پرورش مطرح شد و استان 
این  فعالیت  از  مانده  باقی  باید در مدت  ها 
امکانات  با  را متناسب  اقدامات خود  دولت، 
مبتنی بر اولویت استان، سازمان دهی کنند.
اینکه  بیان  با  امید  و  تدبیر  کابینه  عضو 

رغم  علی  دولت  این  در  وپرورش  آموزش 
مشکالت فراوان، کارهای بزرگی انجام داده 
است، تصریح کرد: در سه سالی که از عمر 
زیرساختهای  توانستیم  گذشت  دولت  این 
مناسبی را در آموزش وپرورش فراهم کنیم 
دادن  جلوه  کم  با  افراد  برخی  که  هرچند 
عملکردها به دنبال کسب محبوبت در آینده 

سیاسی خودشان هستند.
هر معلم یک رسانه؛ شعار آموزش وپرورش 
یکسال  در  عملکرد خود  انعکاس  در جهت 

آخر عمر دولت یازدهم 
فانی »هر معلم یک رسانه« را شعار آموزش 
وپرورش در جهت انعکاس عملکرد و نتیجه 
تالشهای آموزش وپرورش در یک سال باقی 
افزود:  و  کرد  عنوان  یازدهم  دولت  مانده 
مدیران  و  مناطق  رؤسای   ، کل  مدیران 
با حضور فعال وجدی در بین  باید  مدارس 

مردم، دانش آموزان و معلمان را در سرلوحه 
با  بتوانند  تا  دهند  قرار  خود  های  برنامه 
تبیین برنامه های آموزش وپرورش، کارنامه 

قابل قبولی را برای مخاطبان ارائه کنند.
عضو کابینه تدبیر وامید »مدیریت« را مهم 
وپرورش  آموزش  در  تحول  و  رکن  ترین 
سنوات  در  متأسفانه  کرد:  تصریح  و  خواند 
از  بیرون  بیشتر کارهای تحولی در  گذشته 
مدرسه انجام می شد و همین دلیل تحول 
معلمان  و  آموزان  دانش  برای  لمس  قابل 
سیاست  اجرای  با  دوره  این  در  ولی  نبود 
انتخاب  و  آموزشگاهی  مدیریت  ارتقای 
مدیران با کفایت سعی شده تا بحث تحول 
از درون مدرسه و با همکاری ارکان مختلف 
مدرسه مدیریت شود تا بتواند مدرسه را به 
تربیتی محله، محل مشارکت  عنوان کانون 
آموزان  دانش  اولیای  آموزان،  دانش  مردم، 
و معلمان قرار دهد.فانی با بیان این که در 
هفتم  پایه  استقرار  یازدهم  دولت  ابتدای 
عنوان  به  سوم  پایه  کتب  برخی  تصریح  و 
کار  دستور  در  اجرایی  برنامه های  از  یکی 
قرارداشت، افزود: درحال حاضر استقرار پایه 
عنوان   140 چاپ  و  تدوین   ، تهیه  با  دهم 
متوازن  اجرای  چنین  هم  و  جدید  کتاب 
پایه  آموزان  دانش  های  رشته  و  شاخه ها 
نهم با آیین نامه هدایت تحصیلی دو چالش 

بزرگ آموزش و پرورش است .
اقدام  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
هدایت  اجرای  در  پرورش  و  آموزش  جدید 
معاونتهای  مسئولین  کرد:  تاکید  تحصیلی، 
متوسطه  آموزش  و  فرهنگی  و  پرورشی 
و  ها  استان  به  خود  کارشناسان  اعزام  باید 
کارگاه های  و  جلسات  برگزاری  چنین  هم 
مسئولین  حضوری  آموزش  و  آموزشی 
استانی و منطقه ای ، شرایطی را فراهم کنند 
تا هدایت تحصیلی دانش آموزان با کمترین 

آسیب پیگیری شود.
وی با بیان این که در سال تحصیلی گذشته 
بخاری  سیستم  با  درس  کالس  هزار   107
نفتی وجود دارد ، گفت : با همکاری سازمان 
نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس و صندوق 
سازمان  قانونی  مجوز  با  فرهنگیان  ذخیره 
را  شرایطی  کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
تحصیلی  سال  شروع  در  تا  کردیم  فراهم 
کالس های  در  نفی  های  بخاری  با  جدید 

درس خداحافظی کنیم .
به همکاری  اشاره  با  پرورش  و  وزیرآموزش 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  خوب 
نوجوانان با وزارت آموزش و پرورش ، تصریح 
پیشبرد  در  کانون  ظرفیت  از  باید  کرد: 
کنیم. استفاده  پرورش  و  آموزش  اهداف 

فانی از تشکیل ستاد اجرایی فرامین رهبری 
در وزارت آموزش و پرورش خبرداد وگفت: 
درهفته گذشته گزارشی از وضعیت تدریس 
در  غیرانگلیسی  های خارجی  زبان  آموزش 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  به  مدارس 
ارائه شد که در 98/5 درصد دانش آموزان 
 1/5 و  انگلیسی  زبان  تحصیل  به  عالقمند 
زبان  بقیه  در  شرکت  به  مند  عالقه  درصد 
های خارجی هستند وزیرآموزش و پرورش 
جلوگیری  برای  برنامه ای  را  شهاب  طرح 
نظام  اصلی  بدنه  از  آموزان  دانش  از خروج 
تعلیم وتربیت توصیف کرد وگفت: این طرح 
در  و  بود  نشده  اجرایی  از سال 92  قبل  تا 
پایه  آموزان  با 128 هزار دانش   ، سال 93 
دانش  هزار   384 با   ،  94 درسال   ، چهارم 
سال  در  پنجم  و  چهارم  های  پایه  آموز 
هزار   970 پوشش  با   95-96 تحصیلی 
دانش آموز پیگیری واجرایی شد و چنانچه 
این طرح با کیفیت خوبی دنبال شود قطعا 
می تواند نگرانی های تربیتی خانواده ها را در 

قبال دانش آموزانش برطرف کند.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد:

طرح شهاب برنامه ای برای جلوگیری از 
خروج دانش آموزان

هزینه  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
پوشش  تحت  خانواده های  ژنتیک  آزمایشات 
کمیته امداد و بهزیستی را پراخت خواهیم کرد 
تا این افراد هم بتوانند با آمادگی و دانش به سمت 

بارداری بروند.
انوشیروان محسنی بندپی اظهار کرد: تعمیم و 
گسترش مشاوره ها و آزمایشات ژنتیک در میان 
خانواده ها همان حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی 

و گسترش نشاط در میان تمامی خانواده هاست.
وی ادامه داد: تعمیم این خدمات به درون خانواده 
ها موجب کاهش استرس و نگرانی که سالیانه 
25 هزار خانوار را تهدید می کند نیز  خواهد شد.
رییس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: اگر  در 
حال حاضر در برخی کشورها معلول زایی خفیف 
یا مهار شده، نتیجه استفاده از علم ژنتیک است؛ 
زیرا این علم امروز به حدی از پیشرفت رسیده که 

می تواند معلول زایی را مهار کند.

بندپی ادامه داد: در واقع هرگونه نقص ژنتیکی 
با بکارگیری ا ز ین علم و ارائه خدمات تخصصی 

خفیف خواهد شد.
بهزیستی  سازمان  برنامه های  درخصوص  وی  
در این حوزه اظهار کرد: درصدد آن هستیم تا 
گسترش خدمات علم ژنتیک را در جامعه افزایش 
دهیم و به اختالالت ژنتیکی ورود کنیم؛ در حال 
حاضر نیز 3 استان کشور را در این زمینه پایلوت 

کردیم.
رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به سقط 
های قانونی اشاره کرد و گفت: از اواسط سال 93 
تاکنون حدود 900 سقط قانونی در کشور صورت 
گرفته است.بندپی ادامه داد:  در جریان آزمایشات 
و مشاوره های ژنتیک اثبات شده بود که این افراد 
فرزند معلول به دنیا خواهند آورد، به همین دلیل 
پس از شناسایی به طور قانونی سقط جنین آنها 

صورت گرفت.

آزمایشات ژنتیک نیازمندان رایگان شد 

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه 
معلمان  سنوات  محاسبه  به  عالقه مند  دولت 
حق التدریسی که قبال به استخدام این وزارتخانه 
درآمده اند هست، گفت: هنوز به ضابطه  جدیدی 
که بتوان براساس آن سنوات خدمت این گروه 

محاسبه شود دست  پیدا نکرده ایم.
سید محمد بطحائی، در یک کنفرانس خبری 
براساس مقررات  به سئوالی گفت:  و در پاسخ 
جاری استخدامی کشور اگر میزان کارکرد فرد 
حق التدریس از نصف زمان موظفی کمتر بوده 
یا بیمه فرد پرداخت نشده باشد، عمال امکان در 

نظر گرفتن سنوات خدمت وجود ندارد.
وی با تصریح اینکه ترجیح آموزش و پرورش این 
است که تمام سنوات این افراد محاسبه شود، 
مساعد  را  برنامه ریزی  و  مدیریت  نظر سازمان 
نظری  اظهار  رد  با  همچنین  ندانست.بطحائی 
معاونان  میلیونی  دریافت های  در خصوص  که 

آموزش و پرورش در دولت یازدهم از سوی یکی 
از مدیران سابق این وزارتخانه شده بود، گفت: 
دریافتی هیچ یک از مدیران و معاونان وزارت 
آموزش و پرورش در مقایسه با دولت قبل 4 برابر 

نشده و دریافتی آنان 10 میلیون تومان نیست.
هزار   20 پرورش  و  آموزش  امسال  گفت:  او 
هزار   10 که  دارد  برنامه  در  را  استخدامی 
در  پذیرش  و  سراسری  کنکور  مسیر  از  نفر 
از  نیز  نفر  هزار   10 و  فرهنگیان  دانشگاه 
و  کارشناسی  دوره های  فارغ التحصیالن  بین 

کارشناسی ارشد سایر دانشگاه ها خواهند بود.
وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
آموزش و پرورش همچنین از انجام توافق های 
الزم برای جذب 4 هزار نیروی سرباز معلم در 
کشور خبر داد که با هدف تامین نیروی انسانی 
آنان  از  کمتربرخوردار  مناطق  در  نیاز  مورد 

استفاده خواهد شد.

استخدام 2۰ هزار نیرو در برنامه آموزش و پرورش 

پلیس  اندازی  راه  بر  انتظامی  نیروی  فرمانده 
در  پهپادها  ظرفیت  از  استفاده  با  هوایی 

ماموریت ناجا تاکید کرد. 
معارفه  و  تکریم  آیین  در  اشتری«   « سردار 
نیروی  اینکه  به  اشاره  با  ناجا  هوا  فرمانده 

انتظامی به دلیل تنوع و گستردگی مأموریت 
گفت:  است،  توجه  مورد  جهت  هر  از  ها 
همکاران ما کلیه مأموریت های خود را در هر 
انجام  احسن  نحو  به  نقطه جغرافیایی کشور 
می دهند و با هنجارشکنان و برهم زنندگان 
امنیت و آرامش در سطح جامعه برخورد می 

کنند.
وی، صیانت از دستاوردهای جمهوری اسالمی 
مال مردم  و  امنیت جان  آن  راس  و در  ایران 
و گفت:  برشمرد  ناجا  از وظایف  دیگر  یکی  را 

همه  رهبری،  معظم  مقام  فرمایش  مطابق 
عموم  دید  منظر  در  انتظامی  نیروی  خدمات 
در  کوتاهی  ترین  ای که جزئی  گونه  به  است 
ارائه خدمات مشهود می شود در حالی که اگر 
دستگاه های دیگر به نحو احسن وظایف خود 
را انجام ندهند شاید به اندازه اهمیت کار ناجا، 

در جامعه نمود پیدا نکند.
فرمانده ناجا در ادامه با اشاره به مأموریت های 
اندازه  به  سازمانی  هیچ  شاید  گفت:  ناجا،  هوا 
پروازی  مأموریت  انتظامی،  نیروی  هواپیمایی 

در  اشرار  با  برخورد  و  رصد  باشد؛  نداشته 
و...  ها  جاده  ترافیکی  وضعیت  کنترل  مرزها، 
شمار  به  یگان  این  پروازی  های  ماموریت  از 

می آید.
حرفه  متخصصان  وجود  به  ناجا  فرمانده   
و  کرد  تاکید  انقالبی  و  جهادی  روحیه  با  ای 
سرمایه  خود  برای  را  افراد  این  وجود  گفت: 
بهتر شدن  عظیم می دانیم وهمواره در صدد 
وضعیت معیشت کارکنان با همفکری مدیران 

و فرماندهان هستیم.

فرمانده ناجا تاکید کرد

تشکیل »پلیس هوایی« و استفاده از 
پهپادها در ماموریت های ناجا
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آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست 

مجتمع قضایی  شهید مدرس تهران به موجب کیفر خواست شماره  در پرونده 
کالسه 9409982149400706 برای حسن مهرابی حقیقی ثابت به اتهام تحصیل 
مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات تقاضای کیفر نموده که 
 95/7/6 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی 
ساعت 9:30 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   180-115 مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
بدیهی است در صورت عدم  انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد  اتهام 

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 
347462/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری  شعبه 1082 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی 
شهید مدرس  تهران 

آگهی
بدینوسیله به مجتبی ظروفی که به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در پرونده 
کالسه 2/910668ب این شعبه تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد از تاریخ نشر 
این آگهی ظرف یک ماه برای دفاع از اتهام انتسابی حاضر شوید در غیر اینصورت 

وفق مقررات به اتهام وی رسیدگی اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد
347464/م الف  شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 تهران 

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست 

مجتمع قضایی  شهید مدرس تهران به موجب کیفر خواست شماره  در پرونده 
درامانت  خیانت  اتهام  به  قربانی  عباس  برای   9409982149400654 کالسه 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
با عنایت به مجهول  برای مورخه 95/6/10 ساعت 11:30 تعیین گردیده است 
 180-115 مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان 
یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد 
347463/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری  شعبه 1082 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی 
شهید مدرس  تهران 

آگهی
بدینوسیله به  پیمان پزشکی شکایت سید حمید رضا سیاسی به اتهام سرقت  در 
پرونده کالسه  950206/11 ب  این شعبه تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد 
از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه برای دفاع از اتهام انتسابی حاضر شوید در 
غیر اینصورت وفق مقررات به اتهام وی رسیدگی اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد

347465/م الف  شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران 

آگهی ابالغ
به  فرزند رجبعلی  پور  علیه  مجید عبداله  ئی شکایتی  شاکی عبداله خرم پشته 
اتهام سرقت مستوجب تعزیر   تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه  1138  دادگاه  خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری 
تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع 
و به کالسه  9409980295500778ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/6/9و 
درخواست  و  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین    9 ساعت  
خواهان و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
  347458/م الف  قاضی  شعبه 1138 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید مطهری تهران 

احضار متهم 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  تهران  انقالب  و  عمومی  ای  دادسر 
9510432146000623 در پرونده کالسه 9409982147200594 برای سپیده 
حمزه علی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 95/6/9 ساعت 12 
تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه به نشانی تهران میدان 
ونک خ مالصدرا ابتدای خ زاینده رود دادسرای ناحیه 3 شعبه 1050 دادگاه کیفری 
2 تهران حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد
347460/م الف  منشی شعبه 1050 دادگاه کیفری 2 تهران 

احضار متهم 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  تهران  انقالب  و  عمومی  ای  دادسر 
برای   9309982140100785 کالسه  پرونده  در   9510432138000805
میرایوب فاخری فرزند میر سیف الدین به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در 
اسناد غیر رسمی و کالهبرداری به مبلغ 48446454 ریال تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 95/6/7 
ساعت 12 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه به نشانی 
تهران میدان ونک خ مالصدرا ابتدای خ زاینده رود دادسرای ناحیه 3 شعبه 1050 
مطابق  در صورت عدم حضور  است  بدیهی  تهران حاضر گردد   2 کیفری  دادگاه 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد
347459/م الف  منشی شعبه 1050 دادگاه کیفری 2 تهران 

آگهی
معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3تهران به 
موجب کیفر خواست شماره 940481 برای امیر حسین حسن زاده به اتهام ایراد 
صدمه بدنی عمدی تقاضای کیفر نموده که موضوع به این دادگاه ارجاع و برای 
مورخ 95/6/9 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین شده است با عنایت به مجهول المکان 
بودن متهمان و عدم دسترسی به وی و در اجرای مقررات مواد 174 قانون آئین 
دادرسی در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم در جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد
347461/م الف مدیر دفتر شعبه 1046 دادگاه کیفری دو تهران 

ابالغ

علیرضا  و  نصروئی  ساقی  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  ندیری  نادر  خواهان 
نصروئی  به خواسته مطالبه  خسارت والزام  به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ارجاع  و به کالسه 9509982290200260 
ثبت گردید که وقت رسیدگی آن 1395/07/24 و ساعت 08:30تعیین شده است 
. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست خواهان  وبه تجویز ماده 73 
قانون آیین داد رسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع ا زمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
فوق جهت رسیدگی  مقرر  دروقت  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه 

حاضر گردد. م/الف 738
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – محمدی 

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

فاقد سند رسمي
 139460313010005825 و   139460313010005823 شماره  آرای  برابر 
و139460313010005824  و139460313010005822 
و139460313010005826 و رای اصالحی شماره 139560313010000816 
ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه 
 187 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  تمامی  ابوبکر  آقای  متقاضي  بالمعارض 
 11749 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  تمامی  مریم  خانم  و  بوکان  از  صادره 
 16751 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  تمامی  شمال  آقای  و  بوکان  از  صادره 
صادره از بوکان و آقای کمال تمامی فرزند محمد بشماره شناسنامه 487 صادره 
شناسنامه  بشماره  خسرو  فرزند  اوچتپه  مجیدی  میرزا  عذرا  خانم  و  بوکان  از 
6399851114 صادره از سیمینه هر کدام به نسبت 1.2 )یک و دو دهم( دانگ 
مشاع از ششدانگ در یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 285.36 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   -114 از  فرعی   4633 پالک  مربع  متر 
باقیمانده 114- اصلی مفروز و مجزی  شده از پالک باقیمانده 114 –اصلی واقع 
در بخش 17 خریداری از مالک رسمی آقای محمدامین ایلخانیزاده مع الواسطه 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/04/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/05/14

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رهنی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
پرونده کالسه 454/91 برابر رای شماره 233مورخ 1395/3/11 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
صاحبی گاوکش فرزند کریم خان بشماره شناسنامه 382 صادره از خرم آباد در 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 170 متر مربع پالک 
1فرعی از 116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده  محرز  پور  شااحمد حاجی  آقای  رسمی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراض داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراضخود را به این اداره تسلیمو پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/4/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/13 
رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت 

دادنامه
پرونده کالسه 9409986610500672 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر دادگستری 

کل استان لرستان تصمیم نهایی شماره 9509976614600325 
نظر خواهان ها : 1-آقای محمد دانیال نیا فرزند مهدی 2-آقای مهرداد دانیال نیا 
فرزند علی محمد همگی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد بلوار والیت 

نگارستان 15 پالک 129 )قرار دادی (
3-شرکت آبادگران جاوید پناه به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد دره 
گرم نگارستان 15 پالک 129 )قراردادی ( 4- الدن فرخی دشتی فرزند غالمرضا 
به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد دره گرم نگارستان 15 پالک 129 
)قراردادی( 5-آقای محمد عینی تاری فرزند علی عباس به نشانی استان لرستان 
)قراردادی ( 09161618827  فاطمی  فاز یک کیو خ دکتر  آباد  شهرستان خرم 
والیت  بلوار  آباد  خرم  شهرستان  لرستان  استان  نشانی  به  افرابتن  6-شرکت 
فرزند کسمراد  مرادیان  اله  عزیز  ( 7-آقای  )قراردادی  نگارستان 15 پالک 129 
به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد بلوار والیت کوی آزادگان خ سامان 
کوچه اول پالک 8 )قراردادی( 8- شرکت راه و ساختمان به نشانی استان لرستان 
شهرستان خرم آباد فاز یک کیو خ دکتر فاطمی )قراردادی( 9-شرکت سراگستران 
بلوار والیت کوی  آباد   آباد به نشانی استان لرستان شهرستان خرم  افالک خرم 

آزادگان خ سامان پالک 8 )قراردادی ( 
تجدید نظر خوانده :سرپرستی بانک تجارت استان لرستان با وکالت آقای روح اله 
غالمی فرزند جهانشا به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد – خ امام )ره( 

پاساژ رضا طبقه دوم دفتر وکالت هوشنگ فوالدوند. 09163971969 
تجدید نظر خواسته :

1-مطالبه خسارت تاخیر تادیه
 2-مطالبه وجه سفته

 3-مطالبه خسارت دادرسی 
رای دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی بانک تجارت استان لرستان با وکالت 
فرخی  2-الدن  پناه  جاوید  آبادگران  1-شرکت  بطرفیت  غالمی  اله  روح  آقای 
دشتی 3-شرکت افرابتن 4-محمد دانیال نیا 5-مهرداد دانیال نیا 6-شرکت راه و 
ساختمان 22 بهمن خرم آباد  7-عزیز اله مرادیان 8-شرکت سرا گستران افالک 
دادنامه شماره 940001195  از  قسمت  آن  به  نسبت  عینی  آباد 9-محمد  خرم 
موضوع پرونده کالسه 94000672 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان خرم آباد که به موجب آن تجدید نظر خواندگان پرداخت تاخیر تادیه 
بر اساس شاخص تغییر بهای کاال و خدمات اعالمی بانک مرکزی در حق تجدید 
نظر خواه محکوم گردیده اند با عنایت به اینکه مستفاد از ماده 522 قانون آیین 
انقالب در امور مدنی در صورتیکه قرارداد خاص  دادرسی دادگاه های عمومی و 
راجع به خسارت بین طرفین وجود داشته باشد مطابق آن اقدام خواهد شد و در ما 
نحن فیه حسب قرارداد فیما بین نرخ خسارت تاخیر تادیه 0/23 دادنامه تائید می 

گردد رای صادره حضوری و قطعی است. الف/
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه تجدید نظر شهرستان خرم آباد .

سبکهاي زندگي مجموعه اي از طرز تلقي ها، 
و  حالت ها  رفتار،  شیوه هاي  ارزش ها، 

سلیقه ها در هر چیزي را در برمي گیرد. 
زندگي  سبک  پزشکان،  و  روان شناسان 
سطح  در  اصطالحا  یا  فردي  سطح  در  را 
»تکنیکي« بررسي مي کنند. جامعه شناسان، 
»تاکتیکي«  سطح  در  را  زندگي  سبک 
در  فرد  زندگي  سبک  اما  مي کنند.  مطالعه 
در  باید«،  که  »آن چه  حیث  از  »جامعه« 

سطح »استراتژیک« مطالعه مي شود.
خود  مخصوص  هرکس  خانوادگي  »زندگي 
اوست و هر کسي نسبت به افراد دیگر براي 
بایستي  در  رو  حالت  خود  زندگي  داخل 
داخل  سرزده  کسي  اگر  رو  این  از  دارد؛ 
زندگي فردي شود، حالت دستپاچگي پیدا 
مي کند. زیرا انسان داراي دو بعد است، بعد 
فردي و بعد اجتماعي و به همین دلیل نیز 
داراي دو نوع زندگي است، زندگي خصوصي 
و عمومي که هر یک براي خود ویژگي ها و 

آداب و مقرراتي دارد.
به عنوان مثال انسان ناچار است در محیط 
اجتماع قیود زیادي را از نظر لباس و طرز 
در  اما  کند،  رعایت  آمد  و  رفت  و  حرکت 
محیط خصوصي از این قید و بندها رهاست. 
استراحت  فضایي  چنین  در  خواهد  مي  او 
گفت  به  خود  فرزندان  و  خانواده  با  و  کند 
و گوهاي خصوصي بنشیند و تا آن جا که 
به  گیرد،  بهره  آزادي  این  از  است  ممکن 
همین دلیل به خانه خود پناه مي برد و با 
بستن درها به روي دیگران، زندگي اش را 
به طور موقت از جامعه جدا مي کند و همراه 
انبوه قیودي که ناچار بود در محیط  آن از 
حال  شود.  مي  آزاد  کند،  رعایت  اجتماع 
که  خصوصي  محیط  این  که  است  طبیعي 
اعضاي خانواده فرد در آن زندگي مي کنند، 
باید از امنیت کافي برخوردار باشد و اگر بنا 
باشد هرکس سر زده وارد این محیط شود و 
به حریم امن آن تجاوز کند، دیگر آن آزادي 
و استراحت و آرامش وجود نخواهد داشت. 

در این میان هر جامعه اي متناسب با ارزش 
خصوصي  محیط  براي  تعریفي  خود  هاي 
ارائه مي دهد و بر حفظ و رعایت حدود آن 
اسالم که سبکزندگي  در  ورزد.  اهتمام مي 
استحکام  براي  و  کند  مي  دنبال  را  خاصي 

خانواده و حفظ عفت و حیثیت افراد جایگاه 
باالیي قائل است، درباره ورود افراد به حریم 
خصوصي و زندگي خانوادگي دیگران، آداب 
و مقرراتي وضع شده و حتي در معاشرت به 
در  است. خداوند  کرده  آن سفارش  رعایت 
آیات 27 و 28 و 29 سوره مبارکه نور به این 

آداب اشاره مي کند و مي فرماید:
»یَاأیَهاالَّذیَن آَمنُوا التَدُخُلوا بُُیوتاً َغیَر بُُیوتِکم 
َذلُِکم  أهلَِها  َعلي  تُسلُِّموا  َو  تَسَتأنِسوا  َحتي 

ُروَن )27( َفاِن لَّم تِجُدوا  َُّکم لََعلَُّکم تََذکَّ َخیٌر ل
َفال تَدُخُلوَها َحتي ُيۆَذَن لَکم َو  فِیَها أَحداً 
لَُکم  أزکي  ُهَو  َفارِجُعوا  ارِجُعوا  لَُکُم  قِیَل  اِن 
َعلَیکم  لَّیس   )28( َعلِیٌم  تَعَمُلوَن  بَِما   ُ ا...  َو 
ُجَناٌح أن تَدُخُلوا بُُیوتاً َغیَر َمسُکونٍَه فِیَها َمَتٌع 

لَّکم َو ا...ُ  یَعلَُم َما تُبُدوَن َو َما تَکُتُموَن )29(
27-اي کساني که ایمان آورده اید در خانه 
هایي غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه 
بگیرید و بر اهل آن خانه سالم کنید، این 

براي شما بهتر است، شاید متذکر شوید.
28 - و اگر کسي در آن نیافتید داخل آن 
نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته 
شما  براي  که  بازگردید،  بازگردید،  شود 
پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام مي 

دهید آگاه است.
 29 - گناهي بر شما نیست که وارد خانه 
هاي غیرمسکوني بشوید که در آنجا متاعي 
را  آنچه  خدا  و  دارد  وجود  شما  به  متعلق 
مي  دارید،  مي  پنهان  یا  کنید  مي  آشکار 

داند.«
و  معاشرت  آداب  از  بخشي  آیات  این  در 
ارتباط  که  اسالم  اجتماعي  دستورهاي 
عفت  حفظ  به  مربوط  مسائل  با  نزدیکي 
عمومي دارد، بیان شده است و آن طرز ورود 
ورود  اجازه  و چگونگي  مردم  هاي  خانه  به 
اي  جامعه  در  دستورها  این  است.  گرفتن 
بیان مي شد که معمول نبود درهاي خانه ها 
را ببندند و حتي اجازه گرفتن را کسرشان 
به  اسالم  فضایي  چنین  در  دانستند.  مي 
از محیط جاهلي،  تازه جدا شده  مسلمانان 
ها  آن  به  و  داد  تعلیم  را  معاشرت  آداب 
دستور داد که حریم خانواده را پاس دارند و 
بدون اجازه و سرزده به آن مکان وارد نشوند. 
است  آمده  شریفه  آیه  در  که  »استیناس« 
اذن گرفتن است  استیذان و  از  فراتر  امري 
و به معناي انس و الفت و آرامش اهل آن 
خانه را جلب کردن است؛ تفسیر نمونه در 
این باره مي نویسد: »این جا جمله تستانسوا 
به کار رفته است نه تستاذنوا زیرا جمله دوم 
فقط اجازه گرفتن را بیان مي کند، در حالي 
از ماده انس گرفته شده اول که   که جمله 
 اجازه اي توأم با محبت و لطف و آشنایي 
دهد  مي  نشان  و  رساند  مي  را  صداقت  و 
مودبانه  کاماًل  باید  گرفتن  اجازه  حتي  که 
خشونت  هرگونه  از  خالي  و  دوستانه  و 
باشد. بنابراین هرگاه این جمله را بشکافیم 
در  بحث،  این  به  مربوط  آداب  از  بسیاري 
این است  آن خالصه شده است، مفهومش 
فریاد نکشید، در را محکم نکوبید با عبارات 
خشک و زننده اجازه نگیرید و به هنگامي 
که اجازه داده شد بدون سالم وارد نشوید، 
آور  پیام  و  صفا  و  صلح  نشانه  که  سالمي 

محبت و دوستي است.«

بگو را  انتقادت  فرزندم، 

خودش،  خاص  های  مهارت  با  و  سازنده  صورت  به  انتقاد  اگر 
صورت  به  انتقاد  اگر  ولی  است.  تاثیرگذار  بسیار  شود،  بیان 
دادن  نشان  به  منجر  شود،  بیان  نامناسب  کلمات  با  و  تند 

شود. می  شدن،  عصبانی  مثل  منفی  های  واکنش 
در  کودکی،  دوران  همان  از  باید  را  پذیری  انتقاد  روحیه 
انتقاد  پذیرای  بتوانند  بزرگسالی  در  تا  داد  پرورش  کودکان 
خودشناسی شد  گفته  که  طور  همان  باشند.   اطرافیان 

 می تواند در از بین بردن تعارض های بین فردی کمک کند. 
انتقادهای  پذیرفتن  خودشناسی  به  رسیدن  های  راه  از  یکی 
افراد  باید  مساله،  این  اهمیت  به  توجه  با  پس  است.  اطرافیان 
ترین  مهم  به  زیر  در  بگیرند.  یاد  را  کردن  انتقاد  های  مهارت 

شود. می  پرداخته  زمینه  این  در  ها  مهارت 

مثبت های  ویژگی  بیان 
بیان  را  فرد  هر  مثبت  های  ویژگی  باید،  ابتدا  انتقادی  هر  در 
اعتماد  و  خاطر  تعلق  و  ارزشمندی  احساس  کار،  این  با  کنیم. 

بریم. باال می  فرد  را در  نفس  به 

ممنوع »تو«  کلمه  از  استفاده 
تان  بیان جمالت  در  که  دستوری  قواعد  و  کلمات  کنید  سعی 
در  تواند  می  مناسب  جمله  بیان  بسنجید.  را  برید  می  کار  به 
جمالت  کردن  انتقاد  در  گاه  هیچ  باشد.  موثر  انتقاد  پذیرش 
خود  مقابل  طرف  کار  این  با  زیرا  نکنید.  بیان  را  تو  فاعل  با 
استفاده  من  فاعل  از  اگر  ولی  اید.  کرده  سرزنش  و  مقصر  را 
احساسات  دچار  کمتر  را  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  فرد  کنید، 
دیر  همیشه  »تو  گفتن  جای  به  مثال  طور  به  کنید.  می  منفی 
به  دیر  که  این  از  بگوییم»من  توانیم  می   » آیی!  می  منزل  به 

هستم«. ناراحت  بسیار  آیی  می  خانه 

یابی مکان  و  سنجی  موقعیت 
منفی شخصی  ویژگی های  از  انتقاد  به  تصمیم  اگر  کنید  سعی 
مناسب  مکانی  شرایط  در  کردن  انتقاد  این  حتما  اید،  گرفته 
جسمی،  و  روحی  آمادگی  و  دیگران  حضور  بدون  جایی  در  و 

گیرد. انجام  باید 

یکی! یکی  کن،  صبر 
طرف  منفی  های  ویژگی  از  یکی  فقط  کردن  انتقاد  بار  هر  در 
در  منفی  ویژگی  چند  همزمان  گفتن  کنید.  بیان  را  مقابلتان 
فرد  منفی  عاطفی  های  واکنش  دادن  نشان  به  منجر  فرد  یک 
نفس  به  اعتماد  و  بودن  ارزش  بی  احساس  می شود. همچنین 

شود. می  ایجاد  فرد  در  پایین 

پدر از  فرزندان  انتقاد 
نسبت  فرزندشان  که  دهند  اجازه  باید  والدین  مواقع  برخی 
صحبت  هم  با  شان  شخصیت  منفی  و  مثبت  های  ویژگی  به 

. یند نما
نسبت  والدینشان  که  شوند  متوجه  نوجوانان  و  کودکان  وقتی 
هم  آنها  ندارد  تدافعی  حالت  کند  می  آنها  به  که  انتقادی  به 
نمایند. می  برخورد  تر  راحت  ها  آن  از  والدینشان  انتقادات  با 

ماهیانه جلسات 
تنش  از  دور  به  زندگی  یک  داشتن  برای  راهکار  بهترین 
پذیری،  انتقاد  روحیه  با  فرزندان  تربیت  همچنین  و 
جلسات  بار  یک  حداقل  ماه  در  که  شود  می  پیشنهاد 
در  باشد.  داشته  وجود  اعضا  همه  حضور  با  خانوادگی 
و رفتارها  تمام  که  خواهیم  می  اعضا  از  ماه  یک   طول 

کاغذشان  در  را  اند  شنیده  خانواده  اعضا  از  که  هایی  حرف   
با  آنها  به  نسبت  ماهیانه  جلسات  در  و  نمایند  یادداشت 

کنند. صحبت  یکدیگر 

ترمیم طبیعی لکه های
 سیاه پوست

 
هیپرپیگمانتاسیون نامی است تفننی برای لکه های 
 سیاه و قسمتهای تیره پوست، مثل کک و مک و 
لکه های در اثر آفتاب و جای جوش ها. این کک و 
 مک و لکه ها معموال در اثر مواجهه با نورآفتاب بوجود
 می آید. اشعه ماوراء بنفش باعث می شود مالنین به 

الیه رویی پوست نفوذ کند.
دلیل ایجاد لکه های باقیمانده در اثر جوش ها نیز 
 به دلیل تولید اضافی مالنین و باقیماندن آن ها در
 سلول های پوست در پاسخ به التهابات می باشد. اما 
بدترین قسمت آن این است که این لکه ها در جای 
خود باقی می مانند و ممکن است هرگز از بین نروند.

با لکه ها چه کنیم؟
پوست  اضافی  مالنین  حذف  به  باید  شروع  برای 
فکر کنید. و این کار را باید با از بین بردن سلول 
انجام  برداری  الیه  زطریق  ا  پوست  مرده  های 
دهید. با این کار پوست را تازه کرده و سلول های 
پوستی سالم را به سطح پوست صورت می آوریم.
های  لکه  بردن  بین  از  برای  زیادی  های  روش 
تیره روی پوست وجود دارند پس سعی کنید که 
خودتان را محدود به یک روش خاص نکنید. به 
فرآیندی  لکه ها  بردن  بین  از  بسپارید که  خاطر 

است کامال تدریجی.

الیه برداری
الیه برداری، پوست را ترغیب می کند تا خودش را 
ترمیم کند. با گذر زمان در حالی که سلول های کهنه 
و تیره از بین می روند سلول های تازه و جدید به 
سطح پوست می آیند. بعضی ها یک الی دو بار در 
هفته پوست راالیه برداری می کنند. من خودم به 
شخصه طرفدار الیه برداری روزانه هستم. به خصوص 
اگر پوست شما جوش دار باشد. اما در کل هر کسی 
خودش می تواند تشخیص دهد که چه چیزی روی 

پوستش تاثیر بیشتری دارد.
الیه برداری، پوست را ترغیب می کند تا خودش را 

ترمیم کند.

 آنزیم های میوه
آنزیم های میوه را می توان به عنوان الیه بردارهای 
مالیم در نظر گرفت. آنزیم های میوه پوست را نرم 
می کنند و پوست های حساس را همراه با ازبین بردن 
لکه های تیره سلول های مرده الیه برداری می کند. از 
جمله این آنزیم ها آنزیم آناناس، عصاره سیب و عصاره 

کدو حلوایی می باشد.

C ویتامین
لکه  ایجاد  از  ویتامین  این  اکسیدان  آنتی  خاصیت 
 های تیره در پوست جلوگیری می کند و همچنین 
لکه هایی که در اثر آفتاب و جوش ها ایجاد شده اند 
را کم رنگ می کند. این ویتامین را یکی از واجبات 

روزانه خود قرار دهید.

روغن های ضروری
روغن های ضروری اغلب نادیده گرفته می شوند. این 
روغن ها قدرت درمانی باالیی دارند. کندر، شمعدانی، 
رز  و اسطوخودوس در از بین بردن لکه ها، جوش ها 
و کاهش التهابات بسیار مفید هستند. این ها تنها چند 
نمونه از روغن های ضروری از بین برنده لکه های تیره 

هستند که ذکر کردم.

کودکانه بهداشت و سالمت

زندگیمان  و  کائنات هستیم  از  ما جزیی   
تحت تاثیرهمان قوانینی است که بر اجزاي 
همانند  باید  حکم فرماست.  کاینات  دیگر 
و  تعادل  حفظ  به  طبیعت،  اجزاي  دیگر 
و  تکامل  و  رشد  برای  ما  بپردازیم.  توازن 

بهبود یافتن، وقت صرف می کنیم...
زندگیمان همواره در حال چرخش خواهد 
نیز  ما  است.  کاینات  قانون  این  زیرا  بود، 
برای  دیگر،  زنده  موجودات  تمام  همانند 
استراحت و تجدید قوا، به زمان نیاز داریم.

صرف وقت و زمان
می کند.  صرف  وقت  همواره  طبیعت، 
طور  به  بزرگ،  و  عظیم  بلوط  درختان 
آنها  نمی شوند.  بزرگ  ناگهانی  و  سریع 
نیز، برگ ها، شاخه ها و پوست خود را در 
می دهند.  دست  از  شدن  بزرگ  مراحل 
تشکیل  هفته  یک  طول  در  نیز  الماس ها 
و  زیبا  ارزشمند،  چیز  هر  نمی شوند. 
چنین  این  برای  کاینات،  در  باشکوهی 

شدن، نیاز به زمان دارد.

چرخش ها
خورشید  دور  به  زمین  که  همان طور 
می چرخد و فصل ها می آیند، زندگی ما نیز 
باید در چرخش باشد. پس همواره اوقات 
آرام و راحت و دوران سخت و دشوار وجود 
دارد، همان طور که فصلی به دنبال فصلی 
دیگر می آید. یکی از مبارزه هاي بزرگ در 
زندگی، برخورد کردن با زمستان و از پس 

آن برآمدن در زمانی است که شما انتظار 
بهتر شدن دارید.

استراحت و آسودگی
از شیوه  بخشی  را  استراحت  که  هنگامی 
صورت،  این  در  دهیم،  قرار  زندگیمان 
بسیار  کردن،  کار  زمان  در  خاک،  مانند 
مفیدتر و موثرتر خواهیم شد. این عبارت 
دارم  باور  »من  کنید:  تکرار  و  بگویید  را 
و  کار  برای  انسان،  عنوان  به  همه  ما  که 

عمل و فعالیت ساخته شده ایم.«
استراحت را به عنوان یک نیاز و ضرورت 
و  مقصود  یک  عنوان  به  نه  و  دهید  قرار 
اجزاي  دیگر  همانند  باید  هم  هدف!«ما 
طبیعت، به حفظ تعادل و توازن بپردازیم.

 عشق و محبت
از  ناشی  و  رمانتیک  چیزی  عشق، 
احساسات و عواطف نیست. عشق، قدرت 

و توانایی و تعهد است..
عشق، جرات و شجاعت است، و بیان این 
عبارات که »من می ترسم« یا »من تو را 
نیاز  بیشتری  شجاعت  به  دارم«،  دوست 

دارد تا کشیده زدن در گوش کسی.
و  خود  به  نسبت  توجه  و  احترام  عشق، 
دیگران است. لحظه ای که می گوییم »تو 
را  تو  من  آن گاه  بده،  انجام  را  کار  این 
دوست خواهم داشت« این، عشق نیست، 

بلکه زیرکی و زرنگی است.
عشق، جست وجوی خوبی ها و نیکی ها در 
کار  این  دایم  بتوانیم  ما  اگر  است.  افراد 
سعادت  صورت،  این  در  دهیم،  انجام  را 
چون  می شود.  تضمین  ما  خوشبختی  و 
اعمال خود ماست،  از  بازتابی  ما،  زندگی 
درک  را  زیبایی  و  عشق  بیشتر،  چه  هر 
کنیم، به همان نسبت نیز، رشد و تکامل 
بیشتری  شایستگی  و  می یابیم  بیشتری 

می کنیم. پیدا 

تجاوز به حریم خصوصی افراد ممنوع!

اصول زندگی 
را از طبیعت 

بیاموزیم
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دادنامه 
پرونده کالسه 9309980283001868 شعبه 1180 دادگاه کیفری دو مجتمع 

قضایی قدس تهران 
شاکی –محسن طحانی فرزند محمد ابراهیم 
متهم –میثم جهانی پور فتیده فرزند حسین 

اتهام –سرقت مستوجب تعزیر
رای دادگاه –در خصوص اتهام میثم جهانی پور فتیده فرزند حسین مجهول المکان 
دائر بر کالهبرداری از طریق انتقال مال غیر نسبت به یک دستگاه خودرو هیوندا 
به شماره انتظامی 372 ب 31 ایران 66 و انتقال آن به غیر به ارزش 1026200 
ریال نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی تحقیقات معموله تصویر مبایعه نامه 
فروش خودرو شاک پاسخ استعالم واصله از معاونت راهور ناجا که داللت بر انتقال 
انقالب  و  از طرف دادسرای عمومی   به غیر دارد و کیفر خواست صادره  خودرو 
منتسبه  اتهام  از  دفاع  در جهت  محکمه  در  متهم  عدم حضور  و  تهران   5 ناحیه 
بزهکاری ایشان را محرز و مسلم است عمل مجرمانه ایشان منطبق است با ماده 
یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشا اختالس و کالهبرداری لذا محکمه به تجویز حاصله از ماده 406 قانون آئین 
دادرسی کیفری متهم موصوف را عالوه بر رد مال به صاحب آن به تحمل سه ماه 
حبس و جزای نقد ی معادل مال مورد کالهبرداری محکوم می نماید در خصوص 
اتهام دیگر متهم دائر بر سرقت یک دستگاه خودرو هیوندا نظر به محتویات پرونده 
و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و با توجه به حاکمیت اصل برائت مستندا به 
بر  رای  اسالمی  مجازات  قانون  ماده 120  و  دادرسی کیفری  آئین  قانون  ماده 4 
برائت مشار الیه صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست 
واخواهی  انقضا مهلت  با  و سپس  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس 
قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر در دادگاه محترم  ظرف بیست روز 

تجدیدنظر استان تهران می باشد
347470/م الف رئیس شعبه 1180 دادگاه کیفری 2 تهران 

دادنامه 
دادگاه کیفری دو مجتمع  پرونده کالسه 9409982685701890 شعبه 1160 

قضایی قدس تهران تصمیم نهایی شماره 9509972182100565
شاکی –فرشید صحرائی فرزند علی 

متهم –مرتضی بخشعلی پور کلخوران فرزند عزیز 
اتهام –ایراد صدمه غیر عمدی ناشی از تخلف در رانندگی 

گردشکار-دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه –به حکایت از مندرجات مرتضی بخشعلی پور کلخوران فرزند عزیز 26 
ساله تابعیت ایران مقیم تهران به لحاظ عدم دسترسی فاقد تامین متهم است به ایراد 
صدمه غیر عمدی ناشی از تخلف در رانندگی به میزان پنجاه درصد موضوع شکایت 
فرشید صحرائی با التفاوت به کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب 
ناحیه سی و دو تهران علیه متهم موصوف که مشتمل بر شکایت شاکی گزارش 
مرجع انتظامی نظریه افسر کاردان فنی گواهی های پزشکی قانونی اقدامات مراجع 
قضایی و انتظامی در راستای تعقیب متهم که تا کنون موثر واقع نشد و نیز سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده می باشد و مضافا به اینکه متهم به رغم ابالغ قانونی 
وقت دادرسی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در جلسه دادگاه حضور 
نیافته تا در قبال اتهام وارده از خود دفاع موثری را بعمل آورد فلذا دادگاه با احراز 
بزهکاری نامبرده مستندا به مواد 448-449-452-462-488-559-باب دیات از 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال 92 و ماده 717 باب تعزیرات از قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 75 با رعایت بند اول ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای 
دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به ترتیب الف از حیث ایاد صدمه غیر 
عمدی نسبت به مجنی علیه به پرداخت یک صدم دیه کامله از بابت جراحت حارصه 
در نواحی زیر آرنج چپ و ساق پای راست یک صدم دیه کامله از حیث جراحت دامیه 
در ساق پا ی راست نیم صدم دیه کامله به عنوان ارش جراحت حارصه در سمت 
راست شکم که با توجه به مطالبه دیه با محاسبه به نصف در حق شاکی –ب – عالوه 
بردیه و ارش فوق االشعار از باب جنبه عمومی جرم مشار الیه را به پرداخت مبلغ سه 
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می دارد رای صادره غیابی و 

ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد
347472/م الف  رئیس شعبه 1160 دادگاه کیفری دو تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 9309982914100683 شعبه 1171 دادگاه کیفری دو مجتمع 

قضایی قدس تهران تصمیم نهایی شماره 9509972181100418
شاکی-پروانه همتی نژاد طولی 

متهم –امیر حسین نجفقلی زاده صابر کرد محله 
اتهام –تحصیل مال از طریق نامشروع

رای دادگاه –در خصوص اتهام امیر حسین نجفقلی زاده صابر کرد محله دایر بر 
تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سه میلیون و هفتصد هزار تومان موضوع 
شکایت پروانه همتی نژاد با مالحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکیه 
گزارش ضابطین پاسخاستعالم از بانک و نظر به متواری بودن متهم بزه انتسابی 
و  اختالس  ارتشا  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   2 ماده  به  است مستندا  محرز 
کالهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ فوق در حق شاکی محکوم می 
گردد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  تجدیدنظر خواهی  قابل  روز  بیست  و سپس ظرف 

استان تهران می باشد
347471/م الف  رئیس شعبه 1171 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه 
مجتمع  دو  کیفری  دادگاه   717 شعبه   9409980245400919 کالسه  پرونده 

قضای قدس تهران تصمیم نهایی شماره 9509972181700544
شکات –محمد مهدی عبدی فرزند محمد جواد-محمد جواد عبدی فرزند محمد 

مهدی –میالد عبدی فرزند محمد مهدی 
متهمین –علی غنائیان –احسان غنائیان –مجتبی آقایی 

اتهام ها –توهین به اشخاص عادی –مشارکت در ضرب و جرح عمدی –تخریب 
شیشه خودرو-تهدید

رای دادگاه-در خصوص اتهام احسان غنائیان –علی غنائیان –مجتبی آقایی دایر 
با  بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی توهین و تهدید و تخریب شیشه خودرو 
توجه به شکایت شکات گواهی پزشکی قانونی اظهارات گواهان عدم حضور و عدم 
دفاع متهمین و کیفر خواست تنظیمی به نظر دادگاه بزهکاری متهمین فوق در 
به  فلذا مستندا  است  محرز  تخریب عمدی  و  و جرح عمدی  بزه ضرب  خصوص 
مواد 677-714-715-719-710-449 قانون مجازات اسالمی متهمین موصوف 
را مشتکا بابت ارش آسیب مختصرنسج سطحی قرنیه چشم چپ به سه هزارم دیه 
کامل در حق میالد عبدی و بابت جراحت حارصه پشت دست چپ و خلف ساعد 
دست چپ جمعا به یک درصد دیه کامل و بابت کبودی ساعد دست چپ به یک و 
نیم هزارم دیه کامل و بابت شکستگی استخوان کف حدقه چشم راست به ده صدم 
دیه کامل و بابت ارش شکستگی استخوان مخصوص بینی به چهار درصد دیه کامل 
و بابت ارش تورم گونه به سه دهم درصد دیه کامل و بابت ارش تورم پل بینی به دو 
دهم درصد دیه کامل در حق شاکی محمد جواد عبدی و بابت کبودی خلف ساعد 
دست چپ به یک و نیم هزارم دیه کامل در حق شاکی محمد مهدی عبدی و بابت 
بزه تخریب عمدی هر یک از متهمین را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم 
می نماید و اما در خصوص بزه توهین و تهدید به لحاظ فقدان تصریح گواهی شهود 
به الفاظ بزه فقدان ادله اثباتی کاف در احراز وقوع بزه های فوق مستندا به ماده 
4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهمین فوق را صادر و اعالم میدارد 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 

از انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است 
347473/م الف  رئیس شعبه 1177 دادگاه کیفری 2 تهران 

ابالغ
خواهان احمد انصاری باغبا نان دادخواستی به طرفیت خوانده  یاسر همداله پور به 
خواسته یاسر همداله پور به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستالن 
رباط کریم واقع در شهرستان رباط کریم ارجاع و به کالسه 9409982290200564  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/02و ساعت 10:30 تعیین شده است . 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.م/الف 741
مدیر دفتر شعبه 2  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم  -محمدی

آگهی حصروراثت
خانم شاهیده مسیح موانه دارای شناسنامه شماره  271 بشرح دادخواست به کالسه 
57/950468 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادوران خلیل حسینی بشناسنامه 72 در تاریخ 95/3/19 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته  ورثه آن مرحوم/ مرحومه منحصر است به
1-شاهیده مسیح موانه ش ش 271 فرزند درویش نسبت همسر

2-هادی حسینی ش ش 2740965060 فرزند خلیل نسبت فرزند
3-داود حسینی ش ش 2740576129 فرزند خلیل نسبت فرزند

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

گواهی صادر خواهد شد. م الف 131
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
اول/ 1394/12/18هیات  مورخ    139460331010005652 شماره   برابررای 
فاقد سند  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  دوم موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی  خانم سریه سرلک  فرزند علی بشماره شناسنامه 5  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 148.22  متر مربع پالک فرعی از 
استان  در  واقع  اصلی  از163  فرعی   9335 پالک  از  شده  مجزی  مفروزو  اصلی 
البرزناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی حسین حسینی شهر طرقی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  رابه 
اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  مذکورو  مدت  انقضای 

خواهد شد.م/الف5460
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/04/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/04/29

 منصور هدایت کار کفیل  ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560301060001312
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای آزاد ایمانی فر فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1034 صادره از در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/37 
متر مربع پالک 26و27 فرعی که به پالک 1054 استاندارد سازی شده است  از 
پالک 110 اصلی واقع در قریه باغ نصرت  بخش بهنام وسط خریداری از مالک 
رسمی اقای محمد حسین بیلچی کنگرلو محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
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 وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/14
تاریخ انتشار نوبت دوم95/4/29

م الف 291 محمد رحیم پور راینی  - رییس ثبت اسناد و امالک ورامین 

مفقودی
شماره  با   81 مدل  ایکس  ال  جی   405 پژو  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  22568104989و  موتور  شماره  78و  396و21ایران  شهربانی 

81003989مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
شهربانی  شماره  با   82 مدل  ماکسیما  نیسان  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
886ص24 ایران 22 و شماره موتور Vq30579294bو شماره شاسی 205405 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 206 مدل 87و شماره شهربانی 684ط37ایران 
 naapo3ed69j019780 82و شماره موتور 14187021798و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

هدیه 10 میلیونی برای المپیکی ها 
معاون امور مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان گفت: در جلسه ای که 
با مسئوالن سازمان مدیریت داشتیم گزارش المپیکی هایمان را ارائه دادیم و 
به احتمال زیاد در چند روز آینده آنها پرداختی به ما خواهند داشت و ما در 

اوایل مرداد ماه به فدراسیون ها پول پرداخت می کنیم.
به  گزارش  ایسنا، مناف هاشمی ، معاون امور پشتیبانی وزارت ورزش  و 
جوانان در حاشیه بازدید از  تمرینات تیم  ملی والیبال درباره حمایت از تیم 
 ملی والیبال، گفت: خوشحال هستم که سر تمرین تیم  ملی والیبال قبل از 
حضور در بازی های  المپیک ریو حاضر شده ام. طی صحبتی که در شورای 
معاونان صورت گرفت قرار بر این شد که بیشتر از گذشته در تمرینات 
تیم های المپیکی حضور داشته باشیم. خوشبختانه والیبال مشکل زیادی 
ندارد و باقی تیم های ما نیز از شرایط مطلوبی برخوردار هستند.  حضور 
مسئوالن در تمرینات باعث انرژی بخشی به فدراسیون و بازیکنان می شود 
و امیدوارم حاال که بعد از حدود 50 سال والیبال ایران  المپیکی شده است 
بتواند در گام های نخست اتفاقات خوبی را رقم بزند و ما نتایج خوبی را 
بگیریم. معاون امور مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان درباره برگزاری 
مراسم بدرقه ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی با حضور رییس جمهورعنوان 
کرد: مراسم بدرقه چهارشنبه با حضور رییس جمهور صورت می گیرد و ما 
هماهنگی های الزم را انجام داده ایم و به احتمال فراوان ورزشکاران با تشویق 
همه جانبه  رییس جمهور در این مراسم روبرو می شوند. قرار است از تمامی 
ورزشکاران  المپیکی تقدیر و تشکر صورت بگیرد. امیدواریم که بتوانیم ضمن 
تشکر معنوی به  ورزشکارانمان  هدیه ای هم بدهیم و فکر نمی کنم که این 
هدیه کمتر از 10 میلیون تومان باشد. البته این غیر از تشویق هایی بوده 

است که تاکنون صورت گرفته است.

هشتمی ایران در پایان لیگ جهانی والیبال
تیم ملی والیبال ایران در پایان لیگ جهانی هشتم شد.

به گزارش ایسنا، لیگ جهانی 2016 والیبال با قهرمانی صربستان در این 
رقابت ها به پایان رسید و این تیم برای اولین بار موفق شد مدال طالی لیگ 

جهانی را به دست بیاورد.
برزیلی ها در این دوره از رقابت ها از دست یابی به دهمین عنوان قهرمانی 

خود ناکام ماندند تا در اندیشه کسب مدال طالی المپیک در خانه باشند.
فرانسه قهرمان لیگ جهانی سال 2015 و ایتالیا قهرمان 8 دوره این رقابت ها 
به ترتیب سوم و چهارم شدند. لهستان میزبان دوره نهایی به همراه آمریکا در 

جایگاه پنجم مشترک قرار گرفتند.
تیم ملی والیبال ایران نیز که در پایان دور گروهی باالتر از لهستان هفتم شده 
بودند در رده بندی کلی این رقابت ها به دلیل اینکه لهستان به عنوان میزبان 

مرحله نهایی راهی این مرحله شده بود یک پله سقوط کرد.
بنابراین ایران در لیگ جهانی 2016 هشتم شد.

ادامه ناکامی های شطرنج بازان ایرانی
  هفتمین شب از مسابقات شطرنج جام ستارگان نیز با ناکامی شطرنج بازان 

تیم منتخب ایران به پایان رسید.
به گزارش ایرنا، درهفتمین شب از رقابت های شطرنج جام ستارگان، تیم 
منتخب جهان توانست با نتیجه هفت بر سه در امتیازات تیمی، مقابل تیم 

شطرنج منتخب ایران به برتری دست یافت.
در دور هفتم رقابت ها، گابریل سرکیسیان از ارمنستان مقابل سارا خادم 
الشریعه به پیروزی رسید و پرهام مقصودلو توانست ایوان سکولوف از هلند 
را شکست دهد. مسابقه الکساندر دریف از روسیه با امیررضا پور رمضانعلی و 
روماین ادوارد از فرانسه با احسان قائم مقامی نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافت 

و نایجل شورت انگلیسی نیز توانست پویا ایدنی را مغلوب کند.
ایوان میرو شنگو، شطرنج باز اوکراینی نیز آرین غالمی را از پیش رو برداشت 

و لیو چانک لی از چین نیز توانست پوریا درینی را شکست دهد.
میخائیل میچید شویلی از گرجستان نیز موفق شد سیدخلیل موسوی را 
مغلوب کند و مسابقه جهانگیر وحیدف از ازبکستان مقابل شاهین لر پری 

زنگنه، مساوی خاتمه یافت.
با کسب نتیجه تساوی توسط علیرضا فیروزجاه مقابل جان الوست از آمریکا، 
تیم منتخب ایران تنها موفق به کسب سه امتیاز شد و شطرنج بازان منتخب 

جهان هفت امتیاز را از آن خود کردند.
مسابقات شطرنج بین المللی جام ستارگان از عصر یکشنبه گذشته با حضور 
آناتونی کارپف اسطوره شطرنج جهان و رئیس فدراسیون جهانی شطرنج 

آغاز شده است.

هشدار جدی سرمربی یوونتوس 
به پوگبا

سرمربی ایتالیایی یوونتوس به خاطر حاشیه هایی که 
پیرامون خروج پل پوگبا از این تیم به وجود آمده 

است به این بازیکن هشدار داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گازتا دلو اسپورت، یکی 
از بازیکنانی که خبرهای زیادی درباره جدایی او از 

یوونتوس به گوش می رسد، پل پوگبا است.
این بازیکن فرانسوی با پیشنهاد چند باشگاه خوب 
اروپایی مواجه شده است و این احتمال بسیار زیاد 
است که با رقمی نجومی از یووه جدا شود. ماسیلمیانو 
نیمکت  روی  حضورش  فصل  سومین  که  آلگری 
یوونتوس را تجربه می کند در این مورد اظهار کرد: 
دوست دارم پوگبا در یوونتوس باقی بماند. تا سه هفته 
دیگر که تعطیالت تابستانی آنها تمام می شود، منتظر 
او و پاتریس اورا هستم تا به تمرین تیم اضافه شوند. 
پوگبا بازیکن بزرگی است. می خواهم فصل بعد هم او 

را در ترکیب اصلی تیمم داشته باشم.
سرمربی ایتالیایی یوونتوس در ادامه سخنان خود 
یک هشدار هم به پوگبا داد و گفت: اعتراف می کنم 
دوست دارم پوگبا در یوونتوس باقی بماند اما باید یک 
هشدار جدی هم به او بدهم و آن این که اگر او می 
خواهد از یوونتوس جدا شود، باید بداند که باشگاهی 
را ترک می کند که جزو چهار تیم برتر اروپا است و 
این می تواند برای او گران تمام شود. یوونتوس به 
تیم بسیار بزرگی تبدیل شده است و ترک کردن آن 

ممکن است برای هر بازیکنی گران تمام شود.

برنامه فدراسیون سوارکاری برای 
جذب مربیان خارجی

رئیس فدراسیون سوارکاری،گفت: طی یک ماه آینده 
مربی خارجی در رشته پرش با هدف آماده سازی 
تیم ملی جهت حضور در بازی های آسیایی 2018 

اندونزی جذب خواهد شد.
به گزارش ایرنا، »مسعود خلیلی« در نشست خبری 
مربی  این  جذب  برای  رایزنی  افزود:  خبرنگاران  با 
خارجی انجام شده و به تفاهم مورد نظر در این زمینه 
دست یافته ایم و قرار است این مربی هدایت تیم های 

ملی بزرگساالن و جوانان را برعهده داشته باشد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این مربی هدایت 
تیم ملی پرش زنان را نیز برعهده خواهد گرفت، گفت: 
تیم ملی سوارکاری در رشته پرش به صورت مجزا 
برای زنان یا مردان نیست و این مربی درصورتی که 
سوارکاران زن را واجد شرایط را تشخیص دهد به 
تیم ملی دعوت می کند. خلیلی بیان داشت: یکی از 
اهداف جذب این مربی، ارتقاء طول پرش سوارکاران 
ایرانی از 1،55 به 1،60 متر است، چرا که در مسابقات 
آسیایی کار بسیار سختی داریم و کشورهای این قاره 
کهن سرمایه گذاری زیادی در این رشته داشته اند، 
ضمن اینکه با کسب مدال در آسیا، گرفتن مدال در 

رقابت های جهانی نیز دور از دسترس نخواهد بود.
رئیس فدراسیون سوارکاری همچنین گفت: با توجه 
به ضعف سوارکاری ایران در رشته درساژ، قصد داریم 
یک مربی خارجی برجسته در این رشته نیز جذب 
کنیم که رایزنی های الزم در این رابطه صورت گرفته 

و به زودی اخبار تکمیلی آن اعالم می شود.
وی همچنین درخصوص یک شرکت خصوصی طرف 
همکاری با فدراسیون نیز گفت: این شرکت حامی 
است  قرار  بلکه  نیست  فدراسیون سوارکاری  مالی 
با همکاری این شرکت، شرایط برای کسب درآمد 
و اقتصادی شدن رشته سوارکاری در ایران فراهم 
شود و در صورت درآمد زایی، براساس توافق تقسیم 

خواهد شد.

خبرخبر

که  این  از  ما  والیبال گفت:  فدراسیون  رییس 
را  ایران  بازیکن  اسامی 12  فدراسیون جهانی 
روی سایت خود قرار داده بود متعجب شدیم 
انجام  برای اصالح آن  را  و پیگیری های الزم 
دادیم، ولی هیچ گونه حاشیه ای در این زمینه 
وجود  والیبال  تیم  ملی  و  فدراسیون  سوی  از 

نداشت.
تیم  ملی  تمرینات  از  بعد  داورزنی  محمدرضا 
مناف  و  سجادی  نصرا...  حضور  با  که  والیبال 
هاشمی برگزار شد، گفت: شرایط خوبی بر تیم 
 ملی والیبال حاکم است و بازیکنان در آرامش 
تمرین می کنند. امیدوارم که مصدومان هم روز 

به روز به شرایط مطلوب تری برسند.
تیم  با  تدارکاتی  برگزاری دو دیدار  وی درباره 
 ملی برزیل قبل از  المپیک ریو، خاطر نشان کرد:  
ما پیش بینی  کرده بودیم که تیم حدود پنج روز 
زودتر از موعد قانونی به برزیل برود و به همین 
دلیل بلیت مورد نیاز را نیز تهیه کرده بودیم. 
از ما خواست  نیز فدراسیون برزیل  از آن  بعد 
تا قبل از  المپیک دو بازی را با این تیم برگزار 
کنیم بنابراین باید بلیت را تغییر می دادیم و 
این چالشی بود که تالش کردیم با کمیته ملی 
المپیک حل کنیم.  بعد از تالش های صورت 
گرفته تا روز یکشنبه حدود 90 درصد کارهای 
الزم صورت گرفته است و ما می توانیم سه روز 
زودتر از زمان قبلی به برزیل برویم و دو بازی را 

با این تیم برگزار کنیم.
داورزنی درباره مشکل تیم  ملی نیز خاطر نشان 
کرد: تنها مشکل ما مربوط به کادرفنی است، 
و  داریم  کارت  آی دی  محدودیت  ما  که  چرا 
تا  کرده ایم  المپیک درخواست  ملی  از کمیته 
کادرفنی  افراد  تمامی  تا  بزند  رقم  را  شرایطی 
این  از  غیر  به  بنشینند.  نیمکت  روی  بتوانند 
موضوع هیچ مشکلی وجود ندارد و برنامه هایمان 
را به خوبی تنظیم کرده ایم و همه آنها طبق 
در  می روند.  جلو  گرفته  صورت  برنامه ریزی 
طبق  داشتیم  رحیمی  آقای  با  که  جلسه ای 

مقررات قرار شد عالوه بر تعداد آی دی کارت 
هایی که داریم نفرات دیگری نیز به ما اضافه 
از  نفر  دو  حضور  شرایط  امیدواریم  که  شوند 

اعضای کادرفنی مهیا شود.
رییس فدراسیون والیبال درباره هدفگذاری تیم 
 ملی ایران در  المپیک گفت: هدفگذاری ما این 
است که جزو هشت تیم برتر باشیم. طبیعی 
است که در مرحله دوم با تیم های سخت تری 
روبرو می شویم، ولی تمام تالشمان این است که 
از مرحله اول صعود کنیم و بهترین عملکرد را از 

خودمان به نمایش بگذاریم.

داورزنی درباره اعالم لیست 12 نفره تیم  ملی 
والیبال از طریق سایت فدراسیون جهانی، خاطر 
نشان کرد: از طرف فدراسیون و تیم  ملی هیچ 
گونه حاشیه ای از این نظر وجود ندارد. کمیته 
ملی المپیک هفته  گذشته اعالم کرده است که 
باید 12 نفر را به صورت آنالین برای تیم  ملی 
والیبال ثبت کنیم و با توجه به نظر کادرفنی یک 
لیبرو از تیم  ملی کنار گذاشته شد و وضعیت 
آخرین خط خورده تیم هنوز مشخص نشده بود 
و به همین دلیل ما هیچ اسم 12 نفره ای را به 
هیچ جایی ارسال نکرده بودیم. در واقع اسامی 
12 نفر باید از طریق کمیته ملی المپیک به 
مسئوالن برگزاری رقابت های  المپیک ارسال 
می شد و FIVB نیز اسامی را از آنها می گرفت. 
ما هم تعجب کردیم که چرا لیست 12 نفره تیم 
 ملی قبل از تایید نهایی روی سایت فدراسیون 
جهانی قرار گرفت و به همین دلیل این موضوع 

را پیگیری کردیم و خبر اصالح شد.
رییس فدراسیون والیبال در پایان تصریح کرد: 
با تایید  طبق مقررات قبل از شروع مسابقات 
دلیل  به  را  بازیکن  دو  می توانیم  ما  پزشک 
پزشکی در تیم  ملی جابه جا کنیم. خوشبختانه 
سالمتی  در  ما  بازیکنان  همه  حاضر  حال   در 
خوبی قرار دارند و بازیکنانی به مانند غفور و 
قائمی نیز قطعا در روزهای آینده به آمادگی می 

رسند.

داورزنی: حاشیه ای از طرف فدراسیون و تیم ملی وجود ندارد

با پایان یافتن اولین مرحله از چهارمین دوره 
مسابقات آزاد تیراندازی جانبازان و معلولین، 
تیراندازی  انجمن  رئیس  کرمی،  اله  رقیه 
جانبازان و معلولین در خصوص این مسابقات 
گفتگویی با روابط عمومی فدراسیون انجام داد.

برگزاری  روند  از  خرسندی  ابراز  ضمن  وی 
این مسابقات گفت: با وجود اینکه به صورت 
معمول نفرات کمتری در مسابقات مرحله ی 
اول شرکت می کنند، با این وجود مسابقات 
برگزار شد و شاهد حضور  در شرایط خوبی 
تیراندازان جدید در رقابت ها بودیم. اله کرمی 
افزود: در این مرحله 45 ورزشکار از استان های 
فارس، ایالم، آذربایجان شرقی، چهارمحال و 
بختیاری، تهران، گیالن، یزد، لرستان، خراسان 
رضوی و زنجان طی چهار روز در دو بخش 

آقایان و بانوان با هم به رقابت پرداختند.  
کرد:  نشان  خاطر  تیراندازی  انجمن  رئیس 
سرمربی تیم ملی در مسابقات حضور داشت و 

این مساله باعث شد تا هم ورزشکاران نسبت 
به مسائل فنی آگاهی بیشتری پیدا کنند و هم 
اینکه شرایط آنها از نظر تجهیزات و سایر موارد 
بررسی شود و از همین مرحله روند انتخاب 
نفرات برای تیم ملی و استعداد یابی آغاز شد 
و امیدواریم در پایان این دوره از مسابقات آزاد 
هم همانند سالهای قبل ورزشکاران مستعدی 

به بدنه ی تیم ملی ا فزوده شوند.
و  کمی  نظر  از  چه  بانوان  گفت: حضور  وی 
چه کیفی با رشد قابل توجهی در این مرحله 
روبرو بود و توانستند رکوردهای خوبی به ثبت 
اله کرمی در پایان اعالم کرد: ثبت  برسانند. 
مسابقات  مرحله  دومین  در  برای حضور  نام 
آن  برگزاری  تاریخ  و  دارد  ادامه  مرداد  تا 10 
اعالم خواهد شد. اولین دوره از چهارمین دوره 
مسابقات آزاد تیراندازی جانبازان و معلولین از 
24 تا 27 تیر ماه در محل کمپ تیم های ملی 

جانبازان و معلولین برگزار شد.

آزاد کار وزن 65 کیلوگرم ایران 
در بازی های المپیک ریو گفت: 
ناامید  موفقیت  برای  هیچگاه 
با  و  نکشیدم  پس  پا  و  نشدم 
حضور در المپیک، مزد زحماتم 

را گرفتم.
افزود: در چند  »میثم نصیری« 
پرفشاری  اردوهای  گذشته  ماه 
اکنون  و  را پشت سر گذاشتیم 
همه ملی پوشان وضعیت خیلی 
خوبی دارند و با توجه به زحمات 
برای  که  زیادی  های  و سختی 
المپیک  در  آمادگی  کسب 

کشیدیم، امیدواریم که بتوانیم بهترین کشتی 
ها و نتیجه را در ریو بگیریم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا هیچگاه فکر 
می کردی، به المپیک برسی؟ اظهار داشت: 
انسان با امید زنده است و من هم با اینکه تجربه 
فراوانی در مسابقات بین المللی و حتی آسیایی 
نداشتم، اما امید داشتم و به همین خاطر این 
چند ساله پا پس نگذاشتم و زحمت کشیدم و 
در بهترین جا مزد زحماتم را گرفتم و امیدوارم 
که بتوانم با گرفتن مدال، شیرینی رفتن به 

المپیک را تکمیل کنم.
آزاد  کشتی  پیکارهای  طالی  مدال  دارنده 
قهرمانی سال 2016 آسیا ادامه داد: قول می 
دهم که با تمام وجودم در المپیک ریو کشتی 
بگیرم و نماینده شایسته ای برای کشورم باشد.

این کشتی گیر زنجانی تیم ملی، حضور در 
المپیک ریو را نقطه عطف دوران ورزشی خود 
دانست و گفت: با توجه به تمریناتی که انجام 

داده ام، امید زیادی برای کسب مدال دارم.
نیز اظهار  نصیری در خصوص حریفان خود 
داشت: همه حریفان از جمله آزادکاران ایتالیا، 
مغولستان، روسیه و جمهوری آذربایجان را می 
شناسم و کشتی های آنها را با کمک کادر فنی 
آنالیزی می کنم و امیدوارم با راهنمایی های 
کادر فنی و دعای خیر مردم ایران بتوانم در 

المپیک به مدال برسم.
میثم نصیری یکی از کشتی گیران با اخالق این 
سال های ورزش ایران است که برای رسیدن به 
المپیک، رقابت تنگاتنگ و فشرده ای با »سید 
احمد محمدی« دارنده دو مدال نقره و برنز 

پیکارهای جهانی داشت.
 ،2016 المپیک  آزاد  کشتی  های  رقابت 
روزهای 29 تا 31 مرداد در سالن کاریوکا شهر 

ریودوژانیرو برگزار می شود.
طبق برنامه اعالم شده میثم نصیری به همراه 
رضا یزدانی آزادکار وزن 97 کیلوگرم روز 31 

مرداد ماه در المپیک به روی تشک می رود.

آزادکار المپیکی ایران: مزد زحماتم را گرفتم ابراز خرسندی رئیس انجمن تیراندازی از 
مسابقات آزاد تیراندازی جانبازان و معلولین
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شهردار کرج تاکید کرد:
تحول گسترده در ساخت نماهای شهری

 با اجرای فرایند کنترل نما
شهردار کرج، اجرای فرایند کنترل نما در ایران 
کوچک را به منزله آغاز تحولی بزرگ در حوزه 
ارزیابی کرد  نما در شهر  ایجاد  ساخت و ساز و 
و فعاالن صنعت ساخت و ساز را به همراهی و 
حمایت هر چه بیشتر مدیریت شهری کرج برای 

ساخت شهری مطلوب تر دعوت کرد. 
علی ترکاشوند، با اشاره به آغاز طرح فرایند کنترل 
و  شهرسازی  معاونت  همت  به  که  شهر  در  نما 
معماری شهرداری کرج و همکاری سازمان نظام 
مهندسی از ابتدای خردادماه سال جاری به اجرا 
طبق  مذکور  طرح  داشت:  بیان  است،  درآمده 
با  و  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  مصوبه 
توجه به اهمیت و حساسیت موضوع سیما و منظر 

شهری، مورد توجه قرار گرفت.
وی با یادآوری اینکه طرح از ابتدای خردادماه برای 
اجرا به حوزه های مرتبط ابالغ شد، اضافه کرد: 
با اجرای طرح شاهد تحول و شکل گیری نظم 
بسیار قوی تری در زمینه ساخت و ایجاد نمای 

ساختمان ها خواهیم بود.
ریختگی  هم  در  و  بصری  آشفتگی  ترکاشوند، 
سیما و منظر شهری را یکی از دغدغه های جدی 
مدیریت شهری با توجه به تاثیر شدید آن بر روان 
شهروندان و بر ترکیب و ریخت شهر عنوان کرد 
و ادامه داد: مطالعات کارشناسان نشان داده است 
که ریخت شهری و نظم و ترتیب در نماهای شهر، 
می  و  داشته  مردم  روحیات  در  بسزایی  تاثیری 
تواند با ایجاد احساس مثبت یا منفی در  آنان، 

تاثیرات اجتماعی قابل توجهی به جای بگذارد.
به گفته شهردار، این حساسیت مورد توجه شورای 
با  و  قرار داشت  عالی شهرسازی و معماری هم 
پیگیری هایی که از سوی شهرداری کرج و حوزه 
معاونت شهرسازی و معماری انجام گرفت، مقرر 
شد، فرایند کنترل نما به صورت قانونی و جامع 

برای کلیه ساختمان ها به اجرا درآید.
ترکاشوند، اذعان داشت: همچنین فرایند کنترل 
نما طبق مصوبه کمیسیون ماده 5 در خصوص 

ساماندهی نماهای ساختمانی اجرایی شده است.
این مسئول، اضافه کرد: هماهنگی و تقسیم کار 
بین سازمان نظام مهندسی، معاونت شهرسازی و 
معماری مرکز و مناطق برای اجرای طرح انجام 
شده و کنترل نقشه نماهای ساختمانی در دستور 

کار مناطق شهرداری قرار گرفته است.

صدور اخطاریه زیست محیطی به  ۱۰ مراکز بهداشتی 
درمانی در آذربایجان غربی

ارومیه- خبرنگار پیام زمان: رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل 
برای 10  اخطاریه  صدور  از  غربی  آذربایجان  زیست  محیط  حفاظت 
بیمارستان و مراکز درمانی دارای مشکالت زیست محیطی درسطح استان 
خبر داد. سعید موسوی گفت: این بیمارستان ها در پایش های زیست 
محیطی سه ماهه اول سال جاری از مراکز درمانی، شناسایی و موارد 

تخلف و ضرورت رفع به آنها اخطار داده شده است.
وی افزود: یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست نظارت بر رعایت 
نکات زیست محیطی در پیرامون جوامع انسانی و طبیعت است و از 
تکالیف قانونی بسیار مهم این سازمان، نظارت بر مدیریت پسماند و پساب 
یا فاضالب های بیمارستانی است. موسوی گفت: در طول پایش های 
امسال 4 واحد بیمارستانی در خصوص عدم کارکرد صحیح دستگاه بی 
خطر سازی پسماندهای بیمارستانی و 6 واحد مرکز درمانی و بیمارستانی 
نیز در زمینه تصفیه فاضالب و مدیریت پسماند بیمارستان مشکالت 
زیست محیطی داشته اند. وی افزود: با توجه به مهلت تعیین شده در 
اخطاریه های صادره در صورتیکه این واحدهای درمانی متخلف نسبت به 
راه اندازی و تجهیز سیستم تصفیه فاضالب و مدیریت پسماند بیمارستانی 
خود اقدام نکنند، به منظور پیگیری قانونی با طرح دعوی به مراجع قضایی 

معرفی خواهند شد.

استقرار اصناف فردانبه در شهرک صنعتي
مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي چهارمحال و بختیاري در حاشیه 
بازدید از شهرک صنعتي فردانبه از مهیا شدن اصناف این شهر جهت 
استقرار پس از تکمیل شدن زیر ساخت ها مورد نیاز، در این شهرک 

صنعتي خبر داد.
و  چهارمحال  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
بختیاري؛ علیرضا شفیع زاده با بیان اینکه استقرار واحدهاي صنفي 
و خدماتي در نواحي و شهرک هاي صنعتي چهارمحال و بختیاري 
در دستور کار قرار گرفته است، افزود: طرح های اجرایی برای استقرار 
اصناف در قالب اصناف تولیدي و خدماتي در سراسر نواحي و شهرک 
هاي صنعتي استان در دستور کار این شرکت قرار گرفته و به صورت 

ویژه اجرایی می شود.
رئیس هیات مدیره شرکت شهرکهاي صنعتي چهارمحال و بختیاري 
اظهار کرد: از آنجا که وجود واحدهای صنفی و خدماتی در ورودی 
برخی از شهرها موجب بر هم زدن نظم شهری و حتی ایجاد ترافیک و 
آلودگی های صوتی شده است بر آن شدیم تا با استقرار این واحدهاي 
صنفی و خدماتی در نواحي و شهرک های صنعتي استان باعث بهبود 

فضای کسب و کار و تسهیل در ارائه خدمات به صنوف  شویم.
وي با اشاره به اینکه شهرک صنعتي فرادنبه داراي 42 هکتار مساحت 
است، بیان کرد: شهرک صنعتي فرادنبه داراي 53 قرارداد منعقده که 
بوده و  برداري  بهره  این تعداد 13 واحد صنعتي آن داراي پروانه  از 
با اشتغال 75 نفر و 41 میلیارد ریال سرمایه گذاري داراي پتانسیل 
مناسبي براي طرح استقرار واحدهاي صنفي و خدماتي شهر فردانبه در 

شهرک صنعتي این شهر را دارا مي باشد.

خبر خبر

شهرداری  اینکه  به  اشاره  با  اراک  شهردار 
شهروندان  به  بهتر  خدمات  ارائه  زمینه  در 
استفاده  خود  ظرفیت های  تمامی  از  تاکنون 
به  و  زمینه  همین  در  داشت:  اظهار  نموده، 
در  ترافیک  کنترل  جامع  طرح  اجرای  منظور 
کالنشهر اراک، شهرداری اجرای تعدادی تقاطع 
غیرهمسطح را در دستور کار دارد و برای رفع 
این معضل طرح هایی را پیش بینی نموده است.

سنوات  در  طرح ها  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گذشته نیز پیش بینی شده بود، افزود: متأسفانه 
و  طراحی  زمینه  در  پیش بینی  این  به  توجه  با 
اجرای این طرح ها هیچ گامی برداشته نشده بود 
که هم اکنون شهرداری و شورای اسالمی کالنشهر 
اراک طرح های خوبی را در این زمینه با اولویت 
اجرا در بخش های پر تردد و شلوغ طراحی کرده 
این  از مهم ترین  پروژه میدان شریعتی یکی  که 

طرح ها است.
مهندس عباسی همچنین در خصوص طرح جامع 
به  این طرح سالیان گذشته  میدان شهدا گفت: 
تصویب رسیده است و تقربیا به جز ضلع جنوب 
این  در  موجود  امالک  مابقی  میدان،  شرقی 
گاراژ  به جز  امروز  به  تا  و  موقوفه هستند  طرح 
ایران پیما، شهرداری در مابقی امالک موقوفه با 
پیگیری های فراوان و برگزاری جلسات متعدد به 

توافقی نرسیده است.
ادامه سخنان خود در پیرامون  اراک در  شهردار 
اجرای طرح جامع میدان شهدا، از آغاز مطالعات 
امکان سنجی طرح دو طبقه کردن مسیر میدان 
و  داد  خبر  تیر  هفت  میدان  تا  )عج(  ولیعصر 
گفت: پیشنهاد دو طبقه کردن این مسیر توسط 
و پس  داده شد  به مشاور طرح  اراک  شهرداری 
شورای  در  تصویب  امکان سنجی،  و  بررسی  از 
ترافیک و کمیسیون ماده پنج مطالعات آن آغاز 

شده است.
مطالعاتی  طرح  این  در  ساخت:  خاطرنشان  وی 
حدفاصل  شدن  طبقه  دو  چگونگی  و  نیازها 
در  اراک  تیر  هفت  تا  )عج(  ولیعصر  میدان های 
مسیرهای مجزای میدان ولیعصر )عج( تا ابتدای 
تا  امیرکیبر  خیابان  از  تاریخی،  بازار  مجموعه 
ارزیابی  تیر  هفت  میدان  سپس  و  شهدا  میدان 

کارشناسی می شود.
شهردار کالنشهر اراک تصریح کرد: یکی دیگر از 

طرح هایی که شهرداری با جدیت دنبال می کند 
اجرای طرح جامع و تفصیلی برای شهر اراک است 
وجود  دلیل  به  در کشور  این طرح ها  بیشتر  که 
متوقف می شوند  اجرا  متعدد در حین  مشکالت 
ما  اما  می شود،  اجرایی  طرح  درصد   30 تنها  و 
ظرفیت  از  استفاده  با  که  هستیم  این  دنبال  به 
کارشناسان و پیمانکاران و همکاری و تعامل با راه 
و شهرسازی به عنوان متولی این طرح همکاری 
الزم را داشته باشیم و از تمامی ظرفیت شهرداری 
نهایت  در  و  کنیم  استفاده  این هدف  تحقق  در 
طرحی را تهیه نماییم که از پختگی الزم برخوردار 

و نیاز به تغییر نداشته باشد.
ایجاد پارکینگ های  با اشاره به  مهندس عباسی 
طبقاتی در سطح شهر به منظور عدم تردد و پارک 
خودروها در حاشیه خیابان ها ادامه داد: پارکینگ 
طبقاتی خاتم و گلستان به بهره برداری رسیده و 
پارکینگ طبقاتی ثنا در کنار خاتم نیز به زودی 
به بهره برداری خواهد رسید و می توان گفت باالی 
از پارکینگ های شهر هم اکنون فعال  50 درصد 
است که به زودی و با همکاری بخش خصوصی 
این میزان را به 80 درصد خواهیم رساند چرا که 
نیمه  اراک تکمیل پروژه های  اولویت شهرداری 

تمام است.

شهردار کالنشهر اراک تاکید کرد:

اولویت شهرداری اراک تکمیل پروژه های نیمه تمام

بارکد17936225453
تاسیس شرکت

تاریخ 1395/02/15 به شماره  با مسئولیت محدود نکو پسند غرب پیشگام در   
تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14005814720  شناسه  و  ثبت 491277 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات تولید توزیع  کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
از جمله مواد غذایی پخش اقالم مجاز بازرگانی اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی 
و خارجی شرکت در همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی اخذ وام اعتبارات 
خارجی  و  داخلی  اعتباری  مالی  موسسات  و  بانکها  از  ارزی  و  ریالی  تسهیالت  و 
 . اخذ مجوزهای الزم  از  مزایدات دولتی و خصوصی پس  و  مناقصات  شرکت در 
انتهای  تهران  نامحدود مرکز اصلی شرکت:  به مدت  تاریخ ثبت  از  مدت شرکت: 
نیایش میدان اول شهران پایین ر از فرهنگسرای معرفت جنب خ قدس پ 12 ط 
2 واحد 6 کد پستی 1474939391 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می 
باشد. اولین مدیران شرکت: آقای  فیض اله عباسی به سمت عضو هیئت مدیره 
به شماره ملی 0839600879 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اکبر عباسی به 
سهم  ریال   980000 دارنده   0452510491 ملی  شماره  به  عامل  مدیر  سمت 
الشرکه رضا عباسی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0064620824 
دارنده 10000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق 
امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آورشرکت  از قبیل چک و سفته بروات و 
عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه 
با مهر شرکت معتبر است  اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه  ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد 
339795 م. الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

دادنامه
به موجب پرونده کالسه 685/1136/94 در شعبه 1136 دادگاه کیفری 2 تهران 
حمیدرضا مهدی نژاد به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب میباشد و وقت رسیدگی 
برای روز 95/6/3 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است که به علت مجهول المکان 
آگهی می شود که  از جراید کثیراالنتشار  یکی  در  نوبت  مراتب یک  متهم  بودن 
نامبرده در موعد مقرر فوق جهت رسیدگی به اتهام خویش در دادگاه حاضر شود 
تواند وکیل  نمود متهم می  غیابا رسیدگی خواهد  دادگاه  در صورت عدم حضور 

انتخاب و معرفی نمایند
347456/م الف منشی شعبه 1136 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید مطهری تهران 

بارکد17936225349 
تاسیس شرکت 

با مسئولیت محدود سیمیا ارتباط گستر شرق در تاریخ 1395/02/15 به شماره 
تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14005814715  شناسه  و  ثبت 491276 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
شرکت: خرید و فروش انواع کاالهای مجاز بازرگانی و الکترونیکی اعم از سخت افزار 
و نرم افزار کامپیوتری تولید و ارائه خدمات رایا نهای سیم کشی داخلی و خارجی 
انتقال داده های شبکه های داخلی شرکت و  شبکه های بی سیم داخلی جهت 
ارگانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه پشتیبانی محصوالت تولید شده 
داخل و وارداتی مشارکت در پروژه های کامپیوتری و انواع مزایده های و پروژه های 
مخابراتی اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی  اخذ وام اعتبارات 
برگزاری  اعتباری شرکت و  بانکها و موسسات مالی  از  ارزی  و تسهیالت ریالی و 
تاریخ  از  شرکت:  مدت  ضرورت  به  بنا  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  نمایشگاهها  
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه 
واحد 3 کدپستی 1661686435  بین خیابان 18و16 پالک 34  انصاری  عبدا... 
سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: شیرین 
دارنده   0073601608 ملی  شماره  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  مسعودیان 
3000000 ریال سهم الشرکه کامیار خازنی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره به شماره ملی 0075333971 دارنده 7000000 ریال سهم الشرکه برای 
مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آورشرکت  کامیار خازنی به سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 
و اداری به امضای شیرین مسعودیان به سمت رئیس هیئت مدیره کامیار خازنی 
به سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است  اختیارات نماینده قانونی: 
طبق اساسنامه  ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد 
339796 م. الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

آگهی ابالغ
عقیل  فرزند  آلوجه  افراسیابی  مصطفی  علیه  پورشکایتی  علی  نظر  عفت  شاکی 
لوازم داخل خودرو و مدارک مالکیت خودرو  تقدیم دادگاههای  اتهام سرقت  به 
دادگاه     1138 شعبه   به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی 
خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر 
مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع و به کالسه  9409982997001064 ثبت 
به علت  است  تعیین شده  آن 95/6/8و ساعت  10   گردیده که وقت رسیدگی 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 174 قانون آیین 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  دادرسی دادگاههای عمومی و 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد

دادنامه   347457/م الف  قاضی  شعبه 1138 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید مطهری تهران 
پرونده کالسه 9409980280700094 شعبه 1165 دادگاه کیفری دو مجتمع 

قضایی قدس تهران تصمیم نهایی شماره 9509972180500515
شاکی –اسداله سیف اله 

متهمین –نعمت ا... کریمی –داود ریگادزاده 
خواسته – رای اصالحی 

زیر  به شرح  پرونده  محتویات  به  توجه  با  و  متعال  از خداوند  استعانت  با  دادگاه 
مبادرت به صدور رای می نماید

رای اصالحی –نظر به اینکه در نگارش دادنامه شماره 9509972180500003 
مورخه 95/1/17 این دادگاه علی رغم انکه دادستان محترم عمومی و انقالب تهران 
متوفی  دم  اولیای  مقام  قائم  بعنوان  اسالمی  مجازات  قانون  ماده 356  اجرای  در 
مرحوم ذبیح اله فرزند اسداله تقاضای تعقیب متهمین و صدور حکم به دیه در حق 
اولیای دم متوفی را درخواست نموده اند لیکن دادگاه در اثر سهو قلم نسبت به 
این قسمت اظهار نظری ننموده است لذا مستندا به ماده 381 قانون آئین دادرسی 
کیفری عبارت ضمنا نسبت به جنبه خصوصی جرم نظر به عدم شکایت اولیای دم 
و عدم مطالبه دیه این مرجع خود را مواجه با تکلیفی نمو داند به این صورت اصالح 
می گردد و از حیث جنبه خصوصی جرم نیز مستندا به مواد 488-555-549-
462 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 حکم بر محکومیت متهمین به پرداخت 
مشترک و مساوی یک فقره دیه کامل انسان به عالوه ثلث دیه کامل انسان بابت 
وقوع صدمه و فوت در ماه حرام ظرف دو سال از زمان فوت در حق شاکیان صادر 
و اعالم می گردد رای اصالحی صادره به تبع رای اصالحی نسبت به متهم ردیف 
اول داود ریگازاده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد 
347475/م الف  رئیس شعبه 1165 دادگاه کیفری 2 تهران 

مزایده
به موجب پرونده کالسه 950797 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
رباط کریم محکوم علیه پیشرو صنعت  کا رن تقی زاده محکوم است به پرداخت 
مبلغ 12/107/120 ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له وحید مطلبی 
و چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است. حسب تقاضای 
محکوم له اموال منقول محکوم  علیه به شرح  زیر به وسیله این اجرا توقیف و 
توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقررات است از طریق مزایده در تاریخ 
95/5/24 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدتی دادگستری رباط 
کریم   به فروش برسد. از قیمت 8/000/000 ریال شروع می شود و مال متعلق 
به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 درصد از قیمت مزایده به 
صورت وجه نقد ویا چک بانکی )تضمین شده ( فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
می شود و الباقی وجه  مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین می گردد 
و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ اموال را نپردازد  
سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزاید تجدید خواهد شد 
. درصورتی که  روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود  مزایده فردای  اداری همان 
روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد. شکایت راجع به تخلف از مقررات 
مزایده  ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل  از انقضای 
به  اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت وصول شکایت (مال  از  یا قبل  مهلت مذکور 
خربدار تسلیم نخواهد شد. ضمنا طالبین می توانند می توانند ظرف 7 روز قبل از 

مزایده به دفتر اجراء از اموال بازدید نماینده بشرح ذیل میباشد . 
 24GWAA-GNR 1-یک دستگاه کولر گازی مستعمل با مارک جنرال مدل
بارکد 1000024230به ارزش  تایلند به شماره  با تکنولوژی  ساخت کشور چین 

هشتصد هزار تومان می باشند. 
ارزش دستگاه مستعمل  توقیف شده فوق الذکر با در نظر گرفتن  جمیع جهادت 
با هشت قیمت میلیون ریال )ریال  و ارزش عادله جهت قیمت پایه مزایده برابر 

8/000/000(معادل با هشتصد هزار تومان می باشد.  م/الف 740
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم –  غفاری

احضار متهم 
مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفر خواست 

به  باقری  مجتبی  شاکی  شعبه  این   9409982292100621 کالسه  پرونده  در 
از حق تحت  به جرم ممانعت  احسانی  ناصر  متهم  و  نسبت  وکالت مرتضی صابر 
اجرای  در  و  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گرفته  قرار  تعقیب 
مقررات ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 5 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در  این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م/الف 739
منشی شعبه بازرسی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم 

– رضا عباسی

دادنامه

پرونده کالسه 9409981227300488 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
محمودآباد تصمیم نهایی شماره

فرزند  صادقی  اکبر  علی  آقای  وکالت  با  اصغر  فرزند  تبرائی  مریم  خانم  خواهان: 
منوچهر به نشانی محمود آباد خ امام جنب سینما سابق

خوانده: آقای حسین سویزی شایگان فرزند علی به نشانی مجهول المکان
خواسته ها: 1- ابطال مبایعه نامه )مالی( 2- مطالبه وجه بابت

با وکالت آقای علی اکبر  رای دادگاه- پیرامون ادعای خواهان خانم مریم تبرائی 
صادقی بطرفیت خوانده آقای حسین سویزی شایگان بخواسته صدور حکم به فسخ 
مبایعنامه عادی مورخ 93/3/4 و استرداد ثمن معامله بمبلغ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال با احتساب خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و شرح دادخواست 
تقدیمی و پاسخ استعالم شرکت گاز و سابقه اوراق پرونده بدین شرح که وکیل 
خواهان با این ادعا که موکله اش یک قطعه زمین بمساحت 200 متر مربع واقع 
دعوی  مستند  عادی  فروشنامه  بموجب  خوانده  از  جوراکال  قریه  محمودآباد  در 
خریداری و ملک فاقد کاربری مسکونی و در حریم لوله گاز قابلیت انتفاع و ساخت 
و ساز ندارد از این باب تقاضای فسخ معامله نمودند و دادگاه جهت احراز ادعای 
خواهان از شرکت گاز محمودآباد استعالم که آن شرکت در پاسخ اعالم داشته که 
عرصه مبیع مورد معامله از فاصله پانزده متری خط لوله 30 انتقال گاز قرار دارد که 
تا فاصله چهل و پنج متری احداث بنا ممنوع می باشد با این اوصاف بلحاظ عیب 
در مبیع و خریدار اختیار به قبول یا فسخ و یا مطالبه ما به التفاوت مبیع معیوب 
و سالم را نماید ولی خواهان بعنوان خریدار ضمن اعمال حق فسخ استرداد ثمن 
پرداختی را نموده لذا دادگاه ادعای خواهان را محمول به صحت تشخیص و مستندا 
آئین  قانون  198و519  مواد  و  مدنی  قانون  و426و435  422و423و424  بمواد 
 93/3/4 مورخ  عادی  فروشنامه  موضوع  معامله  فسخ  تایید  مدنی ضمن  دادرسی 
حکم به محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله بمبلغ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال با احتساب هزینه دادرسی بمبلغ 2/170/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری تا بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی محمودآباد- علیپور

آگهی انتشار اجرائیه
اجرائیه  خصوص  در  ماکو  حقوقی  دوم  شعبه  دادگاه  اجرائیه  پرونده 950051/  در 
میثم، رقیه، میترا، جواهر، عزیز، روشن، فریده، نهضت، سونا، مهدی، اشرف،گوگرچین، 
محمود، جمال، رابط، عصمت ،روح ا... همگی ابراهیمی دانالویی و سنبل شکورزاده و 
نارنج حیدری با وکالت غالمرضا سلطانی به طرفیت ابراهیم حیدری دانالویی که طبق 
مفاد اجرائیه به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یکدستگاه 
ساختمان به شماره پالک 1313/19 – اصلی واقع در ماکو به نام محکوم لهم و نیم 
عشریه دولتی به مبلغ 2725000 ریال در حق صندوق دولت محکوم گردیده به لحاظ 
مجهول المکان بودن محکوم علیه مراتب در اجرای ماده 9 اجرای احکام مدنی یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر می گردد تا محکوم علیه ظرف ده روز 
پس از انتشار مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد واال 

عملیات اجرای وفق مقررات ادامه خواهد یافت. ن  م الف 18
بهروز الهیاری-رئیس دادگاه شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو

متن آگهی 
فاطمه  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رحیمی  عصمت  شاکی   / خواهان 
و  منصور  سیاه  بهروز  و  منصور  سیاه  زهرا  و  منصور  سیاه  فرهاد  و  منصور  سیاه 
رسمی  سند  تنظم  به  الزام  خواسته  به  شهبازی  سیامک  و  منصور  سیاه  فیروزه 
رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  عمومی شهرستان خرم  های  دادگاه  تقدیم  ملک 
واقع در  آباد  دادگستری شهرستان خرم  دادگاه عمومی حقوقی  به شعبه چهارم 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
کالسه 9509986610400163 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/07 
و ساعت 08:15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش 

متن آگهی 
شاکی شکایتی علیه متهم بنام عادل صرایی )شویی( فرزند عبدالرحمان به اتهام 
سرقت یک فقره چک بشماره 827473/22 و مبلغ چهارصد هزار تومان و مدارک 
به  نموده که جهت رسیدگی  آباد  دادگاه های عمومی شهرستان خرم  شناسایی 
شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی سابق ( واقع در خرم آباد 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
9209986612400935 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/5/30 و ساعت 
09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی 
و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب 1392 و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس 
از نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

به دادگاه ارائه دهد و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی سابق ( – بیرانوند.  

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

1-ذبیح اله معتمدی فرزند عزیز اله به نشانی : لرستان – شهرستان خرم آباد – 
چهارراه طیب مهر یزدان پنجم 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1-سید جواد آقائی میبدی فرزند سید حسن به نشانی مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : 
زهرا رحمان شاهی فرزند گردعلی به نشانی : لرستان – شهرستان خرم آباد بین 

میدان شهدا و چهارراه فرهنگ ک شهید طوالبی پ3وکیل ذیح اله معتمدی 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
9510096610900842 شماره دادنامه مربوطه 9409976610901122 محکوم 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   65/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
خسارت  پرداخت  و  دادرسی  های  هزینه  بابت  ریال   2/267/000 مبلغ  پرداخت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا یوم الوصول حسب شاخص بهای کاال و خدمات 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که جمعا در اجرای احکام 
قانونی در حق  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  پرداخت حق  و  محاسبه خواهد گردید 

محکوم له 
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – ثریا سمریان 

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   139560331055001283 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 226در ششدانگ یک قطعه باغ  به 
مساحت 21/4116مترمربع که مقدار 52/41 مترمربع آن به عنوان حقپق ارتفاعی 
بیک  حاجی  در   واقع  اصلی  پالک107  از  شده  مجزی  و  مفروز  باشد  می  نهر 
محرز  154دفتر74  صفحه  روستا  نخبه  عیسی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15روز 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

آگهی مفقودی
 -72 ایران  انتظامی  شماره  به  آی  ایکس  ال  جی  صبا  پراید  سواری  سبز  برگ 
 S 1412289623032 59م514 و به شماره موتور 3616610 و به شماره شاسی

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

آگهی مفقودی
کارت ماشین و برگه سبز پیکان مدل 1365 به شماره پالک ایران 33- 315و 86 
نام مژ گان جعفری  شماره موتور  1126402132  وشماره شاسی 18468579  

مفقود و فاقد اعتبار می باشد .
اسالمشهر

استاندار ایالم از عملکرد برخی بانک های عامل 
استان در زمینه پرداخت تسهیالت اشتغالزایی 
به متقاضیان به شدت انتقاد و به آنها نمره منفی 

داد.
نشست  در  مروارید«  »محمدرضا  مهندس 
ایالم،  استان  سرمایه گذاری  و  اشتغال  شورای 
اظهار کرد: بانک ها نقش مهمی در ثروت آفرینی 
و تحرک بخشی در بخش اشتغال استان دارند 
و باید تعهدات خود را به نحوی ایفا کنند که 
موجبات کارافرینی و اشتغال در جامعه فراهم 
آید نه آنکه خود به سدی در برابر جوانان جویای 

کار برای توسعه اشتغالزایی تبدیل شوند.
مروارید افزود: تعدادی از بانک ها به ویژه بانک 
ملی به سهمیه و تعهدات در نظر گرفته شده 
اشتغالزایی  منظور  به  اعتبار  اختصاص  برای 
ملت،  همچون  بانک هایی  ولی  کرده اند،  عمل 
صادرات و تجارت نسبت به این موضوع خطیر 

که خواسته عموم مردم بوده و در رفع مشکل 
قابل  عملکرد  دارد،  بسزایی  تاثیر  نیز  بیکاری 

دفاعی را از خود ارائه نداده اند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای انقالب به دلیل 
برخی سیاست ها و نامتوازن بودن رشد جمعیتی 
برای  ابتدایی  سال های  در  مشکالتی  با  کشور 
و سپس  مدارس  در  تحصیلی  نیازهای  تامین 
دانشگاه ها  در  نوجوانان  و  جوانان  این  حضور 
روبرو بودیم، اضافه کرد: هم اکنون نیز با پیک 
جمعیتی در زمینه ورود افراد جویای کار بویژه 
مواجه  دانشگاهی  آموختگان  دانش  میان  در 

هستیم.
استاندار ایالم عنوان کرد: بدون شک رفع معضل 
بیکاری با اکتفا کردن به منابع دولتی به هیچ 
وجه امکان پذیر نیست و باید از ظرفیت های 
رونق  و  آفرینی  ثروت  برای  خصوصی  بخش 

اشتغال در کشور بهره گرفت.

نمره منفی استاندار ایالم با بانک ها

بازرگاني  مدیر  حضور  با  اصفهان:  بهادری- 
در  اسپانیا   »ingeteam« اینگتیم  شرکت 
فوالدمبارکه، راهکارهاي همکاري در پروژه هاي 

توسعه شرکت فوالدمبارکه بررسي شد.
آنتونیو ریبریو مدیربازرگاني خارجي این شرکت 
فوالدمبارکه  با  همکاري  چگونگي  درخصوص 
بصورت  محصول  فروش  دنبال  به  ما  گفت: 
مقطعي نیستیم بلکه به دنبال برقراري روابط 
بلند مدت در زمینه انتقال دانش فني و توسعه 
آخرین  کردن  فراهم  و  الکتریکي  تکنولوژي 
تکنولوژي در زمینه روشهاي بهینه کردن ذخیره 

سازي انرژي مي باشیم.
که  خاصي  شرایط  و  امکانات  به  اشاره  با  وي 
شرکت اینگتیم اسپانیا مي تواند به فوالد مبارکه 
ارایه نماید، گفت: 28 درصد از سهام این شرکت 
متعلق به یکي از بانکهاي مطرح اروپا میباشد، 

بدین منظور مي تواند در زمینه فاینانس پروژه 
ها کمک نماید.

مدیر بازگاني شرکت اینگتیم اسپانیا افزود: این 
شرکت، بیش از 40 سال در زمینه ارائه خدمات 
پشتیباني  و  فني  دانش  انتقال  اتوماسیون، 
متالورژي  هاي  پروژه  مختلف،  هاي  زمینه  در 
فعالیت دارد و با شرکتهاي نیپون استیل ژاپن، 
بزرگ  فوالدسازان  سایر  و  آلمان  اس  ام  اس 

همکاري داشته است.
امورخرید فوالد مبارکه به دنبال یافتن شرکتهاي 
ایراني و خارجي براي مشارکت در زمینه پروژه 
با  و  فوالدمبارکه  شرکت  آینده  توسعه  هاي 
پیگیري شرکت هاي همکار، در جلسه اي که با 
مدیر بازرگاني شرکت اینگتیم اسپانیا برگزارشد، 
شرکت،  این  توانمندیهاي  با  آشنایي  ضمن 

راههاي همکاري في ما بین بررسي گردید.

اعالم همکاری شرکت» اینگتیم« اسپانیا در اجرای
 پروژه های فوالدمبارکه
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مبنای توسعه یافتگی با سر مایه گذاری
 در حوزه فرهنگ 

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هرمزگان در شهرستان سیریک :سرمایه گذاری در 

حوزه فرهنگ مبنای توسعه یافتگی است.
به شهرستان سیریک  موحدی طی سفر  سعید 
و بازدید از اماکن فرهنگی و همچنین در دیدار 
با اصحاب فرهنگ و هنر در نقش و تاثیرگذاری 
سرمایه گذاری در عرصه فرهنگی و هنری گفت: 
که  دانست  یافته  توسعه  توان  می  را  جوامعی 
بیشترین سرمایه گذاری ها را در حوزه فرهنگ و 
هنر کرده باشند. معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی هرمزگان به اهمیت فرهنگ اشاره 
ابزارهای  از  افزود: فرهنگ همچنین یکی  کرد و 
استعماری نیز بوده و کشورهای استعماری برای 
تسلط بر افکار جوامع دیگر و همسو کردن آنها با 

افکار و باورهایشان از نفوذ فرهنگی سود جسته اند.
موحدی تصریح کرد: شهرستان  سیریک با پیشینه 
فرهنگی و تاریخی باال و داشتن هنرجویان جوان 
و نوجوان با انگیزه و عالقمند می تواند با ایجاد 
فضای ها و مراکز فرهنگی و هنری مناسب درجهت 
گسترش فرهنگ ناب اسالمی و همچنین تولید آثار 
فاخر فرهنگی و هنری همت بگمارد که این روند 
ازسیاست و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و تمامی زیرمجموعه این وزارت به شمار می رود.
وی هدف از این سفر را بازدید از مراکز فرهنگی و 
هنری و دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان 
بازدید  این  از  هدف  داشت:  بیان  و  کرد  عنوان 
،شناسایی ظرفیت های فرهنگی و هنری ، و افزایش 
حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر و آشنا شدن با 
مشکالت آنها و همچنین تسریع در روند ساخت 
مراکز فرهنگی و هنری و انعقاد تفاهنامه ساخت 

سالن پالتو درشهرستان سیریک اعالم کرد. 
این مقام مسئول درادامه تاکید کرد: باید هم افزایی 
میان کانون های فرهنگی هنری مساجد و اصحاب 
فرهنگ و هنر و تمامی مؤسسات و انجمن هایی که 
زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد هستند بوجود آید 
تا شاهد اثر بخشی برنامه و فعالیت فرهنگی و هنری 

دراین شهرستان باشیم.
معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسالمی هرمزگان 
عنوان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آماده 
هر گونه همکاری و مساعدت با مراکز فرهنگی و 
هنری و اصحاب فرهنگ و هنر درجهت تولید آثار 
فاخر فرهنگی و هنری می باشد که امیدواریم با 
ایجاد یک تعامل صمیمانه و هدفمند، گام های 
بسیار قوی و خوبی در این شهرستان برداشته شود. 

برگزاری جشنواره انگور در ارومیه 
ارومیه- خبرنگار پیام زمان: شهردار ارومیه گفت: مطابق سال های گذشته 

جشنواره انگور در ارومیه برگزار خواهد شد.
محمد حضرت پور از برگزاری جشنواره انگور در شهر ارومیه خبر داد و 
اظهار داشت: این جشنواره به منظور معرفی هر چه بیشتر ارومیه به عنوان 

شهری که عده محصول باغی آن کشاورزی است، برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته نیز این جشنواره در ارومیه برگزار 
شده است، از حضور هر چه بیشتر مردم در این جشنواره استقبال کرد و 
اذعان داشت: سال های گذشته نیز استقبال خوبی از این جشنواره داشتیم.

شهردار ارومیه با بیان اینکه در سالهای متوالی جشنواره انگور در دهکده 
ساحلی چی چست برگزار شده است، اعالم کرد: امسال نیز شاهد برگزاری 

جشنواره انگور در دهکده ساحلی چی چست ارومیه خواهیم بود.
این مسؤول با بیان اینکه در اجرای این جشنواره تالش می شود امکانات 
رفاهی و وسیله حمل و نقل برای این دهکده مهیا شود، ادامه داد: باید 

تعداد بیشتری از افراد برای حضور در این جشنواره جلب شوند.
حضرت پور برگزاری برنامه های مختلف در قالب نمایش، تئاتر، گروه های 
موسیقی، حرکات موزون آذری و .... در این جشنواره را مورد اشاره قرار 
برگزاری چنین  نیز شاهد  داد و خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته 

جشنواره هایی در حاشیه جشنواره انگور بودیم.
شهردار ارومیه با بیان اینکه جشنواره انگور به منظور معرفی انگور تولیدی 
ارومیه که 48 نوع است برگزار می شود، اظهار داشت: تالش می شود از 

انواع انگور در این جشنواره در بخشهای مختلف استفاده شود.
این مسؤول برگزاری مراسم دوشاب پژادن، ورزن و ... را از دیگر برنامه های 
در این زمینه عنوان کرد و گفت: این برنامه ها از دیرباز در بین مردم ارومیه 
رایج بوده و از انگور محصوالت دیگری از جمله دوشاب)شیره انگور( و 

کشمش و میالخ و ... درست می کنند.

با حضور معاون وزیر نفت برگزار شد؛
سمینار تشریح فرآیندهاي ارزیابي و رتبه بندي 

سازندگان صنعت نفت
با حضور دکتر محمدرضا مقدم معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت سمینار 
تشریح فرآیندهاي دستورالعمل ارزیابي صالحیت و رتبه بندي سازندگان 
و تامین کنندگان صنعت نفت در شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي، در این سمینار مهندس بیژن عالي پور مدیر 
عامل شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب، جمعي از مدیران ارشد و 
کارشناسان این شرکت و اعضاي کمیته فني بازرگاني مرکزي وزارت 
نفت حضور داشتند. دکتر مقدم در این سمینار با اشاره به قانون برگزاري 
مناقصات گفت: بر اساس این قانون به منظور استفاده از توانمندي ها 
به  باید نسبت  نفت  از سازندگان داخلي، وزارت  و حمایت حداکثري 
تهیه وندورلیست مرکزي )فهرست منابع یکپارچه دستگاه مرکزي(  از 

سازندگان و تامین کنندگان اقدام نماید.
وي افزود: تهیه این فهرست بر عهده کمیته فني و بازرگاني مرکزي است 
که با توجه به تجربه کاري و توانمندي هاي شرکت ملي مناطق نفت خیز 

جنوب، محوریت این کار به این شرکت واگذار شده است.

خبر خبر

10تبریز:  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط 
سامان دهی  پروژه  از  بازدید  در  تبریز  شهردار 
و احیای مجموعه مقبره الشعرا، بر لزوم تسریع 
شاخص های  دقیق  رعایت  با  پروژه  اجرای  در 

اقتصادی تاکید کرد. 
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  حاشیه  در  نجفی،  صادق  دکتر  10تبریز، 
بازدید، خاطرنشان کرد: با در نظر داشتن نقش 
شهرداری  مقبره الشعرا،  پروژه  ویژه  جایگاه  و 
منطقه 10 باید بیشترین  تمرکز حوزه عمرانی 
این  پرشتاب  و  باکیفیت  اجرای  را صرف  خود 

پروژه کند . 
تنگناهای  علی رغم  شد:  یادآور  تبریز  شهردار 
مالی  که امروز گریبان گیر عموم شهرداری های 
و  تدابیر  با  تبریز  است، شهرداری  کشور شده 
الزم  مالی  منابع  اقتصادی،  موثر  راهبردهای 
فاخر،  مجموعه  این  رسیدن  ثمر  به  برای  را 
و  مدیران  بنابراین  است،  کرده  پیش بینی 
از هر گونه دغدغه  به دور  باید  مجریان پروژه 

هزینه، اجرای اصولی پروژه را مورد توجه قرار 
دهند. 

الگوی  اصالح  لزوم  بر  همچنین  نجفی  دکتر 

پیشرفت  زمان بندی  دقیق  اجرای  و  مصرف 
پروژه تاکید کرد. 

شهردار تبریز پروژه سامان دهی مقبره الشعرا را 

مهم ترین برنامه عمرانی شهرداری منطقه 10 
ده ها  مدفن  مقبره الشعرا،  افزود:  و  کرد  عنوان 
در  متاسفانه  اما  است،  برجسته  ادیب  و  شاعر 
دهه های مختلف وضعیت این محل، فاقد شان 

و جایگاه فرهنگی مورد انتظار بود. 
وی اظهار داشت:  این پروژه مهم، نیاز دهه های 
متمادی شهر تبریز است که اجرای آن در کنار 
اهداف فرهنگی و گردشگری، موجب دگرگونی 

چهره این منطقه خواهد شد. 
این  دستاوردهای  به  اشاره  با  نجفی  دکتر   
پروژه مهم گفت: با تکمیل پروژه مقبره الشعرا، 
شاهد فعالیت یکی از زیرساخت های نفیس و 
تبریز خواهیم  چند منظوره فرهنگی در شهر 

بود. 
شهرداری  که  تالشی  افزود:  تبریز  شهردار   
قاجار  موزه  به  پروژه،  این  اتصال  برای  تبریز 
از  به یکی  را  این محدوده  به کار بسته است، 
گردشگری  چشم انداز  در  کم نظیر  جاذبه های 

تبریز 2018 تبدیل خواهد ساخت.

مقبره الشعرا، فخر فرهنگی و گردشگری تبریز

آگهي مشارکت در ساخت

شهرداري صفادشت در نظر 
دارد باستناد بند 10 جلسه 
75 شوراي محترم اسالمي شهر نسبت 
بخش  طریق  از  گذار  سرمایه  جذب  به 
مجتمع  پروژه  اجراي  جهت  خصوصي 
مسکن  ناحیه  پذیرایي  تاالر  و  تجاري 
جهت  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  مهر 
دریافت برگه شرایط و کسب اطالعات 

بیشتر به واحد عمران مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارك: 1395/5/11

شهردار صفادشت- محمدعلي کریمي

 نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

اول/دوم موضوع  راي شماره 139560331009000458- 95/3/10 هیات  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
متقاضي آقاي/ خانم هاشم تقي خاني فرزند یداله بشماره شناسنامه 1659 کدملي 
5388743985 در یک باب خانه که تمامي ششدانگ پالک 9264 فرعي از 162- 
اصلي واقع در کرج  به مساحت 98/80 مترمربع خریداري از مالک رسمي آقاي 
حسین مکي نیري که سند مالکیت وي ذیل ثبت صفحه 141 دفتر 1117 به نام 
وي صادر و تسلیم شده و نیز انتقال ششدانگ ملک از نامبرده به متقاضي به صورت 
سند عادي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 44451 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/29

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمي
موضوع  اول/دوم  هیات   95/3/10-139560331009000448 شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
متقاضي آقاي/ خانم محمود واحدي فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 6 کدملي 
6189728987 در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 140/35 مترمربع 
کرج  در  واقع  اصلي   -162 از  فرعي   182 پالک  اعیان  از  شده  مجزي  و  مفروز 
خریداري از مالک رسمي آقاي سید مرتضي حسیني شورغین که پالک فوق در 
به صورت  متقاضي  به  نامبرده  از  اعیان ملک  انتقال  نیز  و  باشد  ثبت مي  جریان 
سند عادي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 42428 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/29

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

بارکد 17936174365
آگهی تغییرات شرکت

  پارس اقلیم فیدار با مسئولیت محدود به شماره ثبت 363287 و شناسه ملی 
مورخ  العاده  فوق  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10104091373
مبلغ  دریافت  با  فر  غالمی  مسلم  شد:اقای  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/01/24
دادند.  کاهش  ریال   500000 مبلغ  به  را  خود  الشرکه  سهم  ریال   45000000
اقای مسلم غالمی فر با دریافت مبلغ 20000000 ریال سهم الشرکه خود را به 
مبلغ 5000000 ریال کاهش دادند سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به 
مبلغ 35000000 ریال کاهش یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می 
باشد: مسلم غالمی فر به شماره ملی 0385306431 دارنده مبلغ 500000 ریال 
سهم الشرکه آقای مسعود غالمی فر به شماره ملی 0058075860 دارنده مبلغ 
5000000 ریال سهم الشرکه آقای محمد غالمی فر بشماره ملی 0071244697 
دارنده مبلغ 25000000 ریال سهم الشرکه با ثبت این مستند تصمیمات کاهش 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  الشرکه  سهم  واگذاری  طریق  از  سرمایه 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد. 
339791 م. الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 17936174679
آگهی تغییرات شرکت

ملی  و شناسه  ثبت 489139  به شماره  با مسئولیت محدود  پرگاس  فرا گستر   
14005709172 پیرو آگهی تاسیس با شماره مکانیزه 139430400901136590 
به  آشتیانی  اعتصامی  علی  محمد  آقای  سمت  دارد  می  اعالم   94/12/25 مورخ 
شماره ملی 0040037207 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صحیح می باشد. با 
انتخاب شده  ثبت این مستند تصمیمات   درخواست اگهی تکمیلی) اصالحی ( 
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
339793 م. الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 17936174261
آگهی تغییرات شرکت

ثبت 363287 و شناسه ملی  به شماره  با مسئولیت محدود  فیدار  اقلیم  پارس   
مورخ  العاده  فوق  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10104091373
ملی  بشماره  فر  غالمی  محمد  آقای  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/01/24
0071244697 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مسلم غالمی فر به شماره 
به  ملی 0058075860  شماره  به  فر  غالمی  مسعود  آقای  ملی 0385306431 
سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته برات و عقود اسالمی و قراردادهاو اوراق 
عادی و اداری  با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است  با ثبت 
تعیین سمت هیئت  و  انتخاب  امضا  تعیین وضعیت حق  این مستند تصمیمات  
مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
339792 م. الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد  17936226038
آگهی تغییرات شرکت

 تولیدی طراوت سبز باران با مسئولیت محدود به شماره ثبت 199641 و شناسه 
ملی 10102414511 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1395/01/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا ابدی به شماره ملی 2161595547 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهفر کیامهر به شماره ملی 0451597631 
خارج از شرکا به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
از قبیل چک و سفته بروات وکلیه  شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
قراردادهای شرکت با امضا  رئیس هیئت مدیره مدیر با مهر شرکت و اسناد عادی و 
اداری با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی و یا مدیر عامل به همراه رئیس هیات 
مدیره همراه با همر شرکت معتبر می باشد . محل شرکت به آدرس: تهران خیابان 
مجیدیه شمالی خیابان باهنر خیابان شهید قنبری ساختمان یاس پالک 28 طبقه 
2 واحد 9 کدپستی 1665975491 تغییر یافت و در نتیجه ماده 3 اساسنامه به 
شرح فوق اصالح گردید.  با ثبت  این مستند تصمیمات  تغییر محل ) تغییر نشانی 
در یک واحد ثبتی( تعیین دارندگان حق امضا تعیین سمت مدیران انتخاب شده 
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
339794 م. الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

حصر وراثت
 1349 متولد  خان  علی  فرزند   154 شناسنامه  شماره  دارای  رجبی  رضا  محمد 
در  شورا  ازین  95/ب/508  کالسه  به  و  دادخواست  شرح  به  کرمانشاه  از  صادره 
فرزند  رجبی  امیر  شادروان  که  داده  توضیح  و چنین  نموده  خواست حصروراثت 
اقامتگاه  تاریخ 95/3/22 در  به شماره شناسنامه 6-324182945 در  محمدرضا 

دائمی  خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین فوت آن مرحوم منحصر است به :
1-محمدرضا رجبی فرزند علی خان به شماره شناسنامه 154 نسبت پدر متوفی 

2-فروزان فتاحی فرزند حسین به شماره شناسنامه 510 نسبت مادر متوفی 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در  یک نوبت آگهی می  به  اینک 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  ازمتوفی  نامه  یا وصیت  اعتراضی دارد و  تا دهر کس  نماید 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر 

خواهد شد . م /الف743  
حوزه مرکزی شورای حل اختالف شهر جدید پرند

نامه صادره
علی  خیر  فرزند  بازگیر  حجت  آقای   9209986636600557 کالسه  پرونده  در 
)عین علی ( به اتهام مشارکت در ادم ربایی – مزاحمت تلفنی تحت تعقیب می 
باشد به لحاظ عدم شناسایی  در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای 
خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید . 
بازپرس شعبه پنچم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – مصیب بازوند.

دادنامه 
مجتمع  دو  کیفری  دادگاه   1161 شعبه  کالسه9409982685302054  پرونده 

قضایی قدس تهران 
شاکی –سید مهدی عبدالکریمی فرزند مجید 

متهم –مهران پور مهد فرند فرامرز 
اتهام –ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی 

رای دادگاه –در خصوص اتهام مهران پورمند فرزند فرامرز 30 ساله متاهل باسواد 
فاقد سابقه کیفری ساکن تهران دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد 
کیفر  به  نظر  عبدالکریمی  مهدی  سید  شکایت  موضوع  عمدی  غیر  بدنی  صدمه 
افسر  نظریه  شاکی  شکایت  تهران  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  خواست 
کاردان فنی تصادفات گواهی پزشکی قانونی و اینکه متهم علیرغم ابالغ قانونی و 
انتظار کافی د ردادگاه حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است و در قبال 
کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب تهران دفاعی بعمل نیاورده است 
دادگاه در این مرحله از رسیدگی ارتکاب بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و با 
استناد به مواد 448-449-488-492-559-569 قانون مجازات اسالمی و ماده 
قانون  ماده 86  الف  بند  و  مواد 83-68-64  و  قانون  تعزیرات همان  717 بخش 
از  جایگزین  نقدی  جزای  ریال  میلیون  نه  پرداخت  به  را  متهم  اسالمی  مجازات 
حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و از جهت شکستگی باز ثلث میانی 
تنه استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای راست که تحت عمل جراحی قرار 
گرفته  و بدون عیب التیام یافته اند به پرداخت دو فقره چهار پنجم از یک پنجم از 
یک دوم دیه کامل مرد مسلمان و از جهت آسیب نسج نرم ساق راست در اطراف 
محل شکستگی و نیز نسوج سطحی ساق راست جمعا به پرداخت شش صدم دیه 
کامل مرد مسلمان به عنوان ارش در حق شاکی محکوم می نماید تا ظرف دو سال 
از تاریخ وقوع صدمه پرداخت گردد رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است و سپس ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است 
347474/م الف  رئیس شعبه 1161 دادگاه کیفری 2 تهران 

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

فاقدسندرسمی
موضوع  دوم  شماره139560317001001021-95/2/28هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی 
ازسوسنگردبه  شناسنامه5صادره  بشماره  فرزندعجیرش  حمودی  صالح  آقای 
مساحت157/3مترمربع  به  ساختمان  باب  ملی1989601618دریک  شماره 
نامه  موضوع  شده  بخش9اهوازخریداری  ازپالک58/25باقیمانده  درقسمتی 
امام)ره( حضرت  فرمان  ازستاداجرائی  شماره169/63242/ن-95/2/28انتقالی 

یافته محرزگردیده  انتقال  به متقاضی  به صورت عطیه رهبری  )مالک رسمی(که 
می  روزآگهی  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  لذابه  است. 
داشته  اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  شوددرصورتیکه 
اداره  این  خودرابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه  تسلیم وپس 
خودرابه مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.ضمناصدورسندمالکیت 

مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.   شماره م.الف)5/1596(
تاریخ انتشارنوبت اول:یک شنبه95/4/13
تاریخ انتشارنوبت دوم:سه شنبه95/4/29

اسفندیاری نیا-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

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

فاقدسندرسمی
موضوع  سوم  شماره1395460317001001298-95/3/9هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی 
ازسوسنگردبه  شناسنامه202صادره  بشماره  فرزندحریض  عبیات  عبدالرضا 
مساحت202مترمربع  به  ساختمان  باب  ملی1988351820دریک  شماره 
نامه  موضوع  شده  بخش9اهوازخریداری  باقیمانده  ازپالک58/25  درقسمتی 
امام)ره( حضرت  فرمان  اجرایی  ازستاد  شماره169/62236/ن-94/11/21انتقالی 
)مالک رسمی(که درقطعه پی واقع شده بصورت عطیه رهبری به متقاضی انتقال 
فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  است.لذابه  محرزگردیده  یافته 
صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  درصورتیکه  شود  می  آگهی  روز  پانزده 
دوماه  بمدت  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  باشندمیتواننداز  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)5/1421(
تاریخ انتشارنوبت اول:یک شنبه95/4/13
تاریخ انتشارنوبت دوم:سه شنبه95/4/29

اسفندیاری نیا-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه
 نوبت دوم

شرکت تعاوني مصرف کارکنان و بازنشستگان اداره 
کل پست استان البرز

جلسه  که  میرساند  مذکور  تعاوني  شرکت  محترم  اعضا  آگاهي  به 
مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اول شرکت تعاوني بدلیل عدم 
حصول حد نصاب قانوني رسمیت پیدا نکرد. لذا بدینوسیله از اعضا 
یا نمایندگان تام االختیار آنان دعوت میشود تا در مجمع عمومي 
مورخه  دوشنبه  روز   15 ساعت  راس  که  دوم  نوبت  سالیانه  عادي 
95/5/11 در محل سالن اجتماعات اداره کل پست استان البرز واقع 

در چهار راه طالقاني برگزار میشود حضور بهم رسانند.
اضافه مي شود مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت دوم با حضور هر 
آن  در  متخذه  تصمیمات  و  یابد  مي  رسمیت  کننده  تعداد شرکت 

براي کلیه اعضا اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر است.
موضوعات جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس/ بازرسان
2- رسیدگي و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت هاي مالي سال 93 

و تصویب بودجه سال 94
3- انتخاب بازرسان شرکت تعاوني

هیات مدیره شرکت تعاوني کارکنان و بازنشستگان اداره کل پست استان البرز

اینکه  بیان  با  البرز  بهزیستی استان  مدیرکل 
اقدامات  و  درمان  بر  معلولیت  از  پیشگیری 
ژنتیک  مشاوره  با  گفت:  دارد  تقدم  حمایتی 
پیش از ازدواج، 50 درصد از معلولیت ها قابل 

پیشگیری است.
داریوش بیات نژاد در همایش اهمیت مشاوره 
ژنتیک پیش از ازدواج که  در تاالر شهیدان 
نژاد فالح کرج برگزار شد ضمن عرض تبریک 
به مناسبت فرارسیدن هفته بهزیستی گفت: 
در  زیادی  معلولیت های  و  اختالالت  تاکنون 
جامعه به خاطر بی توجهی به اهمیت مشاوره 

ژنتیک پیش از ازدواج به وجود آمده است.
از  پیش  تا  دارد  ضرورت  بنابراین  افزود:  وی 
و  تبیین  موضوع  این  شود  دیر  بیشتر  اینکه 

فراگیر شود.
و  سطحی  نگاه های  از  انتقاد  ضمن  وی 
مسائل  به  نسبت  گذشته  در  که  علمی  غیر 
در  کرد:  خاطرنشان  داشت،  وجود  اجتماعی 
یک  اعتیاد  انقالب،  از  پس  نخست  سال های 
صرف  و  می شد  محسوب  امنیتی  موضوع 

برخورد انتظامی با آن مطرح بود.
تصریح  البرز  استان  بهزیستی  مدیرکل 
نگاه  این  20 سال،  از گذشت  اما پس  کرد: 

تا  شد  تلقی  بیمار  یک  معتاد  و  کرد  تغییر 
این مدت  متاسفانه در طول  اما  یک مجرم، 
پدیده  در  کشور  مردم  از  زیادی  جمعیت 

اعتیاد گرفتار شدند.
از  دیگر  یکی  را  ایدز  ادامه  در  مسئول  این 
نادرستی  نگاه  آن  به  که  عنوان کرد  مسائلی 
وجود داشت و اعالم کرد: پیش از این نگاهی 
غیرواقعی در مورد ایدز وجود داشت اما اکنون 
خوشبختانه آن نگاه برطرف شده و مجموعه 
بیماری  این  برای کنترل  ساختارهای دخیل 

به جمع بندی خوبی دست یافته اند.
خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  نژاد  بیات 
به معلولیت های موجود در جامعه اشاره  کرد 
این  از  زیادی  بخش  متاسفانه  شد:  یادآور  و 
رخ  فامیلی  ازدواج های  دلیل  به  معلولیت ها 
آن  از  ساده  مشاوره  یک  با  می شد  که  داده 

جلوگیری کرد.
ممکن  وسیله  هر  با  ما  همه  داد:  ادامه  وی 
در  ژنتیک  مشاوره  اهمیت  گسترش  به  باید 
ژنتیک  مشاوره  اگر  زیرا  کنیم  کمک  جامعه 
از  درصد   50 یابد؛  گسترش  ازدواج  از  پیش 
خواهد  پیشگیری  قابل  موجود  معلولیت های 

شد.

مدیرکل بهزیستی استان البرز:

5۰ درصد از معلولیت ها با مشاوره قابل پیشگیری است

توقف،  دهه  یک  به  نزدیک  بهادری-اصفهان: 
عملیات اجرایی قطعه 1 و 2 آزاد راه شرق اصفهان 

بطول 63 کیلومتر آغازمی گردد.
آزادراه شرق اصفهان بطول  برای احداث پروژه 
93 کیلومتر 8000 میلیارد ریال پیش بینی شده 
که با احداث آن، مشکالت ترافیکی شهر اصفهان 

مرتفع خواهد شد.
حجت اله غالمی مدیرکل راه وشهرسازی استان 
درخصوص احداث آزادراه شرق اصفهان  گفت: 
با توجه به مصوبه اخذ شده از هیات دولت جهت 
احداث این پروژه عظیم، قراردادسرمایه گذاری با 
شرکت آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستگی 
جهت احداث قطعه اول و دوم منعقد و عملیات 
آغاز می  ابتدای مردادماه   از  اجرایی قطعه 1 

گردد.
این آزادراه در استان  وی اظهار داشت: احداث 
اصفهان در رفع مشکالت ترافیکی شهر اصفهان، 
کم کردن زمان سفر، کاهش آالینده های ناشی از 
حمل ونقل، حفظ محیط زیست، تسهیل در تردد 
از طریق کریدور شمال – جنوب و کاهش تلفات 

جاده ای بسیار موثر ودارای اهمیت است.
تا  گرفته  صورت  ریزی  برنامه  با  افزود:  غالمی 
پایان تیرماه سال جاری پیمانکاران هر دو قطعه 

مشخص و پیش بینی می گردد قطعه اول و دوم 
طی دو سال آینده به بهره برداری برسد.

مدیرکل راه وشهرسازی عنوان داشت با دعوتی 
که از مقام عالی وزارت راه وشهرسازی صورت 
گرفته امید است آغاز عملیات اجرایی این پروژه 

رسما از اواخر تیرماه شروع گردد.
وی گفت: اخذ مجوزات الزم برای تسویه حساب 
با سرمایه گذار قبلی و توافق با سرمایه گذار جدید 
و عوامل دیگرباعث تاخیر در احداث این پروژه 
گردیده است . مدیرکل راه وشهرسازی استان 
اصفهان با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های 
پیمانکار  قطعه  برای هر سه  افزود:  انجام شده 
جداگانه در نظر گرفته شده که هر سه پیمانکار 
می توانند همزمان و به صورت دوشیفت عملیات 
اجرایی را آغاز نمایند. مبلغ قرارداد با سرمایه گذار 
برای احداث قطعه 1 و 2 این پروژه 3300 میلیارد 
ریال و قطعه سه این پروژه با توجه به کوهستانی 
بودن وعبور از منطقه حفاظت شده کاله قاضی 
نیاز به احداث تونل و پل بزرگ بر روی رودخانه 
زاینده رود دارد که حدود 4500 میلیارد ریال 
اعتبار نیاز دارد که با احتساب این مبلغ، برای کل 
پروژه حدود 8000 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی 

شده است.

آغاز عملیات قطعه ۱ و 2 آزاد راه شرق اصفهان 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
اول/ هیات   95/3/10-139560331009000453 شماره  راي  برابر 

اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  دوم موضوع 
ناحیه  فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي/ خانم ربابه عاشري فرزند 
رزاق علي بشماره شناسنامه 1821 کدملي 5899569980 در تمامي 
ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 133/30 مترمربع به پالک 
رسمي  مالکین  از  خریداري  کرج  در  واقع  اصلي  از 162-  فرعي   388
آقاي بهرام رهبر دهقان و زینب رهبر زارع که چهار دانگ پالک فوق در 
جریان ثبت مي باشد و دو دانگ آن مجهول مي باشد و نیز انتقال اعیان 
ملک از نامبردگان به متقاضي به صورت سند عادي محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
از اخذ رسید ظرف  اداره تسلیم و پس  این  دو ماه اعتراض خود را به 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 42410 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/29

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

یک سکوی قدیمی به مدار تولید بازگشت

در ادامه پروژه بازسازی تجهیزات نفتی میدان ابوذر، متخصصان نفتی 
کشور موفق شدند با به مدار تولید آوردن دوباره سکوی AA، تولید 
نفت این میدان را از صبح یکشنبه 27 تیرماه بیش از 12 هزار بشکه 

در روز افزایش دهند.
قدیمی  ترین  از  یکی  عنوان  به  خارگ  منطقه  تسنیم،  گزارش  به 
مناطق عملیاتی نفت کشور از سال 1338 به عنوان یکی از قطب های 
اصلی تولید نفت دریایی ایران در خلیج فارس مطرح شد و فعالیت 
صنعتی این منطقه در حوزه نفت و گاز از 1338 آغاز شد و تا کنون 
 ادامه دارد. در این منطقه عملیاتی، 4 میدان نفتی واقع شده که با

 نام های میدان فروزان، درود، نوروز و ابوذر شناخته می شوند.
میدان نفتی ابوذر در 75 کیلومتری غرب جزیره خارگ، شامل سه 
سکوی اصلی بهره برداری AA، AB و AC است که از این میدان 

بیشترین میزان نفت کشور در خلیج فارس تولید می شود.
بر اساس برآوردها، حدود 4 میلیارد بشکه نفت خام درجا در مخزن 
.این  است  برداشت  قابل  آن  درصد  که 20  دارد  وجود  ابوذر  میدان 
میدان در سال 1349 با حفر شش حلقه چاه، اقتصادی شناخته شد 

و عملیات بهره برداری از آن به طور کامل در سال 1355 آغاز شد.
این  تجهیزات  روی  بر  بسیاری  حمالت  تحمیلی،  جنگ  زمان  در 
اما  شود  متوقف  آن  از  نفت  تولید  تا  گرفت  صورت  نفتی  سکوی 
ایستادگی مهندسان نفتی کشور برای در مدار تولید نگه داشتن این 
این  با  داشت.  ادامه  توجه،  قابل  های  دیدگی  آسیب  وجود  با  سکو، 
حدی  به  سکو  این  در  نفتی  تجهیزات  های  دیدگی  آسیب  وجود، 

گسترده شد که تولید از آن متوقف شد.
پس از اتمام جنگ تحمیلی، نوسازی تأسیسات دریایی آسیب دیده 
از سوی شرکت های  ابوذر، در غالب یک پروژه  مجتمع نفت و گاز 
ایرانی تعریف و برای نخستین بار در کشور یک سکو با توان داخلی 
نوسازی شد. بدین ترتیب سال 1380 سکوهای ساخته شده از سوی 
سکوهای  جایگزین  دریایی  تأسیسات  ساخت  و  مهندسی  شرکت 

قدیمی شد و بهره برداری از چاه های میدان نفتی ابوذر آغاز شد.
هم اکنون حدود 15 سال است که تولید نفت ترش و غلیظ همچنان 
 API 27 از مخزن الیه غار این میدان نفتی با درجه مرغوبیت حدود
بهره برداری،  اقماری، سه سکوی  میدان 10 سکوی  این  دارد.  ادامه 
یک سکوی مسکونی در دریا و یک کارخانه فراورش نفت با دو ردیف 

در خشکی دارد.
تولید سکوی AA میدان ابوذر از چندی پیش به علت بروز اشکال در 
خط لوله زیردریایی آن از مدار تولید خارج شده بود که با جابجایی 
یک خط لوله انعطاف پذیر و اتصال آن به تاسیسات موجود، تولید از 
این سکو دوباره از سرگرفته شد. میزان تولید این میدان که تا پیش 
از خارج شدن از مدار تولید سکوی AA حدود 185 هزار بشکه در 
روز گزارش شده بود، در غالب به سازی تجهیزات موجود در پروژه 
جابه جایی خط لوله زیردریایی، متخصصان نفتی کشور موفق شدند 
با به مدار تولید آوردن دوباره سکوی AA در میدان نفتی ابوذر، تولید 
نفت این میدان را از صبح )یکشنبه 27 تیرماه( بیش از 12 هزار بشکه 

در روز افزایش دهند.
تولید ابوذر  میدان  از  نفت  بشکه  هزار  روزانه حدود 197  اکنون   هم 

 می شود که از طریق خط لوله ای به طول 81 کیلومتر به ساحل 
خشکی در جزیره خارک منتقل و از آنجا پس از فراورش صادر می شود.

هشدار به اوج گیری یک باره مصرف برق

ثبت رکوردی جدید برای مصرف برق کشور

افزایش با   95 27تیرماه  یکشنبه  روز  کشور  برق  مصرف   پیک 
 11 هزار و 672 مگاواتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 

از مرز 51 هزار مگاوات گذشت.
رکورد  در  کشور  برق  مصرف  پیک  یکشنبه  روز  ایسنا،  به گزارش 
و   هزار   51 رقم  و  گذشت  مگاوات  هزار    51 مرز  از  خود،  جدید 

229 مگاوات را به ثبت رساند.
مشابه  روز  در  کشور  برق  مصرف  پیک  که  است  حالی  در  این 
گذشته  یکشنبه  مصرف  پیک  و  مگاوات   557 و  هزار   39 پارسال 

48هزار و 482 مگاوات گزارش شده بود.
پارسال  روز مشابه  با  درمقایسه  میزان  این  این گزارش،  اساس  بر 

11 هزار و 672 مگاوات افزایش یافته است.
به یک  روز گذشته  در  نیروگاه های کشور  میزان ذخیره  همچنین 

هزارو 725 مگاوات رسید.
برق  مگاوات   476 و  سه هزار  گذشته  روز  در  نیز  کشور  صنایع 

کردند. مصرف 
از  مگاوات،  هزار   51 از  بیش  به  برق  مصرف  پیک  افزایش  با 
برق  از  همگان  بهره مندی  برای  می شود  درخواست  هموطنان 
بار )ساعات  اوج  ویژه در ساعت های  به  را  پایدار، مدیریت مصرف 
این  در  و  داده  قرار  خود  کار  دستور  در   )23 تا   19 و   16 12تا 
و  کرده  خودداری  پرمصرف  برقی  لوازم  به کارگیری  از  ساعات 
پایدار  برق  تامین  و  بهتر  ارایه خدمات  برای  را  برق کشور  صنعت  

رسانند. یاری 

پاالیشگاه های  به  ایران 
نفت می فروشد خصوصی چین 

شرکت  یک  طریق  از  ایران  نفت  ملی  شرکت 
واسطه ای در حال بازاریابی برای فروش نفت 

خود به پاالیشگاه های مستقل چینی است.
تجارت  توسط  که  ایران  نفت  محموله  یک 
این  است  قرار  شده  بارگیری  ترافیگورا  خانه 
منابع  برسد.  چین  جنوب  سواحل  به  هفته 
تولید  بین  رقابت  ترتیب  بدین  تجاری گفتند، 
نفت  فروش  افزایش  سر  بر  نفت  کنندگان 
خود به پاالیشگاه های نفت مستقل چین داغ 

خواهد شد.
موسوم  چین  مستقل  نفتی  های  پاالیشگاه 
موازات  به  و   گذشته   سال  ها  پات  تی  به 
تالش های پکن برای افزایش رقابت در بخش 
های  پاالیشگاه  تسلط  تحت  پاالیشگاهی 
وارد  خام  نفت  که  گرفتند  مجوز  این،  دولتی 
کنند. تاکنون عربستان و کویت مقادیر باالیی 

نفت به این پاالیشگاه ها فروخته اند.
های  تحریم  از  رها شدن  از  بعد  ایران  اکنون 
به گروهی جدید  نفت  فروش  دنبال  به  غرب، 
از خریداران چینی است که عمدتا در استان 

هستند. مستقر  شاندونگ  شرقی 
نفت  محموله  یک  ایران  نفت  ملی  شرکت 
خانه  تجارت  به  ای  بشکه  میلیون   2 سنگین 
ژوئن  ماه  اواخر  در  که  فروخته  ترافیگورا 
بارگیری  تارگت  المپیک  سوپرتانکر  توسط 

شده است.
گفتند،  معامله  این  از  آگاه  تجاری  منابع 
بندر  به  شدن  نزدیک  حال  در  محموله  این 
در  ترافیگورا  ترتیب  بدین  و  است  شاندونگ 
صدر تجارت خانه هایی قرار خواهد گرفت که 
های  پاالیشگاه  به  را  ایران  نفت  دارند  تالش 

بفروشند. چینی  مستقل  نفتی 
مهم  های  خانه  تجارت  از  یکی  ترافیگورا، 
این  در  نظر  اظهار  از  نفت  فروش  و  خرید 
ملی  شرکت  مقامات  و  کرده  خودداری  باره 
نفت ایران نیز برای اظهار نظر در این باره در 

اند. دسترس نبوده 
به  محموله  این  فروش  گفتند  آگاه  منابع  اما 
این شرط انجام گرفته که ترافیگورا برای نفت 
چینی  مستقل  های  پاالیشگاه  میان  در  ایران 
در  چینی  های  پاالیشگاه  این  کند.  بازاریابی 
ملی  شرکت  معمول  چینی  مشتریان  میان 
به  تنها  شرکت  این  و  ندارند  قرار  ایران  نفت 
دولتی  های  که شرکت  پتروچاینا  و  سینوپک 

چینی هستند نفت می فروشد.
یک منبع تجاری مستقر در پکن در این باره 
به  تواند  نمی  مستقل  پاالیشگاه  »یک  گفت: 
کند.  جذب  را  تانکر  سوپر  یک  نفت  تنهایی 
فعالیت  داشتن  بدون  ایران  نفت  ملی  شرکت 
نفت  تواند  می  سخت  چین،  در  نفت  ذخیره 

خود را به پاالیشگاه های مستقل بفروشد.«

افزایش یافت قیمت جهانی نفت 

بازار معامالت آتی روز  قیمت جهانی نفت در 
دوشنبه با افزایش روبرو شد.

بازار  اولیه  ساعات  در  نفت  جهانی  قیمت 
معامالت آتی روز دوشنبه به دلیل به اعتنایی 
و  ترکیه  اخیر  تحوالت  به  گذاران  سرمایه 
روند  با  آمریکا،  دالر  ارزش  کاهش  همچنین 

افزایشی روبرو شد.
در همین حال قیمت نفت دریای برنت با 26 
افزایش به 47 دالر و 87 سنت در هر  سنت 
وست  نفت  قیمت  اینکه  ضمن  رسید،  بشکه 
سنت   10 با  هم  آمریکا  اینترمیدیت  تگزاس 
ازای  به  سنت   5 و  دالر   46 برابر  در  افزایش 

هر بشکه معامله شد.
دالر  ارزش  کاهش  که  است  حالی  در  این 
هزینه کشورهای  آمدن  پایین  موجب  آمریکا، 
به  آن  نتیجه  و  شود  می  نفت  کننده  وارد 

افزایش تقاضا منجر می شود.
بهای  افزایش  داللیل  دیگر  از  همچنین 
جاری  هفته  معامالت  روز  نخستین  در  نفت 
میالدی، آمار روبه رشد اقتصاد آمریکا و چین 
تا  شود  می  بینی  پیش  اساس  همین  است.بر 
به  مجدد  توازن  میالدی   2017 سال  اواسط 
بازار عرضه و تقاضا نفت باز گردد اما همچنان 
این  بودن  مبهم  باعث  ژئوپولتیکی  خطرات 

روند خواهد بود.

تصویب CNG به عنوان خوراک 
نیروگاه های برق چابهار

برای  نفت  وزارت  درخواست  با  اقتصاد  شورای 
گازرسانی به نیروگاه های برق منطقه چابهار از 
طریق CNG به جای استفاده از خطوط لوله 
دیروز  ظهر  اقتصاد  شورای  کرد.جلسه  موافقت 
به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

درخواست  به  اشاره  با  جهانگیری  اسحاق 
گازرسانی  طرح  اجرای  بر  مبنی  نفت  وزارت 
 CNG به نیروگاه های منطقه چابهار از طریق
ایجاد  جای  به  روش  این  از  استفاده  گفت: 
در  خوبی  گام  تواند  می  لوله،  خط  کیلومترها 
جهت گازرسانی به مناطق دورافتاده کشور باشد 
از  بتوانند  مناطق  این  مردم  تا  است  فرصتی  و 

نعمت گاز برخوردار شوند.
مبنی  نفت  وزارت  درخواست  جلسه  این  در 
منطقه  های  نیروگاه  به  گازرسانی  طرح  بر 
از  پس  و  شد  مطرح   CNG طریق  از  چابهار 
مشخصات  درخصوص  نفت  وزیر  گزارش  ارائه 
اعضای  رأی  با  فنی طرح،   و  اجرایی  اقتصادی، 
نرخ  رسید.تعدیل  تصویب  به  طرح  این  جلسه 
از  کشور  در  کاال  نقل  و  حمل  وصولی  عوارض 
شرکت های حمل و نقل درخواست وزارت راه 
این جلسه مطرح شد  در  که  بود  و شهرسازی 
ارائه توضیحات وزیر و طرح گزارشی  از  و پس 
در کمیسیون تخصصی  مباحث مطرح شده  از 

شورای اقتصاد، تصمیماتی اتخاذ گردید.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

از  ایران  نفت  ملی  شرکت   مدیرعامل 
نخستین  برگزاری  مقدمات  سازی  آماده 
مناقصه های مدل جدید قراردادی صنعت نفت 
خبر داد و گفت: فراخوان شناسایی شرکتهای 
بین المللی فعال در حوزه نفت و گاز به منظور 
تدوین فهرست اولیه وزارت نفت بزودی اعالم 

می شود.
علی کاردر در گردهمایی معاونت امور توسعه 
و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با مجریان 
پروژه های غرب کارون، پارس جنوبی و نفت 
خزر، با بیان این مطلب افزود: همه شرکتهای 
حضور  امکان  نفت،  صنعت  در  فعال  خارجی 
در مناقصه های نفتی کشورمان را ندارند و از 
المللی توانمند و حائز  این رو، شرکتهای بین 
شرایط تعیین شده از سوی شرکت ملی نفت 

ایران طی فرایندی شناسایی خواهند شد.
المللی  بین  از شرکتهای  وی گفت: آن دسته 
شرکت  ما  نفتی  های  مناقصه  در  توانند  می 
کنند که در وهله نخست در زمره  شرکتهای 
بین  شرکتهای  یا   )E&P( تولید  و  اکتشاف 
به  بر آن،  افزون  و  بوده   )IOC( نفتی  المللی 
سازمان  سه  از  یکی  اعتباری  رتبه  حتم  طور 
را در  و مودی  پورز  اند  استاندارد  فیچ،  معتبر 

اختیار داشته باشند.
شده  انجام  بررسیهای  که  این  بیان  با  کاردر 
گرفتن  نظر  در  بدون  که  دهد  می  نشان 
در  شرکت   37 حدود  یکایی،  آمر  شرکتهای 
دنیا با چنین شرایطی فعالیت می کنند، ادامه 
داد: نخستین مرحله شناسایی شرکتهای حائز 
تدوین  برای  المللی  بین  توانمند  و  شرایط 
اعالم  با  ایران  نفت  ملی  شرکت  وندورلیست 
فراخوانی طی دو هفته آینده اجرایی می شود.
های  مناقصه  پیگیری  از  نفت  وزیر  معاون 
در  متقابل  بیع  و  نفتی  جدید  قراردادهای 
و گفت:  داد  ها خبر  مناقصه  این  ویژه  کمیته 

شرکتهای  اولیه  فهرست  شدن  آماده  از  پس 
بین المللی، مناقصه محدودی برگزار می شود.

 سه مدل قراردادی روی میز
 شرکت ملی نفت ایران

کاردر با بیان این که ایجاد شرکتهای اکتشاف 
جدید  مدل  اجرای  دستاوردهای  از  تولید  و 
گفت:  بود،  خواهد  نفت  صنعت  قراردادی 

نگاه صفر  بسیاری  قراردادی،  این مدل  درباره 
تمام  دیگر  که  باورند  این  بر  و  دارند  صد  و 
خواهد  منعقد  جدید  مدل  قالب  در  قراردادها 
است  اشتباه  تصوری  چنین  که  درحالی  شد؛ 
این مدل،  بر  افزون  ایران  نفت  ملی  و شرکت 
قراردادهای بیع متقابل، EPC و EPCF را 

نیز همانند گذشته در دستور کار دارد.
جلسه  در  که  این  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
سبد  مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  اخیر 
قراردادهای شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر 
مدل جدید قراردادی، بیع متقابل و EPC و 

EPCF تصویب شد و در اختیار شرکت نفت 
هدفگذاری  اساس  این  بر  افزود:  گرفت،  قرار 
شده است که با انعقاد این مدلهای قراردادی، 
تولید نفت خام یک میلیون بشکه و تولید گاز 

250 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.
وی توضیح داد: مدل قراردادی جدید صنعت 
بر تمرکز  با  متقابل  بیع  قرارداد  و   نفت 

و  پارس  گاز  و  نفت  شرکتهای  های  پروژه   

امضا  )متن(  نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
قراردادهای  مقابل،  در  و  شود  می  اجرایی  و 
های  پروژه  در  بیشتر   EPCF و   EPC
نفتخیز  مناطق  ملی  شرکتهای  نگهداشت 
جنوب، فالت قاره ایران و نفت مناطق مرکزی 

کاربرد خواهد داشت.
 کاردر در ادامه با اشاره به امضای 11 تفاهمنامه 
)MOU( مطالعاتی در دوران پسابرجام، گفت: 
شرکت  برای  تعهدی  هیچ  ها  تفاهمنامه  این 

ملی نفت ایران ایجاد نمی کند.

 برنامه ریزی برای تامین 100 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری

معاون وزیر نفت با اشاره به نیاز 100 میلیارد 
سرمایه  به  کشورمان  نفت  صنعت  دالری 
برنامه  در  تولیدی  اهداف  تحقق  برای  گذاری 
برای  اکنون  هم  عراق  گفت:  توسعه،  ششم 
برنامه  نفت  بشکه  میلیون  هفت  روزانه  تولید 
این  نیز در  ریزی کرده است و دیگر کشورها 

زمینه با سرعت پیش می روند.
شرکت  مدیرعاملی  از  پیش  تا  خود  که  وی 
گذاری  سرمایه  معاونت  ایران،  نفت  ملی 
عهده  را  شرکت  این  مالی  منابع  تامین  و 
تامین  الزامات  به  کوتاه  طور  به  بود،  دار 
و  کرد  اشاره  شرکت  این  در  مالی  منابع 
 Corporate( شرکتی  مالی  مدل  گفت: 
بودن  طوالنی  به  توجه  با   )Finance
اجرا  برای  ایران،  در  ها  پروژه  اجرای  زمان 
اقتصادی  توجیه  کشورمان  نفت  صنعت  در 

ندارد.
معتقدند  برخی  که  این  بیان  با  کاردر   
 100 تواند  می  ایران  نفت  ملی  شرکت 
نیاز خود  میلیارد دالر سرمایه گذاری مورد 
تامین  المللی  بین  مالی  منابع  محل  از  را 
در  سالها  که  کسی  عنوان  به  افزود:  کند، 
تامین  روشهای  با  و  کرده  کار  زمینه  این 
معتقدم  دارم،  آشنایی  المللی  بین  مالی 
سرمایه  میزان  این  تامین  امکان  بدون شک 
گذاری از این روش وجود ندارد و در بهترین 
حالت، نمی توانیم بیش از 20 میلیارد دالر از 

محل منابع بین المللی تامین مالی کنیم.  
باید  گفت:  ایران  نفت  ملی  مدیرعامل شرکت 
به سمت Project Finance حرکت کنیم 
متقابل  بیع  قراردادهای  که  روست  این  از  و 
مدنظر نفت  صنعت  قراردادی  جدید  مدل   و 

 قرار دارد.

آماده سازی مقدمات برگزاری مناقصه های نفتی

فرآیند شناسایی شرکتهای بین المللی نفت و گاز آغاز می شود

میدان  در  نفتی  سکوی  یک  اندازی  راه  با 
نفتی ابوذر، تولید نفت ایران در میدان های 

دریایی خلیج فارس افزایش یافت.
تولید  افزایش  برای  ایران  های  برنامه  از 
های  میدان  تولید  میزان  باالبردن  نفت، 
نفتی خلیج فارس است که به دلیل کیفیت 

مطلوب، مشتریان زیادی دارد.
اولویت مخازن  با  توسعه میدان های جدید 
تعمیر  و  برداشت  ضریب  افزایش  مشترک، 
های  شیوه  از  فعال  سکوهای  و  ها  چاه 
محسوب تولید  افزایش  برای   کشورمان 

 می شود.
سعید حافظی با تشریح جزییات این افزایش 
 AA تولید، گفت: با راه اندازی دوباره سکوی
در میدان نفتی ابوذر، تولید نفت این میدان 
بیش از 12 هزار بشکه در روز افزایش یافته 

است.
مجموعه  از   AA سکوی  کرد:  اضافه  وی 
سکوهای مجتمع نفتی ابوذر در منطقه نفتی 
پذیر  انعطاف  لوله  نصب  با  که  است  خارگ 
زیر دریا، اتصال به سکوی اصلی AB و باز 
این میدان، مجدد  تولیدی  کردن چاه های 
ترتیب  این  به  و  گرفت  قرار  تولید  مدار  در 

بیش از 12 هزار بشکه در روز به تولید نفت 
خام میدان ابوذر افزوده شد.

سکوی  تولید  مسوول،  مقام  این  گفته  به 
علت  به  پیش  چندی  از  ابوذر  میدان   AA
از  آن  زیردریایی  لوله  خط  در  اشکال  بروز 
جابجایی  با  که  بود  شده  خارج  تولید  مدار 
به  آن  اتصال  و  پذیر  انعطاف  لوله  یک خط 
از این سکو دوباره  تاسیسات موجود، تولید 

از سرگرفته شد.
به گزارش ایرنا، پیش از این نیز، مدیرعامل 
شرکت نفت فالت قاره ایران از استقرار یک 
و  داده  خبر  اسفند  میدان  در  حفاری  دکل 
گفته بود: با اجرای عملیات تعمیر و حفاری 
میدان  این  از  گاز  و  نفت  تولید  ها،  چاه 

افزایش می یابد.
دکل  استقرار  عملیات  بود:  افزوده  حافظی 
در 19 خردادماه امسال با موفقیت اجرا شد 
اسفند  میدان  چاه  حلقه  هفت  است  قرار  و 
میدان  از  تولید  افزایش  به  منجر  و  تعمیر 
عملیات،  این  اجرای  با  وی،  گفته  شود.به 
 10 مجموع  در  اسفند،  میدان  نفت  تولید 
هزار بشکه و تولید گاز آن پنج تا 10 میلیون 

فوت مکعب در روز افزایش خواهد یافت.

کشور  نیروگاههای  به  گازرسانی  رکورد 
روزانه 248  تحویل  با  روزهای گذشته  طی 
از  بخش  این  به  گاز  مترمکعب  میلیون 

مصرف شکست.
سرپرست دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران  
با بیان این که نیروگاههای کشور در مجموع 
لیتر سوخت  میلیون  به معادل 270  روزانه 
نیاز دارند، اظهار کرد: طی روزهای گذشته، 
248 میلیون مترمکعب گاز به این بخش از 

مصرف تحویل شده است.
بینی پیش  افزود:  ابراهیمیان  عبدالرضا    

 می شود با افزایش دمای هوا طی روزهای 
نیروگاههای  به  گاز  تحویل  حجم  آینده، 
میلیون   260 تا   255 روزانه  به  کشور 

مترمکعب برسد.
وی با بیان این که پارسال، معادل 83 درصد 
گاز  طریق  از  نیروگاهها  نیاز  مورد  سوخت 
تامین شد، گفت: نیروگاههای کشور تا پایان 
مترمکعب  میلیارد   73.5 معادل  به  امسال 
میلیارد   70 حدود  که  دارند  نیاز  سوخت 
گاز  از  درصد(   93( مقدار  این  مترمکعب 
تامین می شود. ابراهیمیان ادامه داد: مصرف 
گاز بخش نیروگاهی کشور طی دوماه امسال 

با توجه افزایش حجم بارندگی کاهش یافته 
نیروگاههای  طریق  از  برق  تولید  انرژی  و 

برق_ آبی تامین شده است.
 وی با بیان این که در سه ماه امسال بصورت 
میانگین روزانه 175 میلیون مترمکعب گاز 
است،  شده  تحویل  کشور  نیروگاههای  به 
اعالم کرد: در بازه زمانی یادشده، در مجموع 
16 میلیارد و 275 میلیون مترمکعب گاز به 

این بخش از مصرف تحویل شده است.
گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  سرپرست   
بخش  این  به  گازرسانی  کرد:  تاکید  ایران 
اقتصادی  جویی  صرفه  بر  افزون  مصرف  از 
میان  سوختهای  با  گاز  جایگزینی  محل  از 
زیست  آلودگیهای  کاهش  در  تقطیر، 

محیطی نیز تاثیر بسزایی دارد.
 27 یکشنبه  روز  کشور  برق  مصرف  پیک 
مگاواتی   672 و  هزار   11 افزایش  با  تیرماه 
از  گذشته،  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت 

مرز 51 هزار مگاوات گذشت.
برق  مصرف  پیک  که  است  حالی  در  این 
کشور در روز مشابه پارسال 39 هزار و 557 
مگاوات و پیک مصرف یکشنبه گذشته 48 

هزار و 482 مگاوات گزارش شده بود.

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران:

تولید نفت ایران در خلیج فارس افزایش یافت
با افزایش دمای هوا

رکورد گازرسانی به نیروگاههای کشور شکست

چیت چیان خبر داد

مذاکره ایران با زیمنس و رولز رویز برای احداث نیروگاه های کوچک برق
وزیر نیرو از مذاکره با شرکت های زیمنس 
تولید  زمینه  در  همکاری  برای  رویز  رولز  و 
ایجاد  و  غیرمتمرکز  به  موسوم  ژنراتورهای 
برق  تولید  کوچک  و  محلی  های  نیروگاه 

داد. خبر 
فایننشال  با  ایران در مصاحبه  نیروی  وزیر   
افزایش حال  در  ایران  گفت:   تایمز 
سرمایه  جذب  برای  خود  های  تالش   
انرژی  های  زیرساخت  به  خارجی  گذاری 
با  را  مذاکراتی  مسیر  این  در  و  است  خود 
انجام  رویز  رولز  و  زیمنس  های  شرکت 

داده است.
ایران  نیروی  وزیر  چیان،  چیت  حمید 
این  نمایندگان  با  لندن  در  گذشته  هفته 
زمینه  در  آنها  با  و  کرد  دیدار  شرکت  دو 
های جدید  تکنولوژی  در خصوص  همکاری 

پرداخت. مذاکره  به  برق  تولید 
مذاکرات  اصلی  محور  وی  گفته  به 
بوده  غیرمتمرکز  به  موسوم  ژنراتورهای 
برق  تولید  های  نیروگاه  با  مقایسه  در  که 
انعطاف  و  محلی  صورت  به  را  برق  بزرگ، 

کنند. می  عرضه  و  تولید  پذیر 
منعقد  زمینه  این  در  قراردادی  هیچ  هنوز 
زیمنس  که  گفته  چیان  چیت  اما  نشده، 
ایران  در  حضور  به  عالقمند  رویز  رولز  و 
زودی  به  که  است  امیدوار  وی  و  هستند 

شود.« حاصل  ای  »نتیجه 

شرکت رولز رویز اعالم کرد، گفت وگوهای 
زمینه  در  چیان  چیت  با  گذشته  هفته 
پیستونی  موتورهای  از  احتمالی  استفاده 

است. بوده  آلمان  در  این شرکت  ساخت 
»وزیر  کرده:  اعالم  همچنین  شرکت  این 
نشستی  که  کرد  درخواست  ایران  نیروی 
با رولز رویز به منظور بحث درباره نوسازی 
و  شود  برگزار  ایران  انرژی  های  زیرساخت 
آیا سیستم  که  بررسی شود  نشست  این  در 
می  ما  گازی  و  دیزلی  برق  تولید  های 
یا  کنند  ایفا  زمینه  این  در  نقشی  توانند 

نه.«
گوی  و  گفت  »ما  کرده:  اعالم  نیز  زیمنس 
داخلی  شرکای  و  ایران  دولت  با  نزدیکی 
تکنولوژی  و  انرژی  ها،  زیرساخت  حوزه  در 
سال   150 حدود  طی  در  ما  ایم.  داشته 
هرگز  و  ایم...  بوده  فعال  ایران  در  گذشته 

ایم.« نکرده  را ترک  این کشور 
یک  به  قراردادی  هرگونه  امضای 
ماه  در  که  مجوز  اعطای  موقت  موافقتنامه 
منعقد  زیمنس  شرکت  و  مپنا  بین  مارس 
به  قرارداد  این  شد.  خواهد  اضافه  شد، 
توربین  دهد  می  اجازه  ایران  مپنای  گروه 
ایران  های کالس اف شرکت زیمنس را در 
تولید  گازی  های  نیروگاه  در  استفاده  برای 

ید. نما
ماه  در  ایران  ای  هسته  های  تحریم  لغو 

گذاری  سرمایه  متعدد  موانع  ژانویه، 
و  کرده  برطرف  را  کشور  این  در  خارجی 
از  یکی  ایران  انرژی  بخش  میان  این  در 
خارجی  های  شرکت  که  است  هایی  حوزه 
آن  در  حضور  به  را  عالقمندی  بیشترین 

دارند.
و  نفت  های  شرکت  با  ایران  همکاری 
محقق  کامل  طور  به  هنوز  خارجی  گاز 
زیر زمینه  در  فعال  های  شرکت  اما   نشده، 

دست  بقیه  از  سریعتر  انرژی  های  ساخت 
اینترنشنال  یونیت  شرکت  اند.  شده  کار  به 
میلیارد   4.2 قراردادی  گذشته  ماه  ترکیه 
برای  ایران  نیروی  وزارت  با  را  دالری 

کرد. منعقد  گازی  نیروگاه   7 ساخت 
دارد  انتظار  گفته،  همچنین  چیان  چیت 
شود.  منعقد  آینده  در  بیشتری  قراردادهای 
سرمایه  برای  را  مختلفی  پیشنهادات  »ما 
ایم  کرده  دریافت  کشور  داخل  در  گذاری 
که برخی برای ساخت نیروگا و برخی برای 

هستند.« نیروگاهی  تجهیزات  تولید 
شرکت  از  بسیاری  ها،  تحریم  لغو  وجود  با 
ایران  با  همکاری  از  ها همچنان  بانک  و  ها 
غرب  های  تحریم  هرچند  دارند.  واهمه 
تحریم های  برخی  اما  لغو شده،  ایران  علیه 
قوت  به  همچنان  آمریکا  دولت  یکجانبه 

است. باقی  خود 
برخی  »هنوز  که  کرد  اذعان  چیان  چیت 

مشکالت« به دلیل »کندی« بانک ها در از 
او  اما  دارد،  وجود  ایران  با  روابط  سرگیری 

است.« مثبت  »روند  که  گفته 
»آن  افزود:  همچنین  ایران  نیروی  وزیر 
به  توانند  می  که  کشورهایی  و  ها  شرکت 
صورت فوری خود را با وضعیت جدید وفق 

بود.« خواهند  برنده  دهند، 
این کشور قصد  ایران،  نیروی  به گفته وزیر 
 500 و  هزار   26 آینده  سال   5 در  دارد 
هزار   75 برق  تولید  ظرفیت  به  مگاوات 
تقریبا  کند.  اضافه  خود  فعلی  مگاواتی 
طریق از  جدید  ظرفیت  این  از  پنجم   یک 
های  توربین  نظیر  تجدیدپذیر  های  انرژی   

شد. خواهد  ایجاد  بادی 
انرژی  بازار  کارشناس  اوغلو،  خاتین  دالگا 
ایجاد  برای  ایران  گفت،  باره  این  در  ایران 
به  آینده  5 سال  برق در  تولید  این ظرفیت 
بخش  در  گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد   15
5 میلیارد دالر سرمایه گذاری  تولید برق و 

دارد. نیاز  توزیع  بخش شبکه  در 
نیازمند سرمایه  افزود: »ایران به شدت  وی 
کشور  این  زیرا  است  فوری  خارجی  گذاری 
تولید  ظرفیت  سریع  افزایش  جز  ای  چاره 
در  ایران  برق  صادرات  ندارد...  خود  برق 
افزایش سریع  دلیل  به  2 سال گذشته  طی 
تابستان  و  یافته  کاهش  داخلی  تقاضای 

اند.« مواجه  برق  کمبود  با  آنها  امسال 
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افزایش سه برابری مکالمات تلفنی ایران و ترکیه
به دنبال حوادث اخیر ترکیه ، مکالمات تلفنی ایرانیان با این کشور سه 
برابر افزایش یافت.معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات 
زیرساخت در ارتباط با تاثیر حوادث اخیر ترکیه در تامین پهنای باند ایران 
اظهار کرد: اتفاقات اخیر هیچ تاثیری بر روی کیفیت اینترنت کشور برجای 
نگذاشته است.اسماعیل رادکانی همچنین  به ایسنا متذکر شد: از ظرفیت 
پهنای باند ایران تنها ۲۰ درصد آن از طریق کشور ترکیه تامین می شود و 
طی این مدت نیز در تامین این ظرفیت مشکل خاصی ایجاد نشده است. .

 
 بانک

نگاهی به اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی  
هشتمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان 
همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲7 تیر سال 1395، 
در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، 
اعضای انجمن های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و 
جمعی از دانشجویان برگزار شد.به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد،در 
این همایش دکتر داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و رییس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
طی سخنانی در زمینه بررسی اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی 
مطالبی را عنوان کرد.وی ضمن بیان این نکته که ما از لحاظ نظری در 
اقتصاد جهان حرف برای گفتن داریم اما متأسفانه در اجرا مشکل داریم 
و هماهنگی های الزم در این زمینه وجود ندارد، گفت: ما از لحاظ نظری 
و برنامه ریزی از کشوری مثل ترکیه یا چین کم نداریم ولی بزرگ ترین 
مشکل ما در اجرا است.مشاور عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به عوامل موثر در میزان مقاومت در اقتصاد اشاره کرد و ادامه 
داد: ساختار اقتصاد، میزان انعطاف پذیری و پیش بینی تدابیر الزم برای 
مواجه با شوک های ناگهانی، تنوع در صادرات، درس گرفتن از تجارت 
افزایش مشارکت، ایجاد ذخایر استراتژیک،  گذشته، حکمروایی موثر، 
ایجاد زیرساخت های مناسب در کشور برای به حداقل رساندن خسارت 
ناشی از ضربه، آموزش مقاومت فردی در سطح جامعه و طراحی شبکه ای 
را  دولت  درآمدهای  است.دانش جعفری،  عوامل  این  از جمله  سیستم 
شامل مالیات های مستقیم، مالیات های غیرمستقیم و درآمدهای ناشی 
از مالکیت های دولتی مثل نفت و معادن ذکر کرد و ادامه داد: در کشوری 
مانند ترکیه وابستگی به درآمدهای ناشی از مالکیت دولتی در سال ۲۰1۲، 
17.4 درصد و در ایران 65 درصد بوده است ضمن این که در ترکیه 56 
درصد از درآمدهای دولت، از محل مالیات بر مصرف کاال و خدمات به 
دست آمده که این رقم در ایران تنها 3.7 درصد اعالم شده که اکنون با 
احتساب مالیات بر ارزش افزوده به 18 درصد رسیده است. به اعتقاد دانش 
جعفری، برای کاهش وابستگی به نفت باید در پی ایجاد درآمدهای متنوع 
باشیم.وی با تأکید بر این نکته که درآمد نفتی در اقتصاد ایران تأمین کننده 
بخش عمده درآمد دولت و بخش عمده ارز مورد نیاز واردات کشور است، 
یادآور شد: واردات و صادرات ایران ضربه پذیر است چون اکثر صادرات و 
واردات ما مختص به چند کشور است و هرگونه اختالل در روابط بین 
ایران و این کشورها می تواند در این فرآیندها اخالل ایجاد کند.دکتر مجید 
قاسمی، رییس دانشگاه خاتم و رییس انجمن مدیریت ایران نیز در سخنان 
کوتاهی، اقتصاد مقاومتی را به معنای اصالح اقتصاد و حرکت به اتکای 
مردم و آحاد جامعه خواند و اظهار داشت: توسعه یک امر قلب افزاری و 

مغزافزاری است نه سخت افزاری.
 

 توزیع سود شرکت نفت پاسارگاد در شعب بانک پارسیان
بانک پارسیان طی توافقی با شرکت نفت پارسارگاد،بانک عامل در توزیع 
سود سهام آن شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 94 شد. به گزارش 
روابط عمومی بانک پارسیان ، بنابرتوافق به عمل آمده میان این بانک و 
شرکت نفت پاسارگاد ، که بزرگترین شرکت تولید کننده و صادر کننده  
قیر در خاورمیانه و ایران  می باشد ، بانک پارسیان به عنوان بانک عامل 
در پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۲/1۲/94 برگزیده شد . 
سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت نفت پارسارگاد می توانند با توجه 
به اطالعات مندرج در آگهی آن شرکت در خصوص پرداخت سود و 
زمانبندی تعیین شده از تاریخ 5/5/95 لغایت 31/۲/96 ، به شعبه های 
بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه کرده و با ارائه مدارک هویتی و 

برگه سهام ، سود سهام خود را دریافت نمایند .
 

 بازار سرمایه
آغاز رایزنی سمات برای همکاری با نهادهای مالی اروپا

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: چندین نهاد مالی بزرگ 
اروپایی از کشورهای انگلیس، آلمان، هلند و اتریش تمایل خود را برای آغاز 
همکاری ها با بازار سرمایه ایران اعالم کرده اند.محمدرضا محسنی درباره 
 )FEAS(  دیدار خود با دبیرکل فدراسیون بورس های اروپایی و آسیایی
گفت: چندین نهاد مالی بزرگ اروپایی از کشورهای انگلیس، آلمان، هلند و 
اتریش تمایل خود را برای آغاز همکاری با بازار سرمایه ایران اعالم کرده اند.

وی اظهار داشت: مصطفی بالتچی دبیر کل FEAS در این جلسه اعالم 
کرد، بسیاری از نهادهای مالی اروپا بعد از اجرای برجام )برنامه جامع 
اقدام مشترک( مطالعات و تحقیقات فراوانی را در خصوص مزیت ها و 
 FEAS :ظرفیت های اقتصاد ایران انجام داده اند.مدیرعامل سمات گفت
تمایل خود را برای ارائه گزارش و مشاوره های مختلف به گروه های مالی 
اروپا در خصوص بازار سرمایه ایران اعالم کرده است، تا آنها بتوانند از طریق 

این فدراسیون به بازار سرمایه کشورمان متصل شوند.
 

 آمادگی بورس کاال برای نصب تابلو آتی سکه در صرافی ها
مدیرعامل بورس کاال می گوید این بورس در صدد است امکانی به وجود 
بیاورد که صرافی ها بتوانند از طریق استقرار تابلوی معامالت از قیمت 
روزانه سکه آگاه باشند.حامد سلطانی نژاد درباره نصب تابلوهای قیمت 
آتی سکه در صرافی ها توسط بورس کاال به ایسنا گفت : این آمادگی 
وجود دارد که تابلوی قیمت آتی سکه در صرافی ها نصب شود. در این 
صورت صرافی ها می توانند به طور روزانه قیمت آتی سکه را داشته باشند و 
شرایطی فراهم شود تا به مشتریانشان برای سرمایه گذاری مشاوره دهند.

با این کار می توان ریسک و تالطم هایی که در بازار نقد امکان دارد برای 
 سکه به وجود بیاید را،  در بازار قرارداد آتی پوشش داد. ..

  تقویت ۲ واحدی شاخص کل بورس بورس
معامله گران بورس روزگذشته  همزمان با افزایش رفت و آمد نمادهای 
معامالتی از مجامع سالیانه شاهد تکاپوی حقوقی های بازار برای حمایت 
از سهم های پیش روی بازار بود. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس 
تهران امروز با افزایش ۲ واحدی به رقم 74 هزارر و 196 واحد ایستاد.

شاخص کل هم وزن نیز با 4 واحد کاهش عدد 13 هزار و 685 واحد را 
تجربه کرد. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۲31 واحدی عدد 8۲ 
هزار و 73۰ واحد را به نمایش گذاشت. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آی فکس( بدون تغییر نه چندان محسوسی روی رقم 771 واحد ایستاد. .

 
  مناطق آزاد

ایجاد مرکز بین المللی مالی در قشم
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد قشم از ایجاد مرکز 
بین المللی مالی در قشم خبر داد و گفت: در این زمینه قرار است به زودی 
یکی از بانک های معتبر ژاپنی دفتر خود را در منطقه ایجاد کند و مذاکراتی 
با چند بانک روسی و چینی انجام شده است.رضا باقری نژاد با اشاره به نیاز 
مناطق آزاد به مراکز بین المللی مالی اظهار کرد: قطعا ایجاد مرکز مالی 
بین المللی در قشم مشکالت مربوط به تبادالت مالی در منطقه را حل 
خواهد کرد، هرچند که این مساله به صورت 1۰۰ درصدی نباشد، اما در 
حال حاضر بسیار مفید واقع شود.وی به ایسنا گفت : این مشکل در منطقه 
وجود دارد که به دلیل نبود بانک نمی توانیم تبادالت مالی بین المللی را از 

این طریق حل کنیم.

افزایش ساعات کاري ادارات مالیاتي
رییس کل سازمان امور مالیاتي کشور از افزایش 
پاسخگویي  براي  مالیاتي  ادارات  کاري  ساعات 
تیرماه  پایاني  روزهاي  در  مودیان  راهنمایي  و 

خبرداد. 
مالیاتي  رسانه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با بیان این مطلب  ايران، سیدکامل تقوي نژاد 
به منظور  کشور  مالیاتي  امور  سازمان  افزود: 
مطلوب  خدمات  ارائه  و  رجوع  ارباب  تکریم 
تکالیف  انجام  در  مالیاتي  محترم  مودیان  به 
و  راهنمایي  ارائه  اطالع رساني،  به ویژه  قانوني، 
پاسخگویي الزم در رابطه با دریافت اظهارنامه 
ساعات  افزایش  به  اقدام  الکترونیکي،  مالیاتي 

کاري ادارات مالیاتي کرده است. 
رییس کل سازمان امور مالیاتي کشور، تصریح 
دوشنبه  روزهاي  در  مالیاتي  ادارات  کرد: 
31/4/1395تا  پنج شنبه  لغایت   ۲8/4/1395
ساعت ۲1 آماده پاسخگویي و راهنمایي مودیان 

محترم مالیاتي خواهند بود.
صاحبان  و  حقوقي  اشخاص  اظهارداشت:  وي 
تیرماه  پایان  تا  مي توانند  اجاره اي  امالک 
الکترونیکي  عملیات  سامانه  به  مراجعه  با 
آدرس به  کشور  مالیاتي  امور   سازمان 
به  نسبت   WWW.TAX.GOV.IR  
صورت  به  مالیات  پرداخت  و  اظهارنامه  ارسال 

الکترونیکي اقدام کنند.

صنعت
افزایش قیمت سیمان فعال منتفی شد

گرچه از تاریخ معین شده برای تعیین و افزایش 
قیمت سیمان حدود 1۲ روز می گذرد، اما به دلیل 
نبود مشتری و رکود بازار، دبیر انجمن سیمان، این 
افزایش قیمت را منوط به تحریک بازار از طریق 
ابزارهایی چون تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی 
سازه های  بتنی سازی  و  بتنی  روکش های  برای 
دولتی عنوان کرد.عبدالرضا شیخان با بیان این که 
برای باال بردن قیمت سیمان ابتدا نیاز است که 
به قیمت های مصوب سال 1393 برسیم، گفت: 
را  تقاضا  و  عرضه  که  است  این  درصدد  انجمن 
متعادل کند و با حصول این امر بتواند به قیمت های 
مصوب برسد که این پروسه در حال انجام است اما 

هنوز به شرایط مناسب نرسیدیم.
 

 روغن از شنبه ۹ درصد گران می شود
اساس مصوبه جدید  بر  روغن  قیمت های جدید 
افزایش 9 درصدی نرخ ها، فردا به شرکت ها ابالغ 
و از شنبه آینده عملیاتی می شود.هیئت تعیین و 
تثبیت قیمت ها اخیراً با افزایش 9 درصدی قیمت 
انواع روغن نباتی موافقت کرده است و این مصوبه 
از اول مرداد ماه امسال اجرایی خواهد شد. موسوی 
موسوی، مدیرکل بررسی و تعیین قیمت سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم در 
همین ارتباط به تسنیم گفت: این سازمان پیش از 
اجرای این مصوبه قیمت های جدید را در سامانه 

1۲4 درج خواهد کرد.
 

 سکه وارز
ثبات قیمت در بازار سکه  

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز دوشنبه در بازار 
منتشر شد.نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار 
طرح جدید دوشنبه در بازار یک میلیون و 85 هزار 
و 5۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و 85 هزار 
تومان، نیم سکه 546 هزار تومان، ربع سکه ۲83 
اعالم  هزارتومان  گرمی 18۲  سکه  و  هزارتومان 
شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در 
هر  نرخ  و  تومان  و 197  هزار  داخلی 11۰  بازار 
اونس طال در بازارهای جهانی 13۲9 دالر است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش 35۰7 تومان، هر یورو را 39۰3 تومان، 
هر پوند را 47۰۰ تومان، لیر ترکیه 1۲18 و درهم 

امارات را 959 تومان اعالم کردند.
 

 کشاورزی
اختصاص 1۰ هزار میلیارد برای خرید 

تضمینی محصوالت کشاورزی
با تصمیم هیئت وزیران، بانک مرکزی موظف شد 
مبلغ ده هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید 
تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی در اختیار 
سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار دهد.با تصمیم 
هیئت وزیران بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
موظف شد مبلغ ده هزار میلیارد ریال تسهیالت 
از طریق بانک های عامل برای خرید تضمینی و 
سازمان  اختیار  در  کشاورزی  محصوالت  توافقی 

مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.

سفیر ایران در عشق آباد: 
مرز سرخس ۲4 ساعته شد

ترکمنستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
مصرف  به  ترکمن ها  مثبت  نگرش  بر  تاکید  با 
سهم خواهی  شرایط  گفت:  ایرانی،  کاالهای 
بیشتر از بازار ترکمنستان فراهم است و با توجه 
به ۲4 ساعته شدن مرز سرخس انتظار می رود 
ترکمنستان  در  حضور  فرصت  از  ایرانی  تجار 

کمال استفاده را ببرند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازمان توسعه تجارت، سید محمد احمدی 
تحریم ها  رفع  به  توجه  با  اکنون  اینکه  بیان  با 
تجاری  جایگاه  تا  آمده  پیش  مناسبی  فرصت 
خود را در ترکمنستان ارتقا دهیم، گفت: مردم 
ایرانی  خدمات  و  کاال  به  نسبت  ترکمنستان 
گرایش مثبتی دارند و تجار کشورمان می توانند 
با شناخت زمینه های همکاری دو جانبه از این 
فرصت به نحو مطلوبی استفاده کنند و حضور 

موثر و قوی در این کشور داشته باشند.
سفیر ایران در عشق آباد تصریح کرد: به تازگی 
در  و  شد  ساعته   ۲4 سرخس  مرزی  پایانه 
صورت نیاز این کار برای سایر پایانه های مرزی 
نیز انجام خواهد شد تا مسیر تجارت دو کشور 

بیش از پیش تسهیل شود.

خبر خبر

برای سال جاری پیش بینی می شود اقتصاد ایران 
بتواند 4 تا 5 درصد رشد کند.ولی ا... سیف با بیان 
اینکه کنترل نرخ تورم مهم ترین دستاورد نظام 
بانکی در سه سال گذشته بوده است، اظهارداشت: 
تورم  نرخ  شدن  رقمی  تک  آستانه  در  اکنون 
هستیم و این در حالی میسر شد که ما در سال 
های گذشته در شرایط تحریم به سر می بردیم. 
رشد اقتصادی مثبت در دو سال گذشته بعد از 
8 فصل رکود بسیار ارزشمند است و امیدواریم 
که در سال 95 به رشد اقتصادی 4 تا 5 درصد 
دست پیدا کنیم. سیف افزود: بانک مرکزی در 
ادامه مسیر دو سال گذشته  بر  سال 95 عالوه 
در صدد کمک به واحدهای کوچک و متوسط 
صنعتی است که با این اقدام ضمن حفظ اشتغال 
نیز منجر می  پایدار  افزایش اشتغال  به  موجود 
استان  در  گفت:  مرکزی  بانک  کل  شود.رئیس 
کرمانشاه نیز باید با این جهت گیری و فعالیت 
های مثبت اقتصادی عالوه بر تحرک و شور و 
شوق به افزایش اشتغال نیز کمک کنیم. وی به 
در سال جاری  بانکی  نظام  اصالح  پیاده سازی 
اشاره کرد و افزود: این مقوله می تواند تنگناهای 
بانک ها را حل و فصل و به کاهش دارایی های 
منجمد و شاداب شدن نظام بانکی نیز کمک کند.
سیف رشد نقدینگی 3۰ درصدی سال گذشته را 

بیشتر ناشی از افزایش دارایی های بانک مرکزی 
پولی در سال گذشته  پایه  افزود:  و  عنوان کرد 
افزایش نیافته و همچنین بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی کاهش داشته است.وی از تحلیل قاطع و 
واقع بینانه مشکالت نظام بانکی ابراز خشنودی 
کردند و آن را حاصل انباشته شدن مشکالت سه 
دهه گذشته ذکر کرد که باعث شده بین 4۰ تا 
5۰ درصد از دارایی های بانکی در سرفصل های 

نظام بانکی منجمد شود که نمی تواند به مصرف 
اعطای تسهیالت برسد. حدود 1۲ درصد از این 
دارایی ها مربوط به مطالبات ناوصول است که 
برای حل این مشکالت با حمایت دولت و قوه 
قضائیه برنامه ریزی شده است.رئیس کل بانک 
مرکزی ادامه داد: با دستیابی به اهداف مورد نظر، 
دارایی های یاد شده از حالت منجمد خارج می 
شود و در اعطای تسهیالت و حمایت از فعالیت 
شود.سیف  می  مصرف  اقتصادی  مثبت  های 
بزرگترین سرمایه بانک ها را فرهنگ سازمانی آنها 
نامید و با عنایت به لزوم اجرای دستورالعمل ها 
در همه سطوح بانک ها و نقش بانک مرکزی در 
انضباط بخشی در جهت سالم سازی و استحکام 
نظام  امیدواری کرد که  ابراز  بانکی کشور  نظام 
توسعه  زمینه  در  را  خود  نقش  بتواند  بانکی 
اقتصادی و حمایت از بنگاه های اقتصادی به نحو 

شایسته انجام دهد.

تخلف آشکار بانک ها در تسهیالت دهی!
برای  که  یافت  می توان  بانکی  کمتر  روزها  این 
سپرده  خواستار  مشتری  از  تسهیالت،  اعطای 
بدون برداشت و یا بلوکه بخشی از وام اعطایی 
نباشد، این موضوع عین تخلف و حرکت بر خالف 
گزارش  است.به  مرکزی  بانک  العمل  دستور 
ایسنا، در کنار تمامی اما و اگرهایی که بانک ها 
برای اعطای تسهیالت در مقابل مشتریان قرار 
می دهند، متقاضی را پس زده و یا سودهای کالن 
بر خالف مصوبه شورای پول و اعتبار می خواهند، 

سپرده گیری و یا اعطای ناقص مبلغ وام هم به 
دیگر معضالت تسهیالت گیری تبدیل شده است. 
از  با هدف جلوگیری  بانکها عمدتا  مسیری که 
خروج منابع، باالبردن نرخ سود موثر تسهیالت یا 
تامین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری 
در زمان اعطای تسهیالت در آن قرار گرفته اند.
گرچه دست بانکها برای دریافت سپرده آزاد به 
این  در  و  بوده  بازتر  تسهیالت  پرداخت  منظور 
حالت مشتری می تواند در هر زمانی منابع خود 
را برداشت و حتی سود دوره سپرده گذاری را نیز 
دریافت کند، اما در سویی دیگر هستند بانک هایی 
که منابع مشتری را برای دوره ای مشخص بلوکه 
وام  اعطای  تا زمان  را  برداشت آن  کرده و حق 
نمی دهند.در برخی بانک ها روال بر این است که 
مشتری باید برای دریافت تسهیالت مبلغی را به 
عنوان سپرده به مدت تعیین شده که می تواند 
حتی چند ماه و یا حتی یک سال باشد را نزد بانک 
قرار داده و حق برداشت ندارد تا اینکه در زمان 
مقرر تسهیالت مورد نظر به وی پرداخت شود. 
این در حالی است که حتی مالحظه می شود برای 
برخی تسهیالتی که حجم باالیی هم ندارد تا 5۰ 
مشتری  از  اعطایی  مبلغ  بیشتر  حتی  و  درصد 
درخواست سپرده می شود که در این حالت به 
نظر می رسد سود بانک ها از این قرار داد دو طرفه 
اختیار  در  که  است  تسهیالتی  از  بیشتر  بسیار 
مشتری با سودهای باال قرار می گیرد.با این حال 
در مقابل این موضوع، نوع دیگر سپرده گذاری 
برای تسهیالت از جمله در برخی صندوق ها قرار 

دارد که گرچه متقاضی دریافت وام باید منابعی را 
سپرده کند اما امکان برداشت را در دوره تعیین 
شده خواهد داشت و حتی سود این سپرده گذاری 
در زمان درخواست به وی پرداخت می شود.در 
سوی دیگر ماجرا برخی بانک ها در مقابل وامی 
که به مشتری اعطا می کنند بخشی از آن را  در 
قالب سپرده تا پایان مدت بازپرداخت تسهیالت 
نزد خود بلوکه نگه می دارند و وام اعطایی را به 
طور کامل در اختیار مشتری قرار نمی دهند. تا 
تسهیالت که  مابقی  کامل  تسویه  از  بعد  اینکه 
معموال تا حدود 1۰ تا 15 درصد وام پرداختی 
قرار می گیرد. اختیار مشتری  نیز می رسد، در 

این تخلف در حالی در شبکه بانکی جریان دارد 
که بر اساس دستور العمل بانک مرکزی که سال 
گذشته نیز مورد تاکید قرار گرفت بانک ها به هیچ 

عنوان حق بلوکه کردن بخشی از وام پرداختی به 
مشتریان را ندارند.بر اساس این بخشنامه با توجه 
عقود  قالب  در  اعطایی  تسهیالت  باید  اینکه  به 
اقدام  شود،  تسهیالت صرف  برای  باید  اسالمی 
بانکها برای بلوکه کردن بخشی از تسیهالت مغایر 
با قانون عملیالت بانکداری بدون ربا بوده و ضمن 
اشکال شرعی وارده به آن، این اقدام موجب باال 
رفتن نرخ موثر سود تسهیالت و به تبع آن تخطی 
از سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار 
می شود. به هر صورت با وجود دستورالعمل های 
موجود در این رابطه بازهم به راحتی تخلفاتی از 
این دست در تسهیالت دهی بانکها رخ می دهد، 
جریانی که جایگاه نظارتی بانک مرکزی  و بانکها 
را به طور ویژه تری مورد توجه قرار داده و این 
توقع را ایجاد می کند که در کنار تغییرات در نرخ 
حواشی  بر  تری  جامع  نظارت  بانکی،  سودهای 

پیرامون آن نیز وجود داشته باشد.

۵۰درصد منابع بانک ها قفل است

دور زدن قانون ترفند بانک ها در تسهیالت دهی

در جلسه ای با حضور رئیس سازمان گسترش 
و  خودرو  ایران  مدیران  و  ایران  نوسازی  و 
سایپا اعالم شد، بدهی خودرو سازان از 4هزار 
میلیارد به 1۲۰۰ میلیارد کاهش یافته است.
کمیسیون  در خصوص جلسه  رضیان  عبدا... 
صنایع و معادن گفت: رئیس سازمان گسترش 
ایران در جلسه کمیسیون  نوسازی صنایع  و 
های  شرکت  مدیران  و  یافته  حضور  صنایع 
ایران خودرو و سایپا نیز در این جلسه شرکت 
کردند.نماینده مردم قائمشهر در مجلس ادامه 
داد: مقرر شد گزارش جامع در مورد وضعیت 
صنعت خودرو و قراردادهای در حال انعقاد به 
صنایع  کمیسیون  شود.عضو  ارائه  کمیسیون 
قراردادها  که  بود  این  کمیسیون  نظر  گفت: 
تنها با یک کشور خاص منعقد نشود بلکه با 
شرایط  در  شودتا  منعقد  مختلف  کشورهای 
ادامه  سیاسی خاص دچار مشکل نشویم.وی 
داد: عالوه بر این تاکید شد که در قراردادهای 
از  و  گیرد  صورت  تکنولوژی  انتقال  خارجی 
گزارش  به  شود.  استفاده  داخلی  کار  نیروی 
با  مهر، همچنین مشکل رکود صنعت خودرو 
صادرات برطرف شود.عضو کمیسیون صنایع 
مورد  در  نمایندگان  انتقادات  به  اشاره  با 

کیفیت خودرو ها اظهارداشت: رئیس سازمان 
ارتقاء  حال  در  کرد  اعالم  صنایع  گسترش 
اظهارداشت:  هستیم.وی  ها  خودرو  کیفیت 
آقای معظمی اعالم کرد قراردادهای خارجی 
در مرحله توافق است و هنوز هیچ قراردادی 
اجرایی نشده است.رضیان ادامه داد: همچنین 
واردات  حجم  بیشترین  که  عراق  شد  اعالم 
خودرو را از ایران داشته است به خاطر وضع 
کیفیت،  در  گیرانه  سخت  و  دقیق  مقررات 
کند  نمی  وارد  ایران  از  خودرویی  هیچ  فعاًل 
است. شده  قطع  عراق  به  خودرو  صادرات  و 
داد:  ادامه  مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو 
از  سازان  خودرو  بدهی  شد  اعالم  همچنین 
4هزار میلیارد به 1۲۰۰ میلیارد کاهش یافته 
است. نماینده مردم قائم شهر در مجلس ادامه 
داد: قرار است حتی اگر اعضای این فراکسیون 
به 3۰ نفر هم رسید تشکیل جلسه دهیم تا 
فراکسیون شکل بگیرد.وی پرهیز از تندروی 
شکل  اصلی  هدف  را  ها  سازی  حاشیه  و  ها 
اگر  گفت:  و  خواند  فراکسیون  این  گیری 
نیز  فراکسیون های دیگر  موضع گیری های 
با  موضوعات خاص  در  باشد،  هماهنگ  ما  با 

آنها ائتالف می کنیم.

جابه جایی  وضعیت  از  ها  آمار  جدیدترین 
محموله های بازرگانی در بندر شهید رجایی 
عملیات  رشد  به  رو  فرآیند  دهد  می  نشان 
نخست  ماه  سه  در  بندر  این  در  بازرگانی 
و  بنادر  است.سازمان  داشته  ادامه  نیز  امسال 
دریانوردی اعالم کرده بندر شهید رجایی در 
سه ماه نخست سال جاری رونق 34 درصدی 
در جابه جایی محموله های بازرگانی را تجربه 
کرده است.در مدت یاد شده 19 میلیون 916 
هزار 136 تن کاالی نفتی و غیر نفتی در بندر 
به  نسبت  که  شده  بارگیری  رجایی  شهید 
گذشته رشدی قابل توجه را نشان میدهد. از 
این رقم حدود 1۲ میلیون 616 هزار تن مربوط 
به کاال های غیر نفتی و 7 میلیون ۲99 هزار 
نفتی می شود.ایدنی  به کاال های  تن مربوط 
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
اعالم کرده روند سعودی صادرات کاالهای غیر 
نفتی در این بندر ادامه داشته است که در این 
چارچوب با رشد 84 درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته این رقم به حدود 8 میلیون 
تن رسیده است.واردات کاالهای غیر نفتی نیز 
در این مدت کاهشی ۲۰ درصدی را ثبت کرده 
است. همچنین بر اساس اطالعات ارائه شده از 

سوی این سازمان صادرات مواد نفتی در قیاس 
با مدت مشابه سال قبل رشدی 6۲ درصدی 
را ثبت کرده و در طول این مدت حدود یک 
میلیون تن مواد نفتی نیز از طریق این بندر 
به داخل کشور وارد شده است.در حوزه جا به 
جایی کانتینر نیز بندر شهید رجایی روند رو به 
جلوی خود را ادامه داده است و به این ترتیب 
با جابه جایی حدود 483 هزار TEU کانتینر 

رشدی ۲3 درصدی را به ثبت رسانده است.
ثبت  رشد  به  رو  آمار  این  ایسنا،  گزارش  به 
به  شرایطی  در  رجایی  شهید  بندر  در  شده 
مدیرعامل  اعالم  اساس  بر  که  آمده  وجود 
سازمان بنادر، پس از لغو تحریم ها 13 الینر 
شهید  بندر  و  ایران  های  آب  به  المللی  بین 
گذاری  سرمایه  اند.افزایش  بازگشته  رجایی 
بخش خصوصی داخلی و خارجی یکی از اصلی 
سازد  می  را  ایران  دریایی  های  اولویت  ترین 
که در این بین حضور سرمایه گذاران در بندر 
بنادر  شهید رجایی در راس فهرست سازمان 
قرار دارد.مدیرعامل سازمان بنادر اعالم کرده 
در طول این ماه ها حدود 3۰۰ میلیون دالر 
تجهیزات  تامین  برای  جدید  گذاری  سرمایه 

بندر رجایی اجرایی شده است.

کاهش بدهی خودروسازان به۱۲۰۰میلیارد

صادرات خودرو به عراق متوقف شد
با رونق 34 درصدی جابه جایی محموله در بندر شهید رجایی

صادرات غیر نفتی ها صدر نشین شد

درصد   76 گرفته  صورت  ارزیابی  براساس 
خودروهای سواری تولیدی در خردادماه امسال در 

پایین ترین سطح کیفی قرار دارند.
و  کیفیت  بازرسی  شرکت  گزارش  براساس 
 84 معادل  امسال  ماه  خرداد  ایران،  استاندارد 
)سواری  سبک  خودروی  دستگاه  و 9۲4  هزار 
و وانت( تولید شده که 91 درصد آن مربوط به 
خودروهای سواری بوده است.در میان خودروهای 
سواری تولیدی در خرداد ماه، معادل 76 درصد 
این محصوالت )58 هزار و 634 دستگاه( تنها یک 
ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده و در 
پایین ترین سطح کیفی قرار دارند.17 درصد )13 
هزار و 17 دستگاه( این محصوالت نیز تنها دو 
ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند و تنها 

هفت درصد )559۲ دستگاه( خودروهای سواری 
تولیدی در خرداد ماه توانسته اند سه ستاره کیفی 

را کسب کنند.
از  کدام  هیچ   که  است  این  توجه  قابل  نکته 
خودروهای سواری تولیدی نتوانسته اند چهار و 
پنج ستاره کیفی را کسب کنند. در روش ارزیابی 
و  تعیین  )آدیت(،  داخلی  خودروهای  کیفیت 
اعالم سطح کیفی خودروها با استفاده از مدل 

درجه بندی یک تا پنج ستاره، صورت می گیرد. 
در این مدل یک ستاره، پایین ترین سطح کیفی و 
پنج ستاره، باالترین سطح کیفی خودروها را نشان 
می دهد.این در حالی است که در هفته جاری 
یافته  افزایش  داخلی  خودروهای  برخی  قیمت 
است. هفته جاری قیمت پژو ۲۰6 تیپ 5 معادل 

1۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰6 مدل  V8معادل 1۰۰ 
هزار تومان، رانا 1۰۰ هزار تومان و تندر 9۰ مدل 
E۲ معادل 5۰۰ هزار تومان در بازار افزایش یافته 
است. این هفته قیمت کارخانه و بازار پراید نیز در 

برخی مدل ها حدود 6۰۰ هزار تومان افزایش یافته 
است.هفته جاری قیمت باقی خودروهای داخلی 
در بازار تغییری نسبت به نرخ این محصوالت در 

هفته گذشته نداشته است.

با اشاره به اینکه  رئیس اتحادیه طال و جواهر 
مصنوعات  را  طالفروشی ها  ویترین  درصد   ۲۲
سکه های  میزان  و  می دهد  تشکیل  خارجی 
گفت:  است،  رسیده  صفر  به  بازار  در  تقلبی 
تولیدی طال و  در چند سال اخیر 7۰۰ واحد 

جواهر در تهران تعطیل شده اند.
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  محمد کشتی آرای 
بهتر  خصوص  در  امیدواری ها  برجام  از  بعد 
اما  یافت،  افزایش  اقتصادی  وضعیت  شدن 
از  بسیاری  که  است  این  از  حاکی  شنیده ها 
واحدهای تولید طال و جواهر تعطیل شده اند، 
گفت: زمانی که در سال گذشته مباحث برجام 
برای  امیدی  نقطه  شد،  مطرح  پسابرجام  و 
واحدهای تولیدی به امید رونق بهتر و بهتر شدن 
وضعیت معیشت مردم ایجاد شد، اما متأسفانه 
برجام،  امضاکننده  با عدم همکاری کشورهای 
نه تنها محدودیت ها برداشته نشد بلکه وضعیت 

اقتصادی و رکود بدتر هم شد.کشتی آرای ادامه 
داد: مطمئناً اگر رونق اقتصادی در کشور حاکم 
شود مردم هم می توانند با بهتر شدن وضعیت 
اقتصادی و معیشتی به سمت خرید طال روی 
بیاورند.رئیس اتحادیه طال و جواهر با اشاره به 
شده  باعث  رکود  گذشته  سال  چند  در  اینکه 
با  گفت:  یابد،  کاهش  شدت  به  طال  مصرف 
توجه به محدودیت های به وجود آمده که برای 
تحریم ها وجود دارد، واحدهای تولیدی مجبور 
اخراج  را  خود  کارگران  و  شدند  تعطیلی  به 

کرده اند.

در تهران 7۰۰ واحد تولید طال و جواهر تعطیل 
شده اند

وی افزود: بیشترین واحدهای تعطیل شده در 
۲ سال گذشته مربوط به صنف طال و جواهر 
بوده است، به طوری که فقط در تهران 7۰۰ 

شده اند.به  تعطیل  جواهر  و  طال  تولید  واحد 
گفته وی، این آمار در شهرستان ها هم وجود 
دارد، به طوری که 15 درصد واحدهای طال و 

جواهر موجود در کشور تعطیل شده اند.
کشتی آرای ادامه داد: این تعطیلی ها در حالی 
افزایش  و  رشد جمعیت  با  که  است  داده  رخ 
میزان  همین  به  باید  شهرها  فیزیکی  فضای 
سطح  در  جواهر  و  طال  تولیدی  واحدهای 
اذعان  باید  بنابراین  می شد،  اضافه  کشور 
رکود  یک  با  جواهر  و  طال  صنف  که  کرد 
اشاره  با  است.وی  همراه  شکننده  و  سنگین 
صنعت  مهم  کشورهای  جزء  ایران  اینکه  به 
واقعی  فعاًل در جایگاه  اما  است  طال و جواهر 
خود قرار ندارد، گفت: به نظر می رسد که در 
به  قادر  اقتصادی،  رکود  ادامه  با  حاضر  حال 
طال  حوزه  در  بین المللی  عرصه  در  پیشرفت 

و جواهر نیستیم.

قاچاق طال وجود دارد
کشتی آرای در پاسخ به این سؤال که آیا آماری 
وجود  کشور  به  شده  ساخته  طالی  قاچاق  از 
دارد، گفت: قاچاق پدیده ای است که در تمام 
بخش های اقتصادی وجود دارد و طبیعتاً وقتی 

محیط فراهم شود، این پدیده رخ می دهد.
وی افزود: پس برای جلوگیری از پدیده قاچاق 
باید زیرساخت ها را به گونه ای آماده کنیم که 
جلوی قاچاق گرفته شود.به گفته کشتی آرای، 
تولید و مصرف طال در کشور تقریباً سر به سر 
است به طوری که تولید و مصرف طال 8۰ تا 
اتحادیه طال و  1۰۰ تن برآورد می شود.رئیس 
قاچاق طال  از  تقریبی  آمار  کرد:  تأکید  جواهر 
ویترین  در  متوسط  به طور  که  نشان می دهد 
مصنوعات  ۲5درصد  15تا  طالفروشی ها 

خارجی وجود دارد.

7۰۰ واحد تولیدی طال و جواهر تهران تعطیل شد

کـاهش شـدید مـصرف طـال در کـشور

پايه پولی در سال گذشته افزايش نیافته 
و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
کاهش داشته است. تحلیل قاطع و واقع 

بینانه مشکالت نظام بانکی کامال بجاست  و 
آن حاصل انباشته شدن مشکالت سه دهه 
گذشته است که باعث شده بین ۴۰ تا 5۰ 

درصد از دارايی های بانکی در سرفصل های 
نظام بانکی منجمد شود که نمی تواند به 

مصرف اعطای تسهیالت برسد.  .

در خرداد سال جاری ارزیابی شد

بی کیفیتی 76 درصد سواری های داخلی !

با توجه به اينکه بايد تسهیالت اعطايی در 
قالب عقود اسالمی بايد برای تسهیالت صرف 
شود، اقدام بانکها برای بلوکه کردن بخشی از 
تسیهالت مغاير با قانون عملیالت بانکداری 

بدون ربا بوده و ضمن اشکال شرعی وارده به 
آن، اين اقدام موجب باال رفتن نرخ موثر سود 
تسهیالت و به تبع آن تخطی از سود تعیین 
شده از سوی شورای پول و اعتبار می شود.
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فیلم سوپر استار

استار  سوپر  فیلم  میکند  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
یک فیلم ایرانی است که در سال 1۳۸۷ خورشیدی به کارگردانی 
تهمینه میالنی ساخته شد. همچنین نویسندگی فیلم هم بر عهدهٔ 

تهمینه میالنی بوده است. مدت زمان این فیلم 10۷ دقیقه است.
که  است  سینما  جوان  سوپراستار  یک  زند  فیلم:کوروش  خالصه 
موفقیت و شهرت، او را به آدمی مغرور و خوش گذران و غرق در 
فساد تبدیل کرده است. سر صحنه فیلمبرداری یکی از فیلم هایش 
دختر نوجوانی سعی می کند خودش را به او نزدیک کند و کوروش، 
خانه  به  می کند،  معرفی  عظیمی  رها  را  خودش  که  را  دخترک 
زن  نخستین  از  کوروش  دختر  که  می کند  ادعا  رها  می برد.  اش 
زندگی او - مهناز - است؛ زمانی که او در شانزده سالگی با مهناز 
آشنا شده بود. اما کوروش انکار می کند و می گوید او و مهناز در 
همان سالها بچه ناخواسته شان را سقطکرده اند. رها هم می گوید که 
مادرش برای رضایت و آسوده کردن خاطر کوروش ادعای سقط 
جنین کرده اما در واقع بچه اش را نگه داشته است. کوروش مدام 
با زنان دوروبرش درگیری دارد و مادرش هم که زنی مبادی اخالق 
سنتی است، او را بابت این نوع زندگی مالمت می کند. شهال یکی 
از این زنان است؛ زنی پولدار و مسن تر از او که برایش پول خرج 
اعتنایی و خیانت کوروش روبرو می شود،  با بی  اما وقتی  می کند 
می شود  باعث  و  می گذارد  اجرا  به  را  او  بدهی  از چک های  یکی 
کوروش از خانه اش فرار کند. همزمان، او با رها هم درگیر است 
اثر  بر  را سرزنش می کند. سرانجام  او  زندگی اش  بابت شیوه  که 
برخورد تند کوروش، رها او را ترک می کند. کوروش با نشانی هایی 
که دارد به جستجوی رها می رود اما به نظر می رسد که همه آن 
نشانه ها جعلی و خیالی بوده است. دختر و پسری کولی می گویند 
نام این دختر فرشته است و تا چندی پیش با آنها به دستفروشی و 
فال گیری مشغول بوده، اما کوروش که پیداست چند روز دیگر با 
رها دگرگونش کرده هنوز این روایت را باور ندارد و می خواهد به 

جستجویش ادامه بدهد.
éبه é)محمدی éحاج éفتانه( éرها é:فیلم éاین éماندگار éدیالوگ

کوروشé)شهابéحسینی(:
...éاومدمéمنمé،خواستیéتو

...éاستéسادهéداستان
اگرéآدمéیهéچیزیéراéازéتهéتهéدلشéوéازéصمیمéقلبشéبخواد

اونéاتفاقéواقعاéبراشéپیشéمیاد!......

پند آموز است ماجرای مردی که زمین را می 
کاوید تا ریشه های بی ثمر را از اعماق زمین 

بیرون کشد ، اما ناگاه گنجی بزرگ یافت ؟! 
جبران خلیل جبران

سخن حکیمانه

یادها و خاطره ها در زمان .....

مردم دیده ی ما جز به ُرَخت ناظر نیست 
 دل سرگشته ی ما غیر تو را ذاکر نیست

اشکم احرام طواف حرمت می بندد 
 گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست

امروز با حافظ

کتاب »ریتم در موسیقی«
 به چاپ بیست و چهارم رسید

»ریتم  کتاب 
موسیقی«  در 
شهرام  نوشته 
توسط  مظلومی 
ت  ا ر نتشا ا
به چاپ  سروش 
چهارم  و  بیست 

رسید.
پیام  گزارش  به 
نقل  به  زمان 

کتاب  سروش،  انتشارات  عمومی  روابط   از 
»ریتم در موسیقی« نوشته شهرام مظلومی به 
تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ بیست 

و چهارم رسیده است.
های  تمرین  و  ها  درس  مجموعه  کتاب  این 
فصل   6 در  که  است  ریتم  شده  بندی  طبقه 
بر  بیشتر  مطالب  تاکید  و  است  شده  تدوین 
با  ها  آن  پیوند  و  ریتمیک  فیگورهای  اجرای 

یکدیگر است.
در این کتاب طرز اجرای فیگورهای ریتمیک به 
دو طریق ارائه شده است؛ ابتدا با حرکت دست 
و پا، سپس با ضربات انگشتان دست. اجرا به 
طریقه اول مقدمه ای برای اجرای دقیق تر و 
طریقه دوم پرداختن به جزئیات فیگورها است.
یک  مختص  سیاه  ضرب  اول،  فصل  سه  در 
پریود کامل دو قسمتی )رفت و برگشت پا( و 
سیاه نقطه دار مختص یک پریود سه قسمتی 
)ترسیم حرکت فضایی دست به صورت مثلث( 
نویسنده  فصل چهارم  در  است.  انتخاب شده 
و  )ساده  های  میزان  ضرب  در  شکل  تغییر 
ترکیبی( را برای عالقمندان به موسیقی تدوین 

کرده است.
ریتم ها و میزان های لنگ، اختالط فیگورهای 
ویژه  تمرین های  و  ترکیبی  و  ریتمیک ساده 
اصول گفته شده؛ هم مطالبی هستند که در 

فصول پنج و شش کتاب آمده اند.
چاپ بیست و چهارم کتاب مورد نظر در ۷۷ 
و قیمت 60  صفحه، شمارگان 2 هزار نسخه 

هزار ریال منتشر شده است.

در بازار کتاب

سخنگوی  رسانه ای  نشست  بیست ونهمین 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اعالم دو 
مصوبه دولت و صحبت درباره کیارستمی و 
شجریان و اصالح قانون ماهواره برگزار شد.

،حسین  زمان  پیام  خبرنگار  گزارش   به 
و  فرهنگ  وزارت  سخنگوی   - نوش آبادی 
درباره  مصوبات  از  یکی  کرد:  اظهار  ارشاد 
اداره  اجرایی  آیین نامه   20 ماده  اصالح 
اماکن است.او در این باره توضیح داد: طبق 
تیرماه   1۳ که  وزیران  هیأت  تصویب نامه 
برگزار شد،  ارشاد  وزارت  پیشنهاد  براساس 
صدور مجوز برای اجرای برنامه های فرهنگی 
و هنری از جمله اجرای صحنه ای موسیقی و 
تئاتر برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ترافیکی  و  انتظامی  بررسی  نظر  از  و  است 
ایران  اسالمی  انتظامی جمهوری  نیروی  به 
موظف  نیز  انتظامی  نیروی  می شود.  اعالم 
است در مدت 10 روز نظر خود را در این 
محل  و  مراسم  امنیت  تا  کند  ارائه  زمینه 
مجوز،  صدور  در  دخالت  بدون  را  برگزاری 
تأمین  مجریان  ویژگی  و  برنامه  محتوای 
شود.وی همچنین گفت: متقاضیان برگزاری 
برنامه های یادشده موظف هستند حداقل از 
٤۸ ساعت قبل از اجرای برنامه، مشخصات 
نام  صرفا  و  مراسم  تشکیل  روز  و  ساعت 
پیشنهادکننده آن را با ارائه دو عدد کارت 
ورود به محل برگزاری به مسئوالن ذی ربط 
انتظامی ارائه کنند.او با اشاره به این که این 
ماده سه تبصره دارد، ادامه داد: صدور مجوز 
صنایع  و  هنری  فرهنگی،  جشنواره های 
برعهده  مربوط  قوانین  براساس  که  دستی 
سازمان میراث فرهنگی هستند مشمول این 
ماده خواهد شد. همچنین ارائه نشدن پاسخ 
نیروی  طرف  از  مقرر  روزه   10 مهلت  در 
انتظامی  مشکل  نبودن  منزله  به  انتظامی، 
و ترافیکی است. اماکن عمومی دارای مجوز 
و  برگزاری مراسم جشن، عروسی، مهمانی 
از نیروی  شب نشینی به اخذ اجازه دیگری 
این که  به  اشاره  با  ندارند.وی  نیاز  انتظامی 
جامع  قانون  درباره  دولت  مصوبه  دیگر 
کرد:  اظهار  بود،  ایثارگران  خدمات رسانی 
اجرایی  آیین نامه  بود  موظف  دولت  چون 

ایثارگران  به  خدمات رسانی  جامع  قانون 
دولت  در  تصویب نامه  این  کند،  اجرایی  را 
که  می کند  تصریح  مصوبه  این  شد.  انجام 
هنرمند، هنرمند ایثارگر و هنرمند فعال چه 
متولی  دستگاه های  همچنین  است.  کسی 
این موضوع نیز مشخص شده اند.نوش آبادی 
تعیین کننده ی  مرجع  تنها  کرد:  تأکید 
ارزشیابی  شورای  افراد،  بودن  هنرمند 
پاسخ  در  ابادی   است.نوش  ارشاد  وزارت 
فرهنگ  وزارت  این که  بر  مبنی  پرسش  به 
مانند  هنرمندانی  برای  اسالمی  ارشاد  و 
عباس کیارستمی - فیلم ساز و عکاس - که 
دافعه  نظر  نیز  برخی  و  جاذبه  نظر  عده ای 
است؟  قائل  ارزشی  دارند، چه  او  به  نسبت 
گفت: موضع گیری وزارت ارشاد درباره این 
هنرمند که خدمات قابل توجهی در عرصه 
نوینی  سبک  بنیان گذار  و  داشته  سینما 
است.  مشخص  بوده،  ایران  سینمای  در 
وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی امور 
هنرمندان، تالش خود را برای تجلیل از این 
هنرمند انجام داده و می دهد. همان طور که 
حق ایشان بود نیز شخصیت های عالی رتبه 
ادامه  او حاضر شدند.او  مراسم  در  کشوری 
پرونده  درباره  که  هم  شبهاتی  درباره  داد: 
کمیسیون  دارد،  وجود  کیارستمی  پزشکی 
ویژه پزشکی تشکیل شده است که نماینده 

سازمان امور سینمایی و خانواده آن مرحوم 
حال  در  موضوع  این  هستند.  آن  عضو  نیز 
که  نتایجی  با  امیدواریم  و  است  بررسی 
از  بسیاری  می شود،  گرفته  کمیته  این  در 
نهایی  نتیجه  هنوز  اما  شود؛  محرز  مسائل 
است. نشده  اعالم  پزشکی  کمیته  توسط 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سخنگوی 
در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که 
وزیر فرهنگ و ارشاد پیش از این گفته که 
و  ایران  به  شجریان  استاد  بازگشت  برای 
را  اقداماتی  ایشان،  درمانی  مراحل  تکمیل 
انجام می دهند، با توجه به اتفاق هایی که در 
بخش پزشکی ایران برای عباس کیارستمی 
همان  که  دارد  وجود  تضمینی  چه  افتاد، 
اظهار  نیفتد؟  شجریان  استاد  برای  اتفاق 
کرد: شجریان، شجره موسیقی سنتی ایران 
توجه های  تمام  که  است  طبیعی  و  است 
امیدواریم  باشد.  او  معطوف  ایران  فرهنگی 
حال ایشان بهبود پیدا کند و خدا را شکر 
ما  دست  به  که  گزارش هایی  به  توجه  با 
بهبودی  روبه  آقای شجریان  می رسد، حال 
ندارد. وجود  نگران کننده ای  اتفاق  و  است 
اهمیت  نشانه  پیشنهاد  این  داد:  ادامه  وی 
و دلسوزی وزیر ارشاد نسبت به هنرمندان 
است؛ اما این موضوع صرفا در حد پیشنهاد 
است و کسی برای انجام آن اعالم آمادگی 

و  فرهنگ  وزارت  است.سخنگوی  نکرده 
تولید  به  نسبت  ما  افزود:  اسالمی  ارشاد 
داریم.  بیشتری  دقت  فرهنگی،  محصوالت 
شوراهای نظارتی ما تقویت شده اند و اگر در 
و سهل انگاری  بی دقتی  این موضوع  اجرای 
اجازه  ما  شد.  خواهد  برخورد  آن  با  شود، 
نمی دهیم کاالهای مسموم در جامعه تولید 
با  تا  می کنیم  رصد  را  موضوع  این  و  شود 
فرهنگی  فضای  از  می خواهند  که  کسانی 
کشور برای مقاصد خود سوءاستفاده کنند، 
توقع  نیز  میزان  همین  به  کنیم.  مقابله 
موضوع  این  به  نیز  دیگر  ارگان های  داریم 
توجه داشته باشند و در قبال بودجه ای که 

می گیرند پاسخگو باشند.
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  حقوقی  معاون 
شبکه های  بینندگان  آمار  درباره  اسالمی 
ماهواره ای نیز گفت: اعداد و ارقام متفاوتی 
در این زمینه اعالم می شود. همان طور که 
وزیر فرهنگ و ارشاد هم پیش از این اعالم 
شبکه های  بیننده  مردم  درصد   ۷0 کرد 
خارجی هستند و این به معنای آن نیست 
که مردم محتواهای شبکه های خالف نظام 
شبکه ها  این  از  بسیاری  زیرا  می بینند،  را 
هستند  فعال  علمی  و  آموزشی  حوزه  در 
از  دارند  دوست  هم  مردم  از  بسیاری  و 

شبکه های معقول استفاده کنند.
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  نوش آبادی 
پیامک های  به  نسبت  ارشاد  وزارت  موضع 
نیز  خبرنگاران  برای  ارسال شده  تهدیدآمیز 
بیان کرد: این پیامک ها بدون آدرس، اسم 
و امضا بودند و اعتباری ندارند. قانون نیز در 
ارسال  برای  که  می کند  تصریح  زمینه  این 

پیامک باید نام و نشان وجود داشته باشد.
او ادامه داد: این کار، تشکیک اذهان عمومی 
زمینه  این  در  کسی  هر  است.  مجرمانه  و 
طریق  از  که  دارد  حق  دارد،  نارضایتی 
پیگیری  را  موضوع  این  قضایی  و  حقوقی 
کند. معاونت حقوقی وزارت ارشاد نیز برای 
پیگیری این موضوع اعالم آمادگی می کند. 
که  است  پیگیری  در حال  قضاییه هم  قوه 
اگر عواملی عامدانه این کار را انجام داده اند، 

با آن ها برخورد شود.

نوش ابادی تشریح کرد:

تجلیل کیارستمی تا درمان شجریان

نوای موسیقی در نغمه عطا

همایش »عطار و موسیقی« در ارسباران برگزار می شود

همایش »عطار و موسیقی« با موضوع بررسی 
تاریخ  در  نیشابوری  عطار  اندیشه  محورهای 
۳0 و ۳1 تیر و یک مرداد از ساعت 20 در 
فرهنگسرای ارسباران به همت معاونت هنری 
تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 

برگزار می شود.
و  »عطار  همایش   ، زمان  پیام  گزارش  به 
محورهای  بررسی  موضوع  با  موسیقی« 
متوالی  سه شب  در  نیشابوری  عطار  اندیشه 
می شود.   برگزار  ارسباران  فرهنگسرای  در 
فرهنگی  سازمان  رئیس  صالحی،  محمود 
بود  خواهد  افتتاحیه  ویژه  سخنران  هنری 
و  گنابادی  پروین  بهرام  شهبازی،  ایرج  و 
امیرحسین ماحوزی به ترتیب سخنرانان شب 

اول تا سوم این همایش هستند و به تبیین اندیشه های شاعر بزرگ، عطار نیشابوری می پردازند. 
اجرای موسیقی )تکنوازی و گروه نوازی( بر اساس غزلیات عطار از دیگر برنامه های پیش بینی 
اینانلو، پویان  شده برای این مراسم است و هنرمندانی همچون سعید نایب محمدی، حسام 
بیگلر، مهدی امامی، امیر شریفی، هوشمند عبادی، مجتبی عسگری، حمیدرضا حسن پور، کاوه 
معتمدیان، نوا سلیمانی، محمد جعفر قاضی عسگر، پوریا اخواص، علی اصغر عربشاهی، سهیل 

صادقی و زکریا یوسفی برنامه اجرا می کنند. 
ورود به نشست »عطار و موسیقی« برای عالقه مندان آزاد و رایگان است. این همایش ۳0 و ۳1 
تیر و اول مرداد از ساعت 20 در فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، باال تر از پل 

سیدخندان، خیابان جلفا برگزار می شود.

»تشویش« در راه سیمرغ سی و پنجم

کارگردان فیلم سینمایی »تشویش« گفت: این فیلم را برای حضور در سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر می سازم.مهدی گلستانه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: 
»تشویش« یک فیلم اجتماعی است و در مرحله اخذ پروانه ساخت قرار دارد و تصمیم 
داریم این فیلم را به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برسانیم. وی درباره اکران فیلم 

قبلی خود »2۳ روز« گفت: فیلم »2۳ روز« اواخر تابستان اکران می شود.
گلستانه افزود: خودم ۸ دقیقه از فیلم کوتاه کردم اما شورای صدور پروانه نمایش هیچ 
اظهار  روز«  از »2۳  مخاطبان  استقبال  از  اش  بینی  پیش  درباره  نداد.وی  اصالحیه ای 
داشت: در هر زمان هر فیلمی مخاطب خود را پیدا می کند برای مثال در اکران نوروز 
فروخت  کمدی  های  فیلم  همپای  بود  اجتماعی  تلخ  فیلم  یک  که  روز«  یک  و  ابد   «
درسی  روز«   2۳« سینمایی  شود.فیلم  استقبال  بخوبی  هم  ما  فیلم  از  امیدوارم  من  و 
توسلی،  هانیه  فروتن،  محمدرضا  آمد.  در  نمایش  به  فجر  فیلم  جشنواره  چهارمین  و 
شقایق فراهانی، محسن کیایی، مریم بوبانی، خاطره اسدی، نیکی مظفری، علیرضا زمانی 
نسب، سیداحمد محمدی، سارا ربیعی، سجاد شهرابی، یلدا نوریان، مهدی پارسا در فیلم 
سینمایی »2۳ روز«  به ایفای نقش می پردازند.فیلم »2۳ روز« پس از »دردسر بزرگ« و 

»نازنین« سومین فیلم بلند سینمایی مهدی گلستانه است.

»کویر لوت« ثبت جهانی شد 

»کویر لوت« به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث 
جهانی یونسکو به ثبت رسید.

 ، یونسکو  جهانی  فهرست  در  ایرانی«  »قنات های  ثبت  از  پس 
بیست ویکمین  و  ایران  طبیعی  اثر  نخستین  عنوان  به  لوت  کویر 
اثر کشورمان )یکشنبه 2۷ تیر( ازسوی کمیته جهانی یونسکو در 

کانون توجهات جهانی قرار گرفت.
جهانی  میراث  فهرست  در  ایران  از  شده  ثبت  اثر  دو  احتساب  با 
یونسکو، ایران با دو پله صعود در رتبه 11 جهان و پس از آمریکا از 

لحاظ تعداد آثار ثبتی قرار گرفت.
شمال  در  کیلومتر،  هزار   1۷5 حدود  در  مساحتی  با  لوت  کویر 
خراسان  استان  سه  میان  در  و  دارد  قرار  کرمان  استان  شرقی 
جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان گسترده شده و حدود 10 

درصد وسعت کشور را دربر گرفته است.
سابقه ی تمدنی بیش از پنج هزار سال در حاشیه ی کویر لوت و 
کشف حدود سه هزار اثر تاریخی از این منطقه در نوع خود بی نظیر 
است که از جمله این کشفیات می توان به درفش پنج  هزارساله ی 
شهداد اشاره کرد که قدیمی ترین درفش جهان محسوب می شود.

زمین شناخته می شود،  نقطه ی  عنوان گرم ترین  به  این کویر که 
در حالی در سال های 2005، 2006، 200۷، و 2009 به عنوان 
سال 2005  در  که  شد  اندازه گیری  زمین  کره  نقطه ی  گرم ترین 
تمام  با دمای ۷0.۷ درجه ی سانتی گراد، رکورد گرم ترین دما در 

زمین را ثبت کرد.

جایزه زردآلوی نقره ای »ممیرو«
 به عباس کیارستمی تقدیم شد

فیلم »ممیرو« به کارگردانی هادی محقق از ایران، جوایز زردآلوی 
نقره ای و کلیسای جهانی جشنواره ارمنستان را دریافت کرد.

 سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ارمنستان با حضور دوازده 
گرجستان،  روسیه،  کرواسی،  کشورهای  از  سینمایی  بلند  فیلم 

بلغارستان، اسپانیا، سوییس و ایران در بخش رقابتی برگزار شد.
هادی محقق کارگردان فیلم و مجید برزگر از تهیه کنندگان فیلم 
که در مراسم اختتامیه جشنواره حضور داشتند، این جایزه را به 

عباس کیارستمی تقدیم کردند.
این جشنواره دارای کمپ تابستانی کارگاه فیلمسازی است که در 
دوره های گذشته عباس کیارستمی به عنوان مدرس در این کمپ 

حضور داشته است.
کشور  سینمای  ساالنه  رویداد  معتبرترین  که  جشنواره  این 
ارمنستان به شمار می رود 9 الی 16 جوالی سال 2016 میالدی 
در شهر ایروان برگزار شد و فیلم »ممیرو« موفق به دریافت جایزه 

معتبر  زردآلوی نقره ای از این جشنواره شد.

آن سوی آبها

اسکار آیزاک ستاره فیلم های »جنگ های ستاره ای« و »افراد ایکس« در فیلم 
»ربودن ادگاردو مورتارا« به کارگردانی استیون اسپیلبرگ بازی می کند.

به گزارش هنرآنالین، اسکار آیزاک برای بازی در درام مذهبی »ربودن ادگاردو 
حال  در   )The Kidnapping of Edgardo Mortara( مورتارا« 
مذاکره است و در صورت توافق روبروی مارک رایلنس بازیگر بریتانیایی برنده 
اسکار )که در دو فیلم »پل جاسوس ها« و »بی اف جی« با استیون اسپیلبرگ 

همکاری کرد( ایفای نقش می کند.
به گزارش ورایتی، اسپیلبرگ فیلم »ربودن ادگاردو مورتارا« را در سه ماه اول 
 Ready Player( ”سال 201۷ بعد از پایان تولید فیلم “بازیکن یک آماده

One( مقابل دوربین می برد.
فیلمنامه »ربودن ادگاردو مورتارا« را تونی کوشنر از روی رمانی به قلم دیوید 
کرتزر نوشته است. شرکت آمبلین اینترتینمنت تهیه کننده این پروژه سینمایی 

است.
داستان در سال 1۸5۸ در بولونیا در ایتالیا روی می دهد و درباره یک پسر جوان 
یهودی است که به طور مخفیانه غسل تعمید داده می شود. او را به اجبار از 
خانواده اش جدا می کنند تا به عنوان یک مسیحی بزرگ شود. تالش پدر و مادر 
او برای آزاد کردن پسرشان، بخشی از یک نبرد سیاسی بزرگ تر می شود که 

حاکمیت پاپ را در مقابل دموکراسی و وحدت ایتالیا قرار می دهد.
نقش آیزاک در فیلم هنوز مشخص نیست.

اسکار آیزاک بازیگر فیلم استیون 
اسپیلبرگ شد


