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لزوم حمایت از روند 
رو به رشد صادرات 

غیرنفتی

دادستان تهران خبر داد:

کشف دومین خانه فساد دیپلماتها
دادسـتان تهران از کشـف دومین خانه مربـوط به برگزاری 
مجالـس مختلـط دیپلمات هـا در تهـران خبـر داد و افزود: 
در منزلـی کـه اخیـرا کشـف شـد ۴ هـزار لیتـر مشـروبات 

الکلـی ضبط شـد.
به گزارش مهر، ششمین نشست دادستانی تهران طی سال 
جاری، دیروز به ریاست دادستان عمومی و انقالب تهران 
برگزار شد.در این جلسه روسای زندان های شهر ری، اوین 
و  دادستان  معاونان  نوجوانان،  و  اطفال  کانون  رییس  و 

سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.
 دادستان تهران به دو اتفاق خوب طی هفته گذشته اشاره کرد که از آن جمله، مفتوح شدن پرونده ای در 

دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران بود.
وی با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه  های صنوف که 
طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه  ها نسبت به قاچاق کاال به 
ویژه قاچاق تلفن های همراه ابراز نگرانی کردند و در تحقیقات مشخص شده است که متهم با هولوگرام های 
جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی های موبایل وارداتی در تهران اقدام می کرده است. 

در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.                                                           اد      امه د      ر صفحه 2
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اردوغان هم اعتراف کرد: 

»غرب« از تروریست ها حمایت می کند
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فروش مسکن قسطی 
آغاز شد

ایران  انبوه سازی مسکن و ساختمان  رئیس کانون سراسری 
با بیان اینکه طرح مسکن قسطی شروع شده است،گفت: به 
ارائه  مرکزی  بانک  و  دولت  به  پیشنهادی  انبوه سازان  تازگی 
کردند که بانک ها تا سقف 150میلیون تومان و قابل انتقال به 

خریدار تسهیالت اعطا خواهند کرد. 

بازی خداحافظی »نکونام« 
با حضور ستارگان اللیگا

از ستارگان  با حضور تعدادی  نکونام  بازی خداحافظی جواد 
فوتبال دنیا روز چهارم شهریورماه در تهران برگزار خواهد شد.
فوتبال،  از  نکونام  جواد  خداحافظی  از  بعد  مهر،  گزارش  به 
چهارم  روز  است  قرار  اللیگا  فوتبال  ستارگان  از  تعدادی 

شهریورماه در ایران به میدان بروند.

ورزشیاقتصاد
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رئیس جمهور ترکیه که از متحدان آمریکا در خاورمیانه است، 
غرب را به حمایت از تروریست ها متهم کرده و گفت سناریوی 

کودتا در خارج از این کشور نوشته شده بود.
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد کودتا 

بوسیله بازیگران داخلی اجرا شد اما سناریوی آن در خارج نوشته 
شده بود اما از مردم غافل شده بودند. اردوغان طی سخنرانی در 
جلسه آکابینه در »آنکارا« اعالم کرد که از زمان کودتای 15 
جوالی هنوز هیچ هیئتی از غرب برای دیدار مقامات ترکیه ای 

به این کشور نیامده است. وی با بیان اینکه غرب از تروریسم 
حمایت می کند گفت اسنادی درباره ۴ هزار تروریست حاضر 
در آلمان به این کشور ارائه داده اما تا کنون جوابی نگرفته و 
آنها استرداد نشدند.                                    اد      امه د      ر صفحه 2

اصالحیه آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
  )نوبت اول- نوبت دوم(

اداره کل بهزیستی استان چهارمحال وبختیاری در نظر دارد محصوالت باغی شامل: هلو و 
بادام مزرعه خیریه امام علی)ع( واقع در اراضی شوراب صغیر را از طریق مزایده کتبی به 
فروش برساند؛ لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 95/5/13 جهت 
دریافت اسناد مزایده به معاونت مشارکتهای مردمی بهزیستی استان واقع در شهرکرد،خیابان 

شریعتی،جنب کلینیک امام علی)ع( مراجعه فرمایند.
حاوی  پاکت  گشایش  زمان  و   95/5/2٤ مورخ  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  مزایده  اسناد  تحویل  مهلت 
پیشنهادات روز دو شنبه 95/5/25 در محل دفتر معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان خواهد 

بود.
به  رسانی  اطالع  ملی  پایگاه  از طریق  مزایده  اسناد  در  ذکر شده  اختصاصی  و  و شرایط عمومی  جزئیات 
آدرس:http://ites.mporg.ir قابل مشاهده و دریافت می باشد؛ضمنًا شماره تلفن 03832252660دفتر 

معاونت مشارکتهای مردمی بهزیستی آماده پاسخگویی به سواالت می باشد.
روابط عمومی اداره کل  بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری

اداره کل بهزیستی استان 
چهارمحال وبختیاری

جناب آقای علیرضا لرستانی
مدیر محترم روابط عمومی شرکت آبفا  استان البرز

با کمال تاسف و تاثر، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده  برای شما صبر جزیل و برای آن مرحوم غفران الهی 

مسئلت می نماییم.
مدیر مسوول، سردبیر و هیئت تحریریه روزنامه پیام زمان    

اکونومیست نوشت: به باور ناظران سیاسی، غرب 
جنایات  در  عربستان  همدست  حق  به  باید  را 
جنگی در یمن دانست؛ زیرا تامین کننده اصلی 
هواپیماهای جنگی سعودی ها برای بمباران هوایی 

یمن است.
این هفته نامه انگلیسی در گزارشی افزود: 90 سال 
قبل هواپیماهای انگلیسی دست به بمباران اهداف 
زدند،  عربستان  جزیره  شبه  در  سرکش  قبائل 
تا بدین وسیله حاکمیت ›عبدالعزیز ابن سعود‹ 
بنیانگذار کشور عربستان سعودی را در منطقه 

تثبیت کنند.
حال 90 سال سپری و زمانه دگرگون شده است، 
اما هیچ چیز در این شبه جزیره تغییر نکرده است .

امروز هم انگلیس با همدستی آمریکا و فرانسه صدها 
هواپیما را در اختیار سعودی ها قرار می دهند و آنها 
را مسلح می کنند و به این هواپیماها خدمت رسانی 

می کنند تا بروند و یمن را بمباران کنند.
جنگ یمن از نگاه تیزبین افکار عمومی جهان و 
یا پارلمانهای کشورهای جهان دور مانده است، 
اما حقیقت این است که وسعت عملیات بمباران 
هوایی سعودی ها در یمن آنقدر زیاد است که 
حتی از عملیاتهای هوایی روسیه در سوریه هم 

تجاوز کرده است .
شرکت های تسلیحاتی غرب با کسب مجوز از 

دولتهای متبوعشان بقدری انواع پشتیبانی های 
اطالعاتی، لجستیکی و سوخت رسانی در هوا برای 
هواپیماهای سعودی انجام می دادند تا این ادوات 
جنگی را قادر سازند هر اندازه در توان دارند پرواز 

روزانه انجام دهند. 
تعداد این پروازهای روزانه هواپیماها حتی بسیار 
بیش از پروازهای روزانه ای است که روسها در 

سوریه امکان انجام آن را دارند.
البته در مقام مقایسه، عملیات های هوایی در یمن 

و سوریه، واجد تفاوت هایی هم هست.
در سوریه خلبانان روسی ماموریتهای جنگی انجام 
می دهند، اما در یمن خلبانان غربی متخصص در 
ماموریت های رزمی، در خدمت ائتالف به رهبری 
سعودی نیستند. ضمن آنکه هیچیک از دولتهای 
متبوع این خلبانان هم در این ائتالف مشارکت 

ندارند. 
غربی ها می گویند که حضور آنها در عملیات 
یمن، منحصر به حضور در اتاق فرماندهی عملیات 
جنگی است که در ریاض مستقر است؛ ضمن آنکه 
غرب تسلیحات هدایت شونده دقیق در اختیار 
سعودی ها قرار می دهد، تا اطمینان حاصل شود 
قوانین جنگی و لزوم حفظ جان غیر نظامیان در 

جنگ رعایت می شود .
اد      امه د      ر صفحه 3

اکونومیست: غرب شریک حقیقی عربستان 
در جنایات جنگی در یمن

»از ابتدای سال 95 تاکنون ۲ میلیارد و ۸50 میلیون 
دالر ارز از ورود گردشگران خارجی به کشور بدست 
برنامه  اهداف  از  به دوسوم  این حساب،  با  آمده که 
رسیده ایم، چراکه قرار بود در این مدت درآمد ارزی 
حاصل از گردشگری بیش از چهار میلیارد دالر باشد.«

رئیس سازمان توسعه تجارت که در هم اندیشی جامعه 
تورگردانان بخش خصوصی و دولتی سخن می گفت، 
آمار درآمد ارزی حاصل از گردشگری در چهار ماه 
نخست امسال را ۲.۸5 میلیارد دالر اعالم کرد که این 
رقم گویای درآمد متوسط روزانه ۲۳ میلیون دالر برای 

گردشگری کشورمان است.
انتقادهای مطرح شده  به  اشاره  با  افخمی«  »ولی ا... 
از سوی تورگردان ها درباره کمبود حمایت از صنعت 
گردشگری در بیانی متقابل اظهار کرد: کار کردن و 
برداشتن موانع سخت است. مطمئنم اگر بیشتر به 
گشایش هایی که بعد از برجام حاصل شده بپردازیم، 
می توانیم این نوید را بدهیم که برخی موانع به مرور 

حذف خواهند شد.
از  تورگردان ها  است که  این  بر  توقع  داد:  ادامه  وی 
موقعیت پیش آمده برای کشور بهره برداری مطلوب تر 

و برنامه ریزی بهتر داشته باشند. به عنوان نمونه هفته 
گذشته سفری به آستاراخان داشتم که با توجه به 

درخواست تجار ایرانی، دو پرواز در هفته به این مقصد 
برقرار شده است.                         اد      امه د      ر صفحه 2

در ۴ ماه اول امسال به ثبت رسید

درآمد گردشگری ایران، ساعتی یک میلیون دالر

تولیدکنندگان قربانی تجارت کثیف؛

ادامه واردات میوه های خارجی
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کالم  نور

اردوغان هم اعتراف کرد: 

»غرب« از تروریست ها 
حمایت می کند

اد      امه از صفحه1
کرد: کشورهایی  تاکید  ترکیه  رئیس جمهور 
که فکر می کردیم دوست ما هستند، اکنون با 

کودتاچیان و تروریست ها ایستاده اند.
اصالح  بسته  هیچ  اینکه  بیان  با  اردوغان 
اقتصادی نخواهند داشت، افزود که نمودارهای 
اقتصادی نشان می دهد اقتصاد ترکیه آسیب 
به حالت  زودهنگام،  بازسازی  ندیده و ضمن 

عادی خود بازگشته است.
وی گفت تالش برای این کودتا با تالش های 
قبلی متفاوت بوده زیرا 238 نفر کشته شدند.

رئیس جمهور ترکیه در اظهار نظری بی سابقه 
آمریکا  مقاماتشان،  گفته های  برخالف  گفت 
استرداد  و  دستگیری  برای  سندی  هیچ 
تروریست ها را قبول نمی کند و به وعده های 

خود عمل نمی کند.
اردوغان ادامه داد: »این چه اتحادی است که 
وقتی درخواست می کنیم تروریست ها را به ما 
تحویل دهید، از ما سند می خواهند؟ آمریکا 
چگونه می گوید متحد ماست در حالی که به 

گولن پناه داده است؟«
وعده های  به  اروپا  اتحادیه  اینکه  بیان  با  وی 
خود در توافق مربوط به مهاجرین عمل نکرده 
آواره  میلیون   3 از  میزبانی  با  اروپا  از  ما  اما 

حفاظت کردیم.
رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد اگر ارتش را 
را  ارتش  گولنیست ها  نمی کردیم،  بازسازی 

تصرف می کردند.
سرپرستی  شدن  بسته  از  همچنین  اردوغان 
ریاست  نهاد  در  مخابرات  و  ارتباطات  اداره 

جمهوری خبر داد.
اطالعات  سازمان  بازسازی  اعالم  ضمن  وی 
گفت سازمان های اطالعاتی درباره وقوع کودتا 
خوب عمل نکرده و نه تنها به مقامات هشدار 

ندادند بلکه رفتاری خصمانه نشان دادند.
به  از سفرش  ترکیه همچنین  رئیس جمهور 
روسیه در تاریخ 9 آگوست )هفته بعد( خبر داد.

در ۴ ماه اول امسال به ثبت رسید

درآمد گردشگری ایران، ساعتی 
یک میلیون دالر

 اد      امه از صفحه1
است.  مواجه  مسافر  کمبود  با  پروازها  این  اما 
یکی از تورگردان ها که در آن سفر همراه  ما بود 
برای جذب گردشگر از این مقصد اعالم آمادگی 
کرد. عالوه بر این می توان از این پرواز به عنوان 
کانِکشن روسیه و عمان برای جذب گردشگران 
اگر  حالیکه  در  کرد.  استفاده  ایران  به  روس 
برنامه ریزی درستی صورت نگیرد، ممکن است 
یک خط هوایی را که قابلیت درآمدزایی برای 

کشور دارد از دست بدهیم.
»افخمی« در ادامه سخنانش با اشاره به خواسته 
تورگردانان کشور برای اعمال معافیت مالیاتی 
کرد:  اظهار  گردشگری  خودروهای  واردات  در 
به کشور  این خودروها  ورود  برای  محدودیتی 
نداریم، اما گاهی تقاضا برای معافیت مالیاتی است 
که این امکان پذیر نیست. طبق قوانین هر کاالیی 
که به کشور وارد می شود، باید حقوق ورودیه ی 

آن را پرداخت کند.
وی ادامه داد: ان شاءا... بانک ها کمک می کنند و 
منابع مالی را در اختیار قرار می دهند و امیدواریم 
سال دیگر در چنین هم اندیشی، شاهد شنیدن 
خبر تأمین خودروهای مناسب گردشگری باشیم.

و  صادراتی  جوایز  درباره  همچنین  »افخمی« 
حمایت هایی که سازمان توسعه تجارت می تواند 
باشد، توضیح داد:  از بخش گردشگری داشته 
متأسفانه دولت با مشکالتی مواجه است و در 
بسته حمایت های صادراتی قادر نبوده ریالی به 
سازمان توسعه تجارت بدهد. اگر کمک هایی هم 
به راه اندازی خطوط هوایی شود، مربوط به تأمین 
مالی سال گذشته است. اگر دولت ما را تأمین 
مالی می کرد حتما دربست همه آن را تقدیم 

بخش خصوصی گردشگری می کردیم.
توسعه  سازمان  بودجه  در  البته  افزود:  وی 
تجارت منابع مالی خوبی پیش بینی شده که 
اگر تخصیص یابد در چارچوب ضوابط موجود 

می توان ارائه کرد.

خبر

بی اعتمادی به استکبار؛ تنها حاصل برجام!

باشد  داشته  حاصلی  اگر  برجام  نوشت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
بی اعتمادی به استکبار است و نفس مذاکره نمی تواند نتایجی برای 

کشوربه بار آورد.
به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و استاد 
حقوق بین الملل دانشگاه تهران، با انتشار یادداشتی در صفحه تلگرام 
خود، بی اعتمادی به استکبار را مهمترین حاصل برجام توصیف کرد و 
گفت: به همین دلیل است که تاکید می شود مذاکره در سایر موضوعات 

نیز نمی تواند مثمر ثمر باشد.
در این یادداشت آمده است:

آنچه در بیانات مقام معظم رهبری مورد تاکید واقع شد، بی حاصلی برجام 
بود، نه از لحاظ اینکه اصل مذاکرات بی فایده بوده است، بلکه به این دلیل 
که نشان داد آمریکا با بدعهدی و نقض تعهدات نمی تواند مدعی یک دولت 
وفادار به اصول روابط بین الملل و بایسته های حقوق بین الملل باشد. این 
نتیجه صرفا یک پیش بینی و گمانه زنی نبوده که به سادگی بتوان آن را 
نادیده گرفت بلکه اکنون در یکسالگی برجام که نتایج آن برهمگان آشکار 
شده است، به راحتی قابل مشاهده است و دست اندرکاران برجام هم خود 
به کرات بر این بدعهدی اشاره داشته و تصریح به آن نموده اند که طرف 

غربی از ایفای تعهدات خود سرباز می زند.
خالصه اینکه برجام اگر حاصلی داشته باشد بی اعتمادی به استکبار 
است و نفس مذاکره نمی تواند نتایجی برای کشوربه بار آورد. مذاکره باید 
تعهدات دوجانبه را هدف بگیرد که البته تجربه برجام خالف این بود و 
به همین دلیل است که تاکید می شود مذاکره در سایر موضوعات نیز 
نمی تواند مثمر ثمر باشد، پس بهتر آن است تا نگاه به خارج عاقالنه باشد 
و در حد و اندازه خود و به جای آن تکیه بر بازوی داخلی کنیم؛ چرا که  

خفته و بیدار را تفاوت است و تکیه بر خنده دشمن شرط عقل نباشد.

والیت فقیه مهمترین عامل ناکامی استکبار 
در مقابله با ایران

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه ملت ایران همیشه 
پشتیبان راستین حریم والیت خواهند بود، گفت: والیت فقیه مهمترین 

عامل ناکامی استکبار در مقابله با ایران اسالمی است.
به گزارش مهر، حجت االسالم عبدا... حاجی صادقی جانشین نماینده 
ولی فقیه در سپاه  در آیین معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه روح ا... استان مرکزی با بیان اینکه دشمنان با برنامه ریزی های 
کارشناسی می خواهند عوامل و عناصر ماندگاری انقالب را از بین ببرند، 
گفت: سبزپوشان سپاه در نقاط مختلف کشور به عنوان پاسبانان اصلی 
نظام اسالمی وظیفه دارند ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی و 
امام راحل را درک کرده و در راستای گسترش گفتمان مترقی انقالب 

گام های اساسی بردارند.
وی افزود: بقای انقالب اسالمی در گرو تقویت اتصال امت با والیت است 
و این مهم سفارش شهدا است و هر کس در هر لباس در عمل به آن 

ضعیف شد، در جبهه دشمن است.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه تصریح کرد: دشمنان ایران 
اسالمی عشق و عالقه ملت به امام راحل و مقام معظم رهبری را به 
خوبی درک کرده اند و به این باور رسیده اند که ملت ایران هیچگاه 
دست از پشتیبانی و حمایت ازوالیت فقیه برنمی دارد، از این رو تحریف 

مکتب امام و انقالب اسالمی را در دستور کار خود دارند.
وی اظهار کرد: تبعیت از والیت فقیه و مقام معظم رهبری انتخاب ملت 
ایران است که بارها در مناسبت های مختلف نشان دادند که همیشه 
پشتیبان راستین حریم والیت و نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند 

و خواهند بود.
حجت االسالم حاجی صادقی خاطرنشان کرد: والیت فقیه مهمترین 
عامل ناکامی استکبار در مقابله با ایران اسالمی است و والیت معیار 

سنجش اعمال و رفتار ملت همیشه در صحنه ایران است.

آمریکا به دنبال توسعه موشک های کروز هسته ای

پنتاگون با ادعای این که امنیت ملی آمریکا با مخاطره روبه رو است،  در 
حال حرکت به سوی اجرای برنامه نظامی جدید در راستای دستیابی به 

موشک های کروز هسته ای جدید است.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، سه گانه های هسته ای آمریکا 
و  زیردریایی ها  قاره پیما،  هسته ای  موشک های  ضلع  سه  شامل 

بمب افکن های استراتژیک است.
نیروی هوایی آمریکا اخیرا ابراز نگرانی کرده است که موشک های کروز 
هسته ای آن به دلیل فرسودگی برای نبردهای مدرن نامناسب هستند.

از  آن  در  که  کرد  منتشر  بیانیه ای  آمریکا  هوایی  نیروی  روز جمعه، 
برای طراحی  را  تا بودجه هایی  بود  شرکت های دفاعی خواسته شده 
دوربرد  نبرد  سالح  نام  با  را  جدید  هسته ای  موشک  یک  ساخت  و 

)LRSO( تصویب کنند.
در این بیانیه ضمن تاکید بر به صرفه بودن این موشک آمده است:  این 
 ،۵2-B سیستم موشکی چند منظوره می تواند بر روی بمب افکن های
B2۱ ،2-B نصب شود و به طور موثر باعث عقب راندن هرگونه نیروی 

متخاصم شود.
بنابه گفته ژنرال اسکات جانسون، فرمانده مرکز تسلیحات هسته ای 
نیروی هوایی آمریکا موشک هسته ای LRSO یک عنصر حساس و 

حیاتی برای استراتژی بازدارندگی هسته ای آمریکاست.
در حالی که پنتاگون به سختی از این طرح حمایت می کند، ۱۰ تن از 
سناتورهای دموکرات کنگره با آن اعالم مخالفت کرده اند، آن ها از دولت 

اوباما در خواست کرده اند تا برنامه LRSO را لغو کند.
این سناتورها تاکید کرده اند که لغو این برنامه عالوه بر ارتقای صلح 
جهانی این امر باعث کاهش 2۰ میلیارد دالری هزینه مالیات دهندگان 

آمریکایی خواهد شد.
این سناتورها اعالم کرده اند که جنگ هسته ای باعث ایجاد بزرگ ترین 

تهدید علیه امنیت آمریکا خواهد شد.

برگزاری کمیسیون مشترک ایران و افغانستان 
هفته آینده 

»کمیسیون مشترک همکاری ها« ایران و افغانستان ۱9 و 2۰ مرداد 
ماه در تهران با حضور وزیران کشور و دارایی دو کشور برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، پنجمین »کمیسیون مشترک همکاری ها«ی ایران و 
افغانستان هفته آینده به مدت دو روز در تهران به میزبانی وزارت کشور 

برگزار می شود.
این کمیسیون اولین کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در 

دولت محمد اشرف غنی  و حسن روحانی است.
در شهریور  بار  آخرین  کشور  دو  های  همکاری  مشترک  کمیسیون 

۱39۱ در کابل برگزار شده است.
احمد حکیمی وزیر مالیه افغانستان از سوی دولت این کشور سرپرستی 

هیات افغان را در این کمیسیون بر عهده دارد.
در روز نخست این نشست کمیته های کارشناسی اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی موضوعات مختلف مشترک را مورد بررسی قرار می دهند و 
در روز دوم نشست اصلی کمیسیون باحضور وزیران کشور و مالیه دو 

کشور برگزار می شود.
گفتنی است در سال های گذشته از سوی ایران، وزارت امور خارجه 

مسوول برگزاری کمیسیون مشترک همکاری ها بوده است.
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عملکرد  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
چهار ماهه در بخش صادرات غیرنفتی رشد 
مناسبی داشته که امیدوارم با حمایت های 
رشد  به  رو  روند  این  بانکی،  نظام  و  دولت 

استمرار یابد.
جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی 
دیروز به ریاست معاون اول رییس جمهور 

برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش 
ماهه  چهار  در  غیرنفتی  صادرات  عملکرد 
نخست سال جاری گفت: این گزارش نشان 
می دهد که عملکرد چهار ماهه در بخش 
که  داشته  مناسبی  رشد  غیرنفتی  صادرات 
امیدوارم با حمایت های دولت و نظام بانکی، 

این روند رو به رشد استمرار یابد.
با  همچنین  جمهور  رییس  اول  معاون 
یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز 
توسعه  در خصوص  جمهور  رییس  رویکرد 
کرد:  خاطرنشان  کشور،  غیرنفتی  صادرات 
توسعه  موضوع  بر  نظام  راس  در  که  امروز 
عوامل  از  یکی  عنوان  به  غیرنفتی  صادرات 
شده  تاکید  اشتغال  و  تولید  اندازی  راه 
دارای  صادرات  حوزه  در  که  کسانی  است، 
موجود،  قوانین  از  نباید  مسئولیت هستند، 
تفسیری داشته باشند که در مسیر توسعه 
بلکه  کند  ایجاد  مانع  غیرنفتی  صادرات 
باید تالش کنیم تا این مسیر هرچه بیشتر 
هموار گردد چراکه بر اساس مصوبات ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات 
غیرنفتی از اولویت های اصلی کشور در سال 

جاری است.
کسانی که در حوزه صادرات دارای مسئولیت 
تفسیری  موجود،  قوانین  از  نباید  هستند، 
باشند که در مسیر توسعه صادرات  داشته 
تالش  باید  بلکه  کند  ایجاد  مانع  غیرنفتی 
کنیم تا این مسیر هرچه بیشتر هموار گردد

جهانگیری عدم استرداد به موقع مالیات بر 
ارزش افزوده کاالهای صادراتی که در جلسه 

روی  پیش  های  چالش  از  یکی  عنوان  به 
اشاره  را مورد  صادرات غیرنفتی مطرح شد 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  از  و  داد  قرار 
از  متشکل  کارگروهی  تشکیل  با  خواست 
دستگاههای ذی ربط به این موضوع به عنوان 
یکی از چالش های این بخش رسیدگی کند 
و راهکارهای حل این مشکل را در اسرع وقت 

پیدا و موانع را برطرف سازند.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم 
تمرکز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
بر موضوع مشوق های صادراتی تاکید کرد و 
گفت: سازمان مدیریت باید موضوع مشوق های 

صادراتی را جزو اولویت های خود قرار دهد.
های  بینی  پیش  به  اشاره  با  جهانگیری 
اعتباری  خط  اعطای  برای  گرفته  صورت 
اعطای  به کشورهای هدف صادراتی گفت: 
به گونه  باید  این کشورها  به  اعتباری  خط 
اجرای  برای  این کشورها  تا  انجام شود  ای 
انسانی  نیروی  و  کاالها  از  خود  پروژه های 

ایرانی استفاده کنند.
معاون اول رئیس جمهور به مسائل و چالش 
عراق  کشور  به  صادرات  روی  پیش  های 
نیز اشاره کرد و از وزرای صنعت، معدن و 
حل  برای  خواست  خارجه  امور  و  تجارت 

های  شرکت  و  ایرانی  پیمانکاران  مشکل 
صادرکننده به عراق، گفتگوهای جدی تری 

با مسئولین این کشور انجام شود.
های  مشوق  موضوع  باید  مدیریت  سازمان 
صادراتی را جزو اولویت های خود قرار دهد

در این جلسه که وزرای امورخارجه، صنعت، 
دارایی،  و  اقتصادی  امور  تجارت،  و  معدن 
کشور، جهاد کشاورزی، نفت، رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون رئیس 
فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس  و  جمهور 
جمهور،  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
رییس کل بانک مرکزی، رییس کل گمرک 
سازمان  رییس  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
رئیس  داشتند،  حضور  نیز  استاندارد  ملی 
از عملکرد  سازمان توسعه تجارت گزارشی 
تراز تجاری صادرات و  صادرات غیرنفتی و 
سال  نخست  ماهه  چهار  در  کشور  واردات 
ارائه کرد. وی میزان ارزش صادرات  جاری 
 ۱6.3 را   9۵ سال  نخست  ماهه  چهار  در 
میلیارد دالر اعالم کرد و افزود: این میزان 
به معنای 2۱ درصد افزایش نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته است.
در این گزارش همچنین تراز تجاری چهار 
ماهه نخست سال جاری 3.4 میلیارد دالر 

اعالم شد که از رشد قابل توجهی نسبت به 
سال قبل برخوردار بوده است.

صادرات  عملکرد  به  گزارش  این  ادامه  در 
طی چهار ماهه اول سال جاری به تفکیک 
گازی،  میعانات  شامل  کاالیی  های  گروه 
پتروشیمی، صنعت، کشاورزی، معدن، فرش 
میزان کل  و  پرداخته شد  و صنایع دستی 
 4۱.2 وزنی  نظر  از  مدت  این  در  صادرات 
میلیارد  ارزشی ۱6.3  نظر  از  و  میلیون تن 
دالر اعالم گردید که به ترتیب از 36 و 2۱ 
برخوردار  قبل  سال  به  نسبت  رشد  درصد 

بوده است.
مقاصد عمده صادراتی طی چهار ماهه اول 
فنی  خدمات  صادرات  میزان  و   9۵ سال 
گردشگری،  اطالعات،  فناوری  مهندسی، 
ترانزیت و حمل و نقل در این مدت نیز از 
دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش به 

آن پرداخته شد.
مشکالت  و  ها  چالش  جلسه  این  ادامه  در 
پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرده شد 
که دو نرخی بودن قیمت ارز، موانع اداری 
برای صادرات داروهای دامی، عدم استرداد 
کاالهای  افزوده  ارزش  بر  مالیات  موقع  به 
خدمات  های  هزینه  بودن  باال  و  صادراتی 
بندری از جمله این چالش ها بود که پس 
در  الزم  تصمیمات  نظر،  بادل  و  بحث  از 

خصوص این مشکالت اتخاذ گردید.
در ادامه این نشست رئیس کل بانک مرکزی 
نیز با اشاره به طرح موضوع نرخ ارز و تاثیر 
ارز  ثابت  آن در صادرات کشور، گفت: نرخ 
و  نیست  مرکزی  بانک  های  سیاست  جزو 
امروز دخالت بانک مرکزی در بازار با سال 
های گذشته تفاوت پیدا کرده است و نرخ 
و  واقعی  بلکه  نیست  مصنوعی  بازار  در  ارز 

مبتنی بر عرضه و تقاضا است.
برای  مرکزی  بانک  برنامه  از  همچنین  وی 
تک نرخی شدن ارز در سال جاری خبر داد.

جهانگیری تاکید کرد:

لزوم حمایت از روند رو به رشد صادرات غیرنفتی

در  خارجی  میوه های  توزیع  و  واردات 
و  می شود  انجام  راحتی  به  همچنان  بازار 
اما  را به شدت نگران کرده،  تولیدکنندگان 
این  اقدامی جدی در  به  دولت هنوز دست 
زمینه نزده  و اوضاع هر روز بدتر از قبل می شود.

به گزارش مهر بهمن ماه سال گذشته توزیع 
گسترده میوه های ممنوعه خارجی باعث سر 
و صدای زیادی در رسانه های خبری کشور 
شد و مسئوالن را وادار به برخورد با عرضه 
و توزیع این میوه ها کرد. واردکنندگان هم 
به  پُرتنش و حساس دیدند  را  که شرایط 
تجربه های گذشته خود روی آورده و دست 

به اقدامات زیرکانه ای در این زمینه زدند.
مهاجران،  سیدحسین  زمینه  همین  در 
رئیس اتحادیه میوه و سبزی به مهر گفت: 
واردکنندگان در پی برخوردهایی که انجام 
می گیرد، میوه ها را جا به جا کرده، از استان 
در  و  می برند  دیگر  استان های  به  تهران 

انبارها دپو می کنند.
واردکنندگان  طبیعتا  اینکه  بیان  با  وی 
در  دهند،  نمی  پس  را  ممنوعه  میوه های 
پاسخ به این پرسش که آیا میوه های حمل 
شده به استان ها دوباره به تهران بازخواهند 

گشت یا همان جا توزیع می شوند؟ گفت: 
منتقل  سردخانه  به  محصوالت  این  وقتی 
پیدا  افزایش  آنها  ماندگاری  می شوند، 
می کند، بنابراین واردکنندگان صبر می کنند 
میوه های  دوباره  و  شود  آرام  وضعیت  تا 
ممنوعه را نه به صورت آشکار بلکه پنهانی 

در بازار عرضه می کنند.
نکته قابل توجه در این میان آن است که 
با عرضه  برخورد مسئوالن  در طول مدت 
گاهی  اگرچه  ممنوعه  میوه های  کنندگان 
می شد  کم  بازار  در  میوه ها  این  توزیع 
مسئله  همین  و  نرسید  به صفر  هرگز  اما 
باعث اعتراض تولیدکنندگان و کارشناسان 
مربوطه شد و آنان اعالم کردند برخوردها با 
واردات غیرمجاز و توزیع میوه های ممنوعه 
به  واردکنندگان  و  نیست  جدی  چندان 
کار  جدید  ترفندهای  با  و  پنهانی  صورت 

خود را پیش می برند.
براساس این گزارش، با فروکش کردن تب 
افکار  و  واردات غیرمجاز در میان رسانه ها 
عمومی، کم کم همه چیز به حالت عادی 
سرگرفته  از  میوه ها  این  توزیع  و  برگشت 
شد که همین مسئله موجب اعتراض بسیار 

شدید تولیدکنندگان کشور شد.
شعبانی،  محمدرضا  زمینه  همین  در 
در  مازندران  باغداران  اتحادیه  مدیرعامل 
برای مقابله  ما  اظهارداشت:  با مهر  گفتگو 
کشور  به  میوه  غیرمجاز  واردات  مسئله  با 

مصمم نیستیم و اراده کافی نداریم.
شعبانی با اشاره به اینکه ما هنوز به طور 
مسئولیت  دستگاه  کدام  نمی دانیم  دقیق 
برخورد با این امر را دارد، گفت: دستگاه های 
به  ما  که  دارد  وجود  کشور  در  متعددی 
هر کدام مراجعه می کنیم، اظهار می کنند 

متولی این امر نیستند.
میوه های خارجی با مجوز و از مبادی رسمی 

وارد می شوند
نکته مهم دیگر در این زمینه آن است که 
به اعتقاد بیشتر کارشناسان و متولیان امر، 
قاچاق  نمی توان  را  میوه  غیرمجاز  واردات 
با کانتینرهای  نامید و محموله های بزرگ 
کشور  رسمی  مبادی  از  جز  یخچال دار 

نمی توانند از راه دیگری آمده باشند.
در  مازندران  باغداران  اتحادیه  مدیرعامل 
اینباره به مهر گفت: در باور کسی نمی گنجد 
که محموله هایی به این بزرگی را بتوان از 
جایی جز دروازه های اصلی کشور، وارد کرد.

اقدامات  از  همچنین  مسئول  مقام  این 
انتقاد  زمینه  این  در  مربوطه  دستگاه های 
مدام  مربوطه  دستگاه های  افزود:  و  کرد 
توپ را به زمین یکدیگر می اندازند و همین 

باعث می شود ما امیدی به متوقف شدن این 
پدیده شوم نداشته باشیم.

براساس این گزارش، واردات غیرمجاز میوه 
اثرات سوء زیادی دارد که یکی از مهم ترین 
این موارد را می توان ورود آفات قرنطینه ای 
به کشور عنوان کرد. این مسئله که موجب 
کارشناسان  تولیدکنندگان،  شدید  نگرانی 
باعث  است،  شده  کشور  تولید  متولیان  و 

افزایش حجم سموم مصرفی نیز می شود.
مهدی قائمیان، معاون قرنطینه و بهداشت 
گیاهی سازمان حفظ نباتات در این زمینه به 
مهر گفت: ورود آفات قرنطینه ای به کشور و 
در پی آن افزایش حجم سموم مصرفی، ما 
را با معضل آلودگی محیط زیست نیز مواجه 

خواهد کرد.
این  با  مقابله  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
تجارت کثیف و محدود کردن آن همکاری 
همچنین  و  مسئول  دستگاه های  تمامی 

مردم را می طلبد.
می رسد  ذهن  به  که  سوالی  میان  این  در 
آن است که چرا با وجود این همه اعتراض 
نسبت به واردات غیرمجاز میوه و تاکید بر 
به  آنها  توزیع  و  واردات  آن،  از  جلوگیری 
چرا  دارد؟  ادامه  و  می شود  انجام  راحتی 
هیچ اقدام موثری در این زمینه نمی شود؟ 
آیا دولت به واردات قاچاق بی تفاوت است 
و فقط به برخوردهای مقطعی و کوتاه مدت 

اکتفا می کند؟

اد      امه از صفحه1
اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان 
هفته  پیش گیرانه  اقدام  گرفت،  قرار  تهران 
گذشته ضابطان در کشف خانه  ای بود که 
برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد 
برای برخی دیپلمات های کشورهای خارجی 

و ایرانیان مرتبط مهیا شده بود.
مذکور چهار  منزل  از  که  این  اعالم  با  وی 
هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است، 
اظهار داشت: امروز دشمنان انقالب در مورد 
فساد و فحشا سازمان  یافته عمل می  کنند و 
این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه 
بوده و نشان از اشراف دستگاه  های اطالعاتی 
تقدیر  قابل  دارد،  شهر  امور  بر  ضابطان  و 

است.
با  ایرانی  نفر  دو  رابطه  این  در  افزود:  وی 

تابعیت مضاعف دستگیر شده اند.
گذشته  ماه  دو  افزود: طی  تهران  دادستان 
برخی  با  که  است  ای  خانه   دومین  این 
عوامل  و  تهران  در  خارجی  دیپلمات های 
ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده 
و این شیوه پیش گیرانه باید ادامه یابد تا تمام 

مراکز مهیا برای فساد شامل باغ ها، تاالرها و 
اماکن معد برای فساد در اشراف اطالعاتی 

ضابطان قرار گیرد.
دولت  آبادی  جعفری  عباس  جلسه  این  در 
ضمن تأکید بر تکلیف سرپرستان به بازدید 
را  امر  این  زندانیان،  با  مالقات  و  زندان ها  از 
کار  یک  و  آن ها  جدی  وظیفه  به عنوان 
وضعیت  باید  ما  گفت:  و  خواند  جهادی 
بر  و  کنیم  پیگیری  را  بالتکلیف  زندانیان 
از  نواحی  سرپرستان  بازدید  مبنا  همین 
مانع  اقدام  این  زیرا  است؛  الزامی  زندان ها 
زندانیان می  شود و همه  از تضییع حقوق 
سرپرستان اعم از آن که ناحیه  ی آن ها واجد 
زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به 

زندان ها سرکشی کنند.
دادستانی  برنامه  ریزی  از  تهران  دادستان 
تهران برای مالقات قضات با تمام زندانیان 
استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و 
اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت زندانیان 
نه تنها از سیاست های مهم قوه قضاییه است، 

بلکه از سیاست های جدی نظام می  باشد.
نکته  دیگری که مورد تأکید دادستان تهران 

به  پیگیری وضعیت محکومان  قرار گرفت، 
رد مال بود. وی با اشاره به این که از نواحی 
دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی 
که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به 
سر می  برند را به دادستانی اعالم کنند، این 
اقدام را در جهت برنامه  ریزی پیرامون آزادی 
آن ها ارزیابی کرد و گفت: در بررسی پاسخ-
 های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این 
نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که 
بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می 
زندان، هزینه  آنان در  نگه داری  برای   برند، 

زیادی می  شود.
نحوه  قانون  به  اشاره  با  تهران  دادستان 

مصوب ۱3۵۱،  مالی  محکومیت های  اجرای 
رویکرد قانون گذار پیش از انقالب را نسبت 
به بازداشت یوم االدا منطقی خواند و اظهار 
نگهداری  هزینه  قدیم  قانون  در  داشت: 
عهده  بر  مال  رد  بابت  از  بدهکار  زندانی 
شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری 
می  کرد و چه بسا از ادامه نگه داری بدهکار 
قانون  اصالح  با  اما  داد،  می   انصراف  مالی 
دولت  عهده  بر  هزینه  این  انقالب،  از  پس 
راستا  این  در  شاکی  لذا  شد،  داده  قرار 
اعالم  صرف  به  و  ندارد  را  الزم  همکاری 
موضوع  و  کرده  اکتفا  بازداشت  درخواست 

را پیگیری نمی  کند.

دادستان تهران خبر داد:

کشف دومین خانه فساد دیپلماتها

تولیدکنندگان قربانی تجارت کثیف؛

ادامه واردات میوه های خارجی
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تولید محصوالت کشاورزی 
نیازمند سرمایه گذاری 

é خانی نژاد

اجرای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت نیازمند نظام 
پولی و سرمایه گذاری است و تولیدات کشاورزی 
که  هایی  گام  نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز 

برای توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت ها برداشته می شود همگی 
دغدغه اشتغال داشته و رفع معضل اشتغال نیز یک راهش به تولید 

محصوالت کشاورزی ختم می شود.
سیاسیونی که دغدغه اشتغال دارند به طور یقین یکی از راه هایی 
توسعه کشور را در تولید محصوالت کشاورزی دانسته و پویایی این 

بخش نیز تنها در سرمایه گذاری احیا می شود.
کشاورزی  بخش  در  ریزی  برنامه  بدون  شغلی  های  فرصت  ایجاد 
که  زراعی  های  زمین  وضعیت  به  نگاهی  با  نیست.  پذیر  امکان 
به عمق  اند،  تغییر کاربری مواجه شده  با بحران  در سالهای اخیر 
فاجعه ای که گریبان کشاورزی این مرز و بوم را خواهد گرفت، پی 

می برید. 
صورت  کشاورزی  بخش  در  مناسب  گذاری  سرمایه  چنانچه  اگر 
به  نیازی  دیگر  و  بوده  غنی  ها  بخش  از  بسیاری  در  ایران  گیرد، 
واردات برخی مواد غذایی ندارد و می تواند انتظار داشت خود صادر 

کننده برخی از محصوالت کشاورزی باشد.
حال که بسیاری از مسووالن تنها راه حل اقتصاد ایران را بکارگیری 
یکی  دانند،  می  خارجی  و  داخلی  عرصه  در  مقاومتی«  »اقتصاد 
بخش  در  خوب  فعالیت  آن  به  یابی  دست  صحیح  های  روش  از 
کشاورزی است که این امر به کمک جهاد کشاورزی و با بکار گیری 

تولیدات ملی و با حمایت از کار و سرمایه ایرانی محقق می شود.
توانمندیهای  و  خاک  و  آب  استعداد  که  کارشناسانی  از  استفاده 
سرمایه  و  کشاورزان  از  حمایت  با  و  کرده  شناسایی  را  مهندسی 
گذاران بخش تولید زمینه اشتغال جوانان و مشکل بیکاری را رفع 
می کنند یکی از نیازهای اساسی این عرصه است. در برهه کنونی به 
مرحله ای رسیده ایم که دیگر نمی توان به حرفها بسنده کرد بلکه 
آستین ها را باال زد و بهترین راه را برای رفع مشکالت اقتصادی در 

عرصه کشاورزی انتخاب نمود.
مشکالت اقتصادی در کشورمان دیرینه و ساختاری است که باید به 
صورت علمی، فنی و همه جانبه به عنوان یک بسته کامل سیاستی 

با آن برخورد نمود.
در  باید  جدی  بطور  که  است  معضلی  اقتصادی  رکود  از  خروج 
خصوص آن راه حلی مناسب بکار گرفت. یک جانبه گرایی در اقتصاد 
باعث شده که امروز همچنان معضل بیکاری را به صورت حاد در 
جامعه داشته باشیم و مسئله تولید و تداوم تولید یکی از معضالت 
جدی کشورمان شده، به طوری که بنگاه های اصلی تولیدی کشور 

هیچ بنیه ای برای کار ندارند.
بانکی  شبکه  در  نقدینگی  رکود  از  خروج  ها  راه  از  دیگر  یکی 
وجود  رابطه  این  در  پاگیری  و  بسیار دست  قوانین  که  کشوراست 
به  تشویقی  بسته  ایجاد  و  کافی  تسهیالت  ایجاد  با  توان  می  دارد 
کشاورزان و روش های مناسب و کارشناسی شده آنان را ترغیب به 
کاشت و برداشت محصوالت کم آب و در عین حال پرمنفعت نمود.

بنابراین باید با روش هایی مثل استفاده از شبه پول، پایین آوردن 
نرخ سود بانکی و منطقی کردن آن متناسب با نرخ تورم و تسریع در 
پرداخت های بانکی متناسب و همچنین الکترونیکی کردن سیستم 
بانکی که قابل ردیابی باشد، تا منابع مالی بجا و در جای خود هزینه 

شود جهت خروج از رکود اقدام کرد.
نگرفته  کار جدی صورت  مقاومتی  اقتصاد  مطرح شدن  با  تاکنون 
تا بتوان تغییرات محسوس و قابل لمسی را مشاهده کرد، موضوع 
اقتصاد مقاومتی را نه در مقررات زدایی و نه در درون زایی، جدی 
نگرفته ایم، در حالی که بهترین شیوه بهره گیری از اقتصاد مقاومتی 
اقتصادی  کارشناسان  توسط  که  است  هایی  راه حل  بردن  کار  به 

مطرح شده و نباید به نامه نگاری ها و مصوبه ها بسنده کرد.
و  خانه  وزارت  یا  و  وزیر  هر  که  است  حلی  راه  همان  استراتژی 
ولی  کند  تعریف  خود  تشکیالت  برای  باید  دستی  زیر  نهادهای 
تاکنون هیج راه حل بنیادی و مناسبی در این خصوص در بخش 
اقتصاد مقاومتی در رابطه با تولیدات کشاورزی صورت نگرفته است.

دستاوردهای  از  استفاده  با  کشاورزی  محصوالت  کیفیت  افزایش 
است  قدمی  اولین  کشاورزی  بخش  کردن  مکانیزه  و  جهانی  نوین 
انجام  و  آمده  کمک  به  عرصه  این  در  گذاری  سرمایه  از  بعد  که 
کارهای کارشناسی جهت کاشت و برداشت مرغوب ترین و بهترین 
محصول یکی دیگر از راه های جلوگیری از هدر رفت آب و نیروی 

انسانی است.
بوده  هایی  وابستگی  کشاورزی  تولیدات  از  بخشی  در  چند  هر 
از  بسیاری  در  اما  دارد  وجود  نیز  وابستگی  ایران  شرایط  بعلت  و 
بخش ها می توان این نقص را جبران کرد. سرمایه گذاری در بخش 
در  تحولی  هیچ  صورت  این  غیر  در  است  سود  نیازمند  کشاورزی 

بخش کشاورزی به وجود نمی آید.
داشت  نخواهند  سودی  صادرات  ایجاد  بدون  کشاورزی  تولیدات 
که  هستیم  کارآزموده  انسانی  نیروی  نیازمند  بیشتر  تولید  برای  و 
موفقیت دست  به  این عرصه  در  توان  باتلفیق سرمایه گذاری می 
یافت. شناسایی منابع پایه در بخش کشاورزی با توجه به محدودیت 
آبی گام اساسی است که کارشناسان عرصه کشاورزی بارها بر آن 

تاکید داشته و دارند.
جذب نقدینگی و هدایت سرمایه به سمت و سوی کشاورزی برنامه 
جامعی است که توسط دولت و دست اندرکاران آن صورت گرفته 
و اگر این نقدینگی در کنترل و نظارت صحیحی صورت گیرد می 
اما گر  انتظار داشت بجا و در جای مناسب هزینه می شود.  توان 
همچنان مانند گذشته سرگردان شده و در بخش های داللی هزینه 

شود، نمی توان امیدی به موفقیت در تولیدات کشاورزی داشت.
گزاری  سرمایه  و  نقدینگی  جذب  برای  انگیزه  و  رقابت  ایجاد 
هدر  ها  سرمایه  این  تا  گیرد  بکار  دولت  اگر  که  است  شگردی 
نرفته و بجای سرمایه گذاری و خاک خوردن در بانکها چرخ های 
عمل  موفق  داشت  انتظار  توان  می  درآورند  حرکت  به  را  تولید 

خواهند کرد.
با توجه به راه حل هایی که از سوی کارشناسان ارائه شده بعد از 
طی کردن مسیر تولید، جهت صادرات محصوالت اقدام کرد و در 
و  بندی  بسته  که جهت  به مشکالتی  توجه  با  نیز  عرصه صادرات 
در  مناسب  های  زیرساخت  ایجاد  داد،  انجام  محصوالت  نگهداری 
بخش صنایع تبدیلی کشاورزی، بسته بندی و نگهداری محصوالت 
از  یکی  شده  محصوالت  ماندن  سالم  و  تازه  موجب  که  کشاورزی 
بیشتر  است.  بخش  این  در  سرمایه  بردن صحیح  بکار  های  روش 
بندی  بسته  بدون  شوند  می  تهیه  استانها  توسط  که  محصوالتی 

مناسب عرضه شده که سبب فاسد شدن محصوالت می شود.
نبود سردخانه و انباری مناسب برای نگهداری محصوالت مازاد یکی 
دیگر از مشکالت و معضالت بخش تولید کشاورزی است که حتی 
با داشتن رتبه باالی تولید مکان مناسبی جهت  برخی محصوالت 

نگهداری آنان وجود ندارد.
مواجه  اقتصادی  با رکود  نیست که  و آخرین کشوری  اولین  ایران 
خصوص  در  گذشته  سال  چند  در  که  شرایطی  به  توجه  با  شده 
و  پیشرفته  کشورهای  وضعیت  مطالعه  با  گرفته  ها صورت  تحریم 
توسعه یافته می توان با استفاده از کارشناسان اقتصادی راه حلی 
مناسب جهت بکارگیری سرمایه گذاری مناسب در بخش تولیدات 
انجام  بخواهیم؛  چنانچه  اگر  برد  بکار  رکود  از  خروج  و  کشاورزی 

می شود. 

یادداشت

بازتاب بیانات مقام معظم رهبری 
در رسانه های خارجی

حضرت آیت ا... خامنه ای با انتقاد شدید از آمریکا به 
دلیل پایبند نبودن به تعهداتش طبق توافق هسته ای 
ایران هنوز از منافع اقتصادی  تاکید کردند: مردم 
برجام بهره نبرده اند. بیانات ایشان بازتاب گسترده ای 

در رسانه های خارجی داشته است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، 
رهبری ایران روز دوشنبه آمریکا را به پایبند نبودن 
به تعهداتش در توافق هسته ای ایران و گروه 5+1 
متهم و تاکید کرد که این نشان دهنده بیهودگی 

مذاکرات با آمریکایی هاست.
او در ادامه اظهارات صریح خود گفت: که مذاکرات 
هسته ای که به حصول توافقی نهایی در ژوییه سال 
از خطراتی  باید درسی آموزنده  2015 منجر شد 
باشد که در نتیجه تعامل با دشمن به وجود می آید.

نیویورک تایمز در ادامه نوشت: آیت ا... خامنه ای که 
حرف آخر را در خصوص مسائل امنیت ملی و دیگر 
ایران می زند در سخنرانی روز  مسائل حساس در 
دوشنبه خود صحبتی درباره ی توقف اجرای برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( نکرد. ایشان پیش از 
این با وجود هشدارهای داخلی درباره ی تعامل با 
اما  بود.  توافق هسته ای پشتیبانی کرده  از  آمریکا 
اظهارات اخیر رهبری ایران، شدیدترین انتقاد وی 
این  کارشناسان  برخی  نظر  از  که  است  برجام  از 
موضع گیری می تواند اهداف عملی به همراه داشته 

باشد.
کلیف کوپچان، رییس گروه اوراسیا که یک شرکت 
مشاوره ای در واشنگتن است، گفت که اعمال فشار 
بر غرب برای تسریع روند سرمایه گذاری در ایران 
و بهبود وضعیت اقتصادی می تواند از اهداف مورد 

نظر باشد.
گیری  موضع  آمریکایی،  روزنامه  این  نوشته ی  به 
اخیر رهبری ایران ممکن است به تقویت منتقدان 
حسن روحانی، رییس جمهور ایران منجر شود که در 
کارزار انتخاباتی اش در سال 2013 وعده داده بود، با 
دستیابی به توافق هسته ای و رفع تحریم ها وضعیت 

اقتصادی کشورش بهبود خواهد یافت.
اجرایی شدن  زمان  از  ایران  نفت  فروش  هر چند 
برجام افزیاش یافته است، خوش بینی آقای روحانی 
نسبت به دیگر مزایای مورد انتظار توافق، یعنی پایان 
انزوای ایران و هجوم سرمایه خارجی و سپس رشد 
اقتصادی هنوز عملی نشده است. این مساله چشم 
انداز موفقیت وی در انتخابات سال آینده ایران و 

انتخاب دوباره اش را به خطر انداخته است.
نیویورک تایمز در ادامه به پا برجا بودن تحریم های 
یک جانبه آمریکا علیه ایران اشاره کرد و نوشت: با 
وجود رفع تحریم های غیر هسته ای، ایران هم چنان 
اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا را ندارد. از این 
رو، بانک های بزرگ اروپایی از زیر پا گذاشتن این 
محدودیت و تجارت با ایران هراس دارند و به شدت 
حوزه  در  مشکالت  این  می کنند.  عمل  محتاطانه 
بانکداری هم چنین مانع از این شده است که ایران 
بتواند به سرعت هواپیماهای بویینگ و ایرباس را 
خریداری کند، معامله ای که برجام به روشنی اجازه 

آن را داده است.
برای رفع  با تالش هایش  این میان  نیز در  کنگره 
تحریم های جدید علیه ایران، خشم مقامات ایرانی 

را برانگیخته است.
بیانات روز گذشته رهبر معظم انقالب در رسانه های 

روس نیز بازتاب گسترده ای داشته است.
انتشار بخش هایی  نیز ضمن  ایتارتاس  خبرگزاری 
از بیانات ایشان گزارش داد: رهبر معظم ایران در 
سخنرانی اخیرش تاکید کرد که برجام نشان می دهد 
که نمی توان به آمریکا اعتماد کرد. ایشان به این نکته 
اشاره کرد که برجام و مذاکره با آمریکا چهره واقعی 
این کشور را نشان داد و ثابت کرد که واشنگتن قابل 

اعتماد نیست.
به گزارش ایتارتاس از 16 ژانویه سال جاری میالدی 
که برجام اجرایی شده است، مقامات ایرانی بارها 
اعالم کرده اند که این کشور تمامی تعهدات خود را 
عملی کرده و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز این 
موضوع را قویا تایید کرده است اما لغو تحریم ها هنوز 

به طور کامل اجرا نشده است.
هم چنین پایگاه خبری – تحلیلی ایران رو با اشاره به 
بیانات حضرت آیت ا... خامنه ای نوشت: رهبر معظم 
ایران روز دوشنبه تاکید کرد که حتی کارشناسان 
واقعیت  این  مذاکرات هسته ای  در  کننده  شرکت 
بر خالف  آمریکا  که  می دهند  قرار  تایید  مورد  را 
وعده های خود عمل و حتی تالش می کند مانع از 

گسترش روابط تهران با کشورهای دیگر شود.
بودن  اعتماد  قابل  غیر  افزود:  روسی  پایگاه  این 
مذاکرات  وجود  با  آمریکا  ویژه  به  ایران  دشمنان 
هسته ای و حصول برجام و این که آن ها از اجرای 
کامل تعهدات خود سرباز می نند از دیگر محورهای 

سخنان و انتقادات رهبری ایران از واشنگتن بود.
هم چنین خبرگزاری فرانسه گزارش داد: در میان 
انتقادات فراوان ایرانی ها مبنی بر این که قدرت های 
جهانی به درستی به تعهدات شان در توافق هسته ای 
عمل نکرده اند، آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم ایران 
روز دوشنبه تاکید کرد که مذاکره با آمریکا نشان داد، 

واشنگتن قابل اعتماد نیست.
ایشان افزود: آن ها از ما می خواهند که در خصوص 
مسائل منطقه یی وارد مذاکره شویم اما تجربه توافق 
هسته ای به ما می گوید که این )تعامل با آمریکا( 
یک سم کشنده است. آمریکایی ها می خواهند در 
برابر هیچ، چیز به دست آورند. بنابراین مذاکرات با 
هم چنین دولتی به معنی انحراف از مسیر درست 

پیشرفت کشور است.
آیت ا... خامنه ای ابراز تاسف کرد که با وجود گذشت 
شش ماه از اجرای توافق هسته ای هیچ تغییر قابل 

توجهی در زندگی مردم ایران ایجاد نشده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود اجرای برنامه 
اولیه  تحریم های  )برجام(،  مشترک  اقدام  جامع 
آمریکا علیه ایران با موضوع حقوق بشر و موشک های 
بالستیک هم چنان به قوت خود باقی است که به 
به دالر آمریکا  امکان دسترسی  موجب آن تهران 

برای داد و ستد را ندارد.
از این رو بانک های بزرگ بین المللی هنوز نسبت 
به مجازات آمریکا به دلیل تعامل با ایران هراس 
دارند و با وجود تضمین واشنگتن مبنی بر این که 
با  جریمه ای متوجه بانک ها نخواهد بود، کماکان 

احتیاط عمل می کنند.
از  پیش  زمان  به  تقریبا  نیز  ایران  نفت  تولیدات 
تحریم ها بازگشته است اما امیدهای حسن روحانی، 
رییس جمهور ایران برای جذب سرمایه خارجی 30 
تا 50 میلیارد دالری در سال هنوز عملی نشده است 

و به نظر می آید که یک فکر امیدوار کننده است.

خبر

به  اشاره  با  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
علمی  و  تحقیقاتی  مراکز  دستاوردهای 
دریایی  نیروی  کرد:  خاطرنشان  کشور، 
به  خود  نیاز  مورد  تجهیزات  تأمین  برای 
تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها  دانسته های 

نیاز دارد.
فرمانده  سیاری،  حبیب ا...  دریادار  امیر 
مراسم  حاشیه  در  ارتش  دریایی  نیروی 
جهاد  تحقیقاتی  مجتمع  از  بازدید 
تأکید  با  خبرنگاران  جمع  در  دانشگاهی 
نیرویی  راهبردی  دریایی  نیروی  اینکه  بر 
در  صورت  در  و  است  محور  تجهیزات 
می تواند  مناسب  تجهیزات  داشتن  اختیار 
قدرت  و  کند  دریانوردی  دنیا  آب های  در 
خود را به نمایش بگذارد، خاطرنشان کرد: 
با توجه به نگاه اتکاء به داخل در ساخت و 
دریایی،  نیروی  نیاز  مورد  تجهیزات  تأمین 
همواره بازدیدهایی از مراکز علمی، صنعتی 

و دانشگاهی داریم.
این  از  بازدید  جریان  در  کرد:  اظهار  وی 
با توانمندی های آنها آشنا می شویم  مراکز 

راستای  در  توانمندی ها  این  از  بتوانیم  تا 
استفاده  خود  نیاز  مورد  تجهیزات  تأمین 

نماییم.
به  اشاره  با  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
مرکز  در  موجود  فناوری های  و  تجهیزات 
تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی، گفت: 
در جریان بازدید امروز از مجتمع تحقیقاتی 

توانمندی های  با  دانشگاهی  جهاد  شهدای 
مشاهده  و  شدیم  آشنا  علمی  نهاد  این 
است  توانسته  دانشگاهی  جهاد  که  کردیم 
توانمندی های ارزشمندی را به دست آورد.

معظم  مقام  تأکیدات  به  اشاره  با  سیاری 
و  کشور  خودکفایی  لزوم  بر  رهبری 
این  در  دانشگاهی  جهاد  نقش آفرینی 

مقام  زمینه، خاطرنشان کرد: همانطور که 
معظم رهبری برای جهاد دانشگاهی تأکید 
کرده اند، این نهاد باید بکوشد تا در جهت 
مورد  تجهیزات  تأمین  و  علمی  خودکفایی 

نیاز کشور روی پای خود بایستد.
به  همچنین  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
همکاری ها و تعامالت این نیرو با دانشگاه ها 
کرد:  اظهار  و  اشاره  کشور  علمی  مراکز  و 
اگرچه در حال حاضر با برخی از دانشگاه ها 
و مراکز علمی کشور در انجام پروژه هایی در 
حال همکاری هستیم اما با توجه به اینکه 
نیاز  نظر خود  مورد  تجهیزات  تأمین  برای 
به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی 
توانمندی های  از  بتوانیم  امیدواریم  داریم، 

این مراکز بهتر و بیشتر استفاده کنیم.
سیاری در پایان با تأکید بر اینکه نباید در 
باشد،   خارج  به  نگاهمان  تجهیزات  تأمین 
گفت: تاکنون توانسته ایم که از ظرفیت های 
و  کنیم  بسیاری  استفاده های  بومی  دانش 
در داخل تمام تجهیزات مورد نیاز خود را 

بسازیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش :

نباید در تأمین تجهیزات نگاهمان به خارج باشد

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ایـران در واکنـش 
بـه برخـی ادعاهـای مطـرح شـده در بـه اصطـالح 
بـه سـفارت  مهاجمـان  نامـه سرگشـاده سـرکرده 
و  بی پایـه  را  وی  اظهـارات  تهـران،  در  عربسـتان 

اسـاس و مـردود دانسـت.
این  از حمله  ناخرسندی  ابراز   بهرام قاسمی ضمن 
که  دیپلماتیک  اماکن  به  ناآگاه  و  خودسر  افراد 
پرونده آنان نزد محاکم قضایی مفتوح است، اقدامات 
به ویژه  کشور  دشمنان  خواست  راستای  در  را  آنان 
و  خواند  آل سعود  پرور  تروریست  و  سرکوبگر  رژیم 
در جهت  اقدام  کرد: هیچ عقل سلیمی  خاطرنشان 
منافع دشمنان و هم پیمانان صهیونیست های غاصب 

و کودک کش  را نمی پذیرد.
دیپلماتیک  اماکن  به  حمله  کرد:  تأکید  مجددا  او 
خالف قانون ، غیر اخالقی، مذموم و مردود است و با 

هیچ بهانه ای قابل توجیه نیست.

انتخابات ریاست جمهوری، شورای اسالمی شهر و روستا 
و انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی در چهار 

حوزه  انتخابیه در 2۹ اردیبهشت ماه برگزار می شود.
نگهبان  به شورای  ای  نامه  در  وزارت کشور  آنکه  از  بعد 
پیشنهاد داد زمان برگزاری انتخابات ۹6 بدلیل مقارن شدن 
این  موکول شود،  دیگری  زمان  به  رمضان  مبارک  ماه  با 
شورای در جلسه امروز خود  با برگزاری انتخابات در 2۹ 

اردیبهشت موافقت کرد.
از  کشور  انتخابات  ستاد  رئیس  مقیمی  حسین  محمد 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  زمان بندی  تقویم  اعالم 

آبان ماه سال جاری خبر داد.
وی افزود:  بنای وزارت کشور و شخص وزیر کشور این است 
که از آبان  یا آذرماه ضمن ارائه تقویم زمان بندی انتخابات، 

امورات مربوط به انتخابات نیز آغاز شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این سؤال »چه زمانی 
ریاست جمهوری  انتخابات  داوطلبان  ثبت نام  برای  را 
و  سناریوها  تمامی  داشت:   اظهار  کرده اید؟«  پیش بینی 
برنامه ریزی ها انجام شده، اما بنای وزارت کشور این است 
که از آبان ماه وارد فرآیند انتخابات شویم و همان موقع هم 

زمان بندی انتخابات و زمان ثبت نام  را اعالم خواهیم کرد.
بر اساس تغیییرات انجام شده و مطابق با جدول زمان بندی 
ریاست جمهوری  انتخابات  گذشته،  سنوات  در  انتخابات 
سال آینده 26 روز  زودتر از موعد مقرر )2۴ خرداد( برگزار 
خواهد شد. بر همین اساس آغاز نام نویسی از داوطلبان 
دهه سوم  از  احتماال  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدی 
)بیست و دوم( فروردین ماه آغاز می شود و به مدت پنج 

روز ادامه می یابد.
بر اساس این جدول کاری، هیئت های اجرایی انتخابات 

نیز از روز آغاز ثبت نام به مدت سه روز  در سراسر کشور 
تشکیل می شوند.

رسیدگی به صالحیت داوطلبان نامزدی انتخابات در شورای 
نگهبان قانون اساسی از فردای پایان مهلت ثبت نام ها به 
مدت پنج روز آغاز می شود که احتماال اول اردیبهشت ماه 

رسیدگی به صالحیت نامزدها به پایان خواهد رسید.
سپس به مدت 5 روز شورای نگهبان به اعتراض احتمالی 
رسیدگی  است  نشده  احراز   داوطلبانی که صالحیتشان 

خواهد کرد.
بعد از این مرحله وزارت کشور از ششم اردیبهشت، اسامی 
نامزدهای احراز صالحیت شده انتخابات ریاست جمهوری 

را اعالم می کند.
مدت تبلیغات انتخاباتی نیز از هفتم اردیبهشت به مدت 20 
روز آغاز  و تبلیغات انتخاباتی نامزدها در روز 2۸ اردیبشهت 

ممنوع  می شود.
ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  برای  مردم  رای  اخذ 

جمهوری از صبح روز 2۹ اردیبهشت آغاز خواهد شد.

برنامه زمان بندی انتخابات۹۶

آغازتبلیغات ریاست جمهوری از ۷ اردیبهشت

اد      امه از صفحه1
امـا مطالعـات میدانی که پیرامـون اوضاع جنگ 
یمـن صـورت گرفته اسـت، ایـن مدعـا را کامال 

باطل می شـمرد.
سازمان عفو بین الملل طی گزارشی در ماه مه 
)اردیبهشت( اعالم کرد ›حمالت هوایی مسئول 
کشته شدن بیش از نیمی از هزاران غیر نظامی 
است که در عرض 16ماهی که از عملیات هوایی 

یمن می گذرد، از بین رفته اند‹.
که  است  داده  ارائه  مستنداتی  الملل  بین  عفو 
صراحت دارد در این حمالت از بمبهای خوشه ای 

انگلیسی استفاده شده است.
عفو بین الملل با همکاری سایر سازمانهای نظارتی 
جهانی شامل شورای حقوق بشر سازمان ملل، 
دیده بان حقوق بشر و سازمان آکسفام، مستنداتی 
را  گردآوری کرده است که تصدیق می کند در 
جنگ یمن از تسلیحات و ادوات جنگی غربی برای 
در هم کوبیدن شمار انبوهی از مراکز غیرنظامی 
اعم از بازار، مراکز درمانی، انبار گمرکات و آذوقه، 

کارخانه ها و مساجد استفاده شده است .
یک ناظر سیاسی بیان کرده است که استفاده از 
تسلیحات غربی در این عملیات هوایی در حقیقت 
بنوعی همدستی غرب در جنایات جنگی در یمن 

را تصدیق می کند.
جنگ یمن یقینا فوق العاده پرهزینه بوده است.

را  آن  که  انگلیس  دولت  ارقام  و  آمار  طبق 

سازمان دیده بان مبارزه علیه تجارت سالح گرد 
آورده است؛ از مارس 2015 که عملیات هوایی 
در یمن شروع شده است تاکنون عربستان 2.۸ 
میلیارد پوند )معادل 3.۸ میلیارد دالر( تسلیحات 
از انگلیس خریداری کرده است و با این خریدها 
به بزرگترین خریدار بازار تسلیحات انگلیس بدل 

شده است.
و اما سهم آمریکا در تامین این تسلیحات برای 

عربستان بسیار بیشتر است.
پشتیبانی  صف  در  دلیل  این  به  غرب  شاید 
از عربستان در عملیات هوایی یمن  تسلیحاتی 
بابت  از  را  بنوعی خشم ریاض  تا  درآمده است، 

توافق هسته ای ایران فرو بنشاند. 
این توافق بار تحریمها را از گرده ایران برداشته 
پشتیبانی  این  که  اینجاست  نکته  اما  است، 
تسلیحاتی، سوخت ستیزه ای دیگر را در خاورمیانه 

تامین کرده است.
جنگ زمینی عربستان در یمن که همراه شده 
است با محاصره این کشور به دستور سعودی ها، 
سبب شده است تا تمام زیرساختهای یمن بکلی 
نابود شود. همه این مصائب در حالی عارض می 

شود که یمن فقیرترین کشور جهان عرب است .
کرده  تولید  آواره  دومیلیون  تاکنون  جنگ  این 
است و یک چهارم از جمعیت 26 میلیون نفری 
یمن را تا آستانه قطحی و گرسنگی فروبرده است. 
سازمانهای امداد رسان بین المللی هشدار می دهند 

ادامه یافتن جنگ در یمن، در آینده ای  با  که 
نزدیک سیلی جدید از مهاجرت به سوی دریای 

سرخ و دریای مدیترانه در راه خواهد بود.
مذاکرات برای خاتمه دادن به این جنگ از 16 
ژوییه )26 تیر( در کویت آغاز شد و کویت به هر 
دو طرف اخطار کرد که چنانچه ظرف دو هفته 
به توافق نرسند، نمایندگانش را از مذاکرات خارج 
می سازد. عبد ربو منصور هادی رئیس جمهوری 
در تبعید یمن که امیدوار است به کشور بازگردد 
ویژه  فرستاده  پیشنهاد  اعاده کند،  را  و دولتش 
سازمان ملل به یمن را برای تشکیل یک دولت 
برای  را  تیم خود  او  آشتی ملی رد کرده است. 
تشکیل دولت ترتیب داده است که همگی متشکل 

از تندروها هستند. 
اوضاع  بهبود  به  ابدا  سیاسی  تحلیلگران  اما  و 
دهه  در  کشور  این  نیستند.  خوشبین  یمن 
که  بود  داخلی  جنگ  یک  درگیر  هم   1۹60

هشت سال به درازا کشید.

یمن کشوری است تکه پاره شده و همین ویژگی، 
کار را برای تمام میانجیگران صلح در این کشور 
دشوار می کند. جنوب یمن خواستار استقالل با 

مرکزیت شهر ساحلی عدن است.
در شرق این کشور کشورهای حاشیه خلیج فارس 
به رهبری امارات مواضع القاعده را در حضر موت 
هدف حمالت خود قرار داده اند. القاعده در این 
استحکامات سرگرم آماده کردن خود برای انجام 
عملیات بود. هراس کشورهای حاشیه خلیج فارس 
از این است که القاعده از این کانون به سرتاسر 

منطقه منتشر شود. 
این کشورها دارای جمعیت قابل توجهی از اتباع 
یمنی هستند. بمب گذاری های اخیر در تعدادی 
از شهرهای عربستان شامل مدینه، جده و قطیف 
قابلیت  تا چه وسعت  ثابت کرد که جهادی ها 

انتشار دارند.
به هر شکل باید جنگ یمن را جنگی دانست که 

عواقب آن برای سالیان سال ملموس خواهد بود.

اکونومیست: غرب شریک حقیقی عربستان 
در جنایات جنگی در یمن

سخنگوی وزارت خارجه: 

حمله به اماکن دیپلماتیک خالف 
قانون و غیراخالقی است

شورای  مجلس  بین الملل  امور  مدیرکل 
اسالمی تأکید کرد: حمایت محمود عباس 
از تروریسم به جای مبارزه با آن، مایه تأسف 

مردم فلسطین است.
حسین امیرعبداللهیان با محکوم کردن دیدار 
محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان 
و مریم رجوی سرکرده گروهک  فلسطین 

منافقین در پاریس گفت: مشکل ابومازن این 
است که بر پیگیری حقوق مردم فلسطین 
محمود  کرد:  تصریح  وی  نمی کند.  تمرکز 
عباس یک روز از تجاوز سعودی علیه مردم 
مظلوم یمن حمایت می کند و روز دیگر در 
دیدار با سرکرده تاریخ مصرف گذشته گروهک 
منافقین به نوعی از تروریسم حمایت می کند.

در ادامـه برنامه هـای دولت بـرای اصالح 
و  اداری  سـاختار  و  مدیریـت  نظـام 
اسـتخدامی کشـور و به ویژه سـاماندهی 
نظـام حقوق و دسـتمزد؛ رییـس جمهور 
و  اداری  سـازمان  مهمـی  حکـم  در 
اسـتخدامی کشـور را احیـا و رییـس آن 

را منصـوب کـرد.

در  روحانی  والمسلمین  االسالم  حجت 
دو حکم جداگانه، جمشید انصاری را به 
رییس  و  جمهور  رییس  »معاون  عنوان 
و  کشور«  استخدامی  و  اداری  سازمان 
محمد باقر نوبخت را به عنوان » معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و 

بودجه کشور« منصوب کرد.

حمایت محمود عباس از تروریسم 
مایه تأسف مردم فلسطین است

سازمان اداری و استخدامی کشور 
با حکم رییس جمهور احیا شد
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شکایت از شهریه های غیر قانونی مدارس به کمیسیون 
آموزش  مجلس رسید

رییس کمیسیون آموزش  و تحقیقات مجلس با اشاره به شکایات متعدد 
واصله به این کمیسیون در راستای شهریه غیرقانونی مدارس، تصریح 
کرد: با مسئوالن وزارت آموزش و پرورش در این خصوص صحبت و 

به منظور نظارت و کنترل جدی تأکید شده است.
محمد مهدی زاهدی ضمن انتقاد از دریافت شهریه غیرقانونی توسط 
برخی مدیران مدارس غیردولتی، گفت: هم اکنون احساس می شود 
نظارت جدی در خصوص نظارت بر دریافت شهریه مدارس غیر دولتی 
وجود ندارد و به نوعی هرج و مرج در این حوزه وجود دارد که نیازمند 

کنترل جدی است.
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
میلیونی  مبالغ  دریافت  برای  غیردولتی  مدارس  مدیران  اینکه  به 
و  فوق برنامه  کالس های  برگزاری  شده،  مصوب  مبلغ  از  بیش 
خدمات ویژه را به عنوان دلیل و توجیه اعالم می کنند، اظهار کرد: 
و   صحبت  خصوص  این  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  مسئوالن  با 
به منظور نظارت و کنترل جدی تأکید شده است. وی با بیان اینکه 
موضوع برگزاری کالس فوق برنامه و مواردی از این قبیل نباید دلیل 
دریافت شهریه های میلیونی باشد، ادامه داد: مدارس غیردولتی باید 
دریافت  می شود،  ارائه  که  آموزشی  خدمات  با  متناسب  شهریه ای 
کنند و حق دریافت پول بدون حساب و کتاب ندارند. زاهدی ضمن 
و  مدارس  اداره  و  تأسیس  الیحه  نهایی  تصویب  با  اینکه  یادآوری 
شهریه های  دریافت  موضوع  غیردولتی  پرورشی  و  آموزشی  مراکز 
میلیونی ساماندهی می شود، تصریح کرد: کمیسیون آموزش مجلس 
در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان به این الیحه به منظور رفع 
به  نگهبان  از سوی شورای  نهایی  با دریافت نظر  و  اشکاالت است 

تصویب نهایی خواهد رسید.

رعایت عدالت استخدامی در جنسیت های مختلف 
رئیس فراکسیون زنان مجلس بر لزوم استفاده از ظرفیت های برابر 

جنسیتی جهت استخدام در مشاغل مختلف تاکید کرد.
به  بر  مبنی  رئیس جمهور  دستور  به  واکنش  در  پروانه سلحشوری 
تعویق انداختن آزمون استخدامی تا هنگام اطمینان از تامین حقوق 
زنان در فرصت های شغلی، گفت: برای تحقق توسعه پایدار، نیازمند 
بهره گیری از ظرفیت های موثر زنان و مردان در بخش های مختلف 

هستیم چراکه این کار منجر به توانمندسازی افراد می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
شورای اسالمی، افزود: در خصوص استخدام ها نیز برابری فرصت های 
شغلی مطرح است که اگر لحاظ شود اهداف توسعه پایدار محقق 
می شود.  وی معتقد است: از منظر رویکردهای توسعه پایدار باید 
عدالت استخدامی بین جنسیت های مختلف رعایت شود در حقیقت 

باید افراد بر مبنای توانایی ها و شایستگی هایشان استخدام شوند.
اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  زنان  فراکسیون  رئیس 
عدم رعایت عدالت در سهمیه های جنسیتی استخدام به دلیل نوع 
کار چه سازمان  یادآور شد: محیط   نیست،  پذیرفتنی  کار  محیط 
رعایت جنسیت الزم و ضروری  تعزیرات  یا سازمان  باشد  زندان ها 
است به عنوان مثال در زندان ها زندانی زن هم وجود دارد بنابراین 
نیاز به نیروی کار زن است.  رئیس جمهور به سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی دستور داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در 
فرصت های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه های 

جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصالح شود.

خبر

حضورتیم بسکتبال بانوان در  صحنه 
بین المللی نیازمند رایزنی مسئوالن

اینکه  بیان  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
نیازمند  بانوان  بسکتبال  تیم  بین المللی  حضور 
عدم  کرد:  تصریح  است،  مسئوالن  رایزنی جدی 
موافقت سازمان های بین المللی برای حضور محجبه 

تیم بسکتبال به این تیم آسیب می رساند.
طیبه سیاوشی عنایتی با اشاره به مشکالت ورزش 
بین المللی، گفت:  میادین  در  برای حضور  بانوان 
متأسفانه در برخی از رشته های ورزشی شاهد عدم 
موافقت سازمان های بین المللی برای حضور بانوان 
باحجاب در مسابقات هستیم که این امر به ورزش 
مردم  نماینده  می کند.  وارد  آسیب  ایرانی  بانوان 
در  پردیس  و  اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  تهران، 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رشته بسکتبال 
فدراسیون  که  است  مصداق هایی  از  یکی  بانوان 
بین المللی مربوطه اجازه حضور با حجاب ورزشکاران 
را  بین المللی  میادین  ایرانی در  بانوان و دختران 
نمی دهد، اظهار کرد: فدراسیون بسکتبال کشورمان 
و سایر مسئوالن مربوطه باید به رایزنی های جدی 
در این حوزه بپردازند تا بانوان ورزشکار ایرانی این 
رشته بتوانند در مسابقات خارجی به رقابت بپردازند. 

جلوگیری از خروج ۲ هزار میلیارد تومان 
ارز در حوزه واردات دارو

نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با 
بیان اینکه در حوزه مدیریت دارو اقدامات ارزنده ای 
انجام شده است، گفت: در این میان بالغ بر 2 هزار 
میلیارد تومان طی دو سال اخیر از خروج ارز در حوزه 
دارو جلوگیری شده است. محمدحسین قربانی، 
درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه مافیای دارویی کشور 
امکان برخورداری مردم از حمایت های بیمه ای در 
رجوع به طب سنتی را بسیار دشوار کرده است، 
افزود: اینکه در سیستم دارویی کشور مافیا وجود 
دارد را نمی توان نفی کرد اما در حوزه مدیریت دارو 
اقدامات ارزنده ای انجام شده تا جایی که بالغ بر 2 
هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر از خروج ارز 
در حوزه واردات دارو جلوگیری شده است. نماینده 
مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه باید حمایت از طب سنتی در کشور 
به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: 
نمی توان ادعا کرد که مافیای دارو از حمایت های 
بیمه ای در طب سنتی جلوگیری کرده است اما 
احیای طب سنتی وجود  بر  ای  اراده  باید  اینکه 

داشته باشد بر کسی پوشیده نیست.
بر  تاکید  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
در  سنتی  طب  احیای  اهمیت  نمی توان  اینکه 
حوزه سالمت را نادیده گرفت، تصریح کرد: باید 
سیاستگذاری، استراتژی و نحوه احیای طب سنتی 
را تدوین کرد که رسیدن به این هدف نیازمند تدبیر 
و درایت است و مجموعه وزارت بهداشت اگر برای 
انجام این هدف نیازمند قانونگذاری است مجلس 

این آمادگی را دارد تا قوانینی را تصویب کند.

خبر

اگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 206 به شماره پالک ایران 72 – ۴75 ق ۴5 و شماره 
موتور 1۴1۸۹0051۴3 و شماره شاسی NAAP03ED۴AJ112236 مفقود و 

فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز .و سند کمپانی و اسناد اتومبیل سواری مزدا مدل 13۸2 به شماره شهربانی ایران 
 NAG۸3MBSD000۹ 33- 51۹ ن 7۹ و شماره موتور 6۸5۸16 و شماره شاسی

به نام ماشااله شمس علیزاده مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز .و سند کمپانی سواری پژو پارس مدل 13۸7 به شماره شهربانی ایران ۸2- ۹11 
 NAAN01CA5۸E71۴607 د 66 و شماره موتور 12۴۸7055۸۸6 و شماره شاسی

به نام حمید رضوی مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 

کالسه پرونده 1/2۴۴/۹5  شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خواهان: بانک ملت استان کرمانشاه

خوانده : فرهاد صادقی 
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق الذکرتقدیم که به 
این شعبه ارجاع شده است و برای روز 13۹5/6/20 ساعت ۹ وقت رسیدگی تعیین 
شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

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

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای محمد مختاری ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1000متر مربع به 
شماره ۸73 فرعی  از 177 اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 
51۴07 صفحه 225 دفتر امالک ۴21 به نام حسین شیخ حسینی مقتدر  ثبت 
نام  به  کرج   5۹ 166۸5-۸۹/۸/15دفتر  شماره  سند  طبق  الواسطه  مع  صادرو  و 
نامبرده  منتقل و به علت جابجایی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 

است. 
 لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 
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اطالعیه 
بسمه تعالی

تاریخ 65/۴/2۸
کرند  فرهنگیان  تعاونی مصرف  اعضا محترم شرکت  اطالع  به  بدینوسیله  احتراما 
غرب می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی  سالیانه نوبت اول این تعاونی در 
روز پنجشنبه مورخ ۹5/5/27 ساعت ۹/30 صبح در محل دفتر کانون بازنشستگان 

فرهنگی جنب شرکت تعاونی مصرف برگزار می گردد . 
دستور کار جلسه 

1-گزارش عملکرد سال ۹۴ هیات مدیره و بازرسی 
2-قرائت ترازنامه و بیالن مالی سال ۹۴

3-تقسیم سود سهام  ۹۴ و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹5
۴-انتخاب هیات مدیره و بازرسی 

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرندغرب - نصرت اله رستمیان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم ماریا بادانگیز دارنده شناسنامه شمار 5۹۸00310۸1 متولد 1371 همسر متوفی 
به شرح دادخواست به کالسه ۹۴0۹۹۸67351000377 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اله یار رشنو امرایی بشناسنامه 
شماره ۴۸50010253 متولد 136۸ در تاریخ ۹۴/7/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1-آغا بی بی کرمی کفراج ش ش 23۹ ت ت 13۴5 مادر متوفی 

2-طهماس رشنو امرایی ش ش 76 ت ت 1317 پدر متوفی 
3-امیرضا رشنو امرائی ش ش ۴۸50۴32۹31 ت ت 13۹5 فرزند متوفی 

اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – حمیدرضا شهسواری.

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

آگهی موضوع ماده3 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون تعیین تکلیف  اول موضوع  برابر رای شماره13۹560331055001۸77هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  مرتضی فالح دارفرزند احمدرضا 
بشماره شناسنامه 60۴درسه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 2۹۸/56مترمربع   مفروز و مجزی شده از پالک 611فرعی از 6۹ اصلی واقع 
در  نظراباد خریداری از مالک رسمی آقای رضا کوروش نیاصفحه3 دفتر120۸ محرز 
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 نظرآباد

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   102 شعبه   ۹۴0۹۹۸۴۴۴۴2012۴۹ کالسه  پرونده 

میاندوآب )102 جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹7۴۴۴27005۴7
شکات:1. آقای حسین آرامش فرزند فرامرز به نشانی میاندوآب روستای عسگرآباد

محله  والیت  اتوبان   ، ملکان  نشانی  به  عبدالحسین  فرزند  قربانی  حافظ  2.آقای 
بوتان گاز

متهم:
آقای نادر اسکندری فرزند تیمور بهنشانی شهرستان ملکان خ حاجی شهاب کوچه 

فرامرزی
اتهام:

1.ورود به عنف  2.حمل اسلحه شکاری  3.سرقت مسلحانه  ۴. حمل گاز اشک آور
رای دادگاه

درخصوص اتهام نادر اسکندری فرزند تیمور شغل کارگر و ساکن بوکان بازداشت 
بشماره  شکاری  اسلحه  قبضه  حمل  بر  دایر  موقت  بازداشت  قرار  صدور  بعلت 
مرجع  گزارش  به  عنایت  با  دادگاه  ؛  فشنگ  عدد  دو  و  ۸70TS76-12)دولول( 
انتظامی ، کشف اسلحه مذکور و اقرار متهم بزه انتسابی را محرز دانسته به استناد 
با یک درجه  متهم  بودن  بلحاظ جوان  و  و مهمات  قانون سالح  ماده 6  الف  بند 
تخفیف مجازات جزای نقدی به استناد مواد 1۹ ،37 و 3۸ قانون مجازات اسالمی 
حکم به محکومیت متهم بپرداخت جزای نقدی بمبلغ هفت میلیون ریال در حق 
قانون   1۸ ماده  اجرای  در  مکشوفه  اسلحه  میدارد  اعالم  و  صادر  دولت  صندوق 
سالح و مهمات به نفع دولت ضبط می گردد.)وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح(رای صادره قطعی است . درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر سرقت موبایل 
، مدارک ماشین، وجه نقد به مبلغ دویست و شصت هزار تومان ، حمل اسیری و 
ورود عنف به منزل شاکی ؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکیان ، دستگیری متهم 
در منزل شاکی حسین آرامش و اقرار متهم در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی بزه 
انتسابی محرزدادگاه به استناد مواد 661 و 6۹۴ قانون مجازات اسالمی)تعزیرات( 
و ماده 12 قانون سالح و مهمات و رعایت ماده 13۴ قانون مجازات اسالمی )تعدد 
مجازات( و رعایت تبصره آن ماده بعلت جوانی متهم حکم به محکومیت متهم از 
بابت سرقت به تحمل 50 ضربه شالق و رد مال بشرح )موبایل، مدارک ماشین، 
وجه نقد به مبلغ دویست و شصت هزار تومان (به شاکی حافظ قربانی و تحمل 15 
ماده حبس و از بابت ورود به عنف به تحمل 1۸ ماده حبس و از بابت اسپری به 
تحمل یکسال حبس صادر و اعالم می دارد . در اجرای ماده 13۴ قانون مجازات 
در خصوص  مال  رد  بعالوه  عنف  به  ورود  یعنی  اشد  مجازات جرم  فقط  اسالمی 
سرقت بعالوه مجازات اسلحه شکاری )مجازات درجه 7( قابل اجرا خواهد بود. رای 
صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 

می باشد. تاریخ انتشار:۹5/5/13
فرامرز عبدی – رئیس شعبه 2 دادگاه کیفری 2 میاندوآب و دادرس دادگاه انقالب   

رونوشت آگهی حصروراثت 
کالسه   دادخواست  شرح  به   656 شماره  شناسنامه  دارای  سروش  مهرزاد  آقای 
چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  اختالف  حل  شورای  ۹503۴۸از 
در   ۴2200272۴6 بشناسنامه  سروش  عباس  آقای  شادروان  که  داده  توضیح 
الفوت  ورثه حین  و  بدرود زندگی گفته  دائمی خود  تاریخ 13۹3/11/2۹اقامتگاه 

آن مرحوم منحصر است به: 
به  فرزاد سروش  متوفی 2-  فرزند  به شماره شناسنامه 656  مهرداد سروش   -1
شماره شناسنامه 5۴1 فرزند متوفی 3- دختر بس سلیمی به شماره شناسنامه 15 
همسر متوفی ۴-حمیرا سروش به شماره شناسنامه ۴707 فرزند متوفی 5-لیال 
سروش به شماره شناسنامه 1۹5 فرزند متوفی 6- رویا سروش به شماره شناسنامه 
1۹6 فرزند متوفی 7-سیامک سروش به شماره شناسنامه 11۹ فرزند متوفی ۸- 

مهرداد سروش به شماره شناسنامه 2351 فرزند متوفی /
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
زهرا بخشی دبیر شعبه 3شورای حل اختالف یاسوج 

آگهی حصر وراثت
آقای توحید خداویردیلو دارای شناسنامه شماره 27۹0۴0۴127 بشرح دادخواست به 
کالسه 256/۹5 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان تقی خداویردیلو بشناسنامه 15۴6در تاریخ ۹5/۴/2۹ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و آنمرحوم منحصر است به 
1-مهتاب محمد جعفری ش.ش 3۸۸۹7 ت.ت 13۴۸ همسر متوفی
2-زهرا خداویردیلو ش.ش 2۸20۴5320 ت.ت 13۸5 دختر متوفی 

3- توحید خداویردیلو ش.ش 27۹0۴0۴127 ت.ت 1372 پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو

آگهی دادنامه
پرونده کالسه ۹30۹۹۸6310501651شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
آبادان تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹76310500135-خواهان:خانم سیده محبوبه 
کنارردیف1۹6اتاق  خط  پنج  آبادان-ایستگاه  نشانی  به  فرزندسیدعیسی  حسینی 
اهواز-کوی  نشانی  به  فرزندسیدیحیی  حسینی  سیدعیسی  سه-خوانده:آقای 
ملت20اقبال مجتمع میالدواحد6-خواسته:مطالبه نفقه                                                                                                            
به  فرزندسیدعیسی  حسینی  سیدمحبوبه  خانم  درمورددادخواست  دادگاه:  رای 
ازتاریخ  نفقه  دائربرمطالبه  یحیی  فرزندسید  حسینی  سیدعیسی  آقای  طرفیت 
تقدیم دادخواست باجلب نظرکارشناس بااین توضیح که خوانده پدر اینجانب می 
نمی  راپرداخت  اینجانب  نفقه  بازنشستگی  حقوق  ودریافت  تمکن  باشدودرعین 
می  مادروبرادرزندگی  همراه  پدرومادربه  بین  متارکه  دلیل  حاضربه  کندودرحال 
کنم تقاضای رسیدگی وصدورحکم رادارم.ازخوانده به موجب نشرآگهی دعوت به 
عمل آمدکه درجلسه رسیدگی حاضرنشدوشواهدی ازایفای وظیفه وتکلیف پدری 
خوددرقبال فرزندبه دادگاه ارائه ننمود.ازآنجاکه به موجب ماده11۹۹قانون مدنی 
نفقه فرزندبرعهده پدرمی باشدومستندبه ماده1107قانون مدنی ونیزکارشناسی به 
عمل آمده خواسته خواهان راثابت دانسته محکومیت خوانده رابه پرداخت ماهانه 
خواهان  نیازمندی  تازمان  دادخواست  طرح  اززمان  وپانصدهزارریال  دومیلیون 
درحق خواهان صادرواعالم می دارد.رای صادره غیابی است وظرف بیست روزپس 
ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس باانقضای مدت واخواهی ظرف بیست 

روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.         
رئیس شعبه پنجم حقوقی آبادان-عبدالرزاق بدری

گواهي نشرآگهي
آقاي حبیب اله رحیم پور فرزند علي بنده به شرح دادخواست تقدیمي به کالسه 
۹50171 ش ح 2 اردل درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سمنبر رحیم پور شهماروندي فرزند شنبه به ش ملي ۴6۸۹701075 
متولد 1327 سرانجام در تاریخ ۹5/0۴/13 دار فاني را بدرود گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1-زیور رحیم پور فرزند علي بنده به ش ملي ۴6۸۹7۴۹۴۹3 )دختر متوفي(

2-نسرین  رحیم پور فرزند علي بنده به ش ملي ۴6۸۹160066 )دختر متوفي(
3-پروین رحیم پور فرزند علي بنده به ش ملي ۴6۸۹15۹۸۸2 )دختر متوفي(

۴-زهرا رحیم پور فرزند علي بنده به ش ملي ۴6۸۹7۸2۴07 )دختر متوفي(
5-اسماعیل رحیم پور فرزند علي بنده به ش ملي ۴6۸۹735001 )پسرمتوفي(

6-صادق رحیم پور فرزند علي بنده به ش ملي ۴6۸۹۹05۹0۸ )پسرمتوفي(
7-علي اکبررحیم پور فرزند علي بنده به ش ملي ۴6۸۹33۹۹۸2۴ )پسرمتوفي(
۸-حبیب اله رحیم پور فرزند علي بنده به ش ملي ۴6۸۹7672۹7 )پسرمتوفي(

پس از تشریفات قانوني در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتشار در یک نوبت آگهي 
شود تا هرکس اعتراضي دارد یا وصیت نامه اي ازمتوفي نزد اوباشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا ارائه واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه دو اردل – جواد کمالي

متن آگهي
ا... قائد امیني هاروني فرزند عزیزا...  به  خواهان رونوشت حصر وراثت آقاي فرج 
شرح دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه ۹50215 از این شعبه درخواست 
امیني  قائد  سجاد  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  وراثت  حصر  گواهي 
هاروني به شماره شناسنامه75۸ درمورخ ۹5/2/2۹ در اقامتگاه دائمي خود بدرود 

حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-فرج ا... قائد امیني هاروني ش ش 1۸ پدر متوفي
2-پروانه دهقان هاروني ش ش 1۹52 مادر متوفي

3-مرضیه دهقان هاروني ش ش ۴61020۹306 همسر متوفي
۴-محمد ساالر قائد امیني هاروني ش ش۴6116۹0131 فرزند متوفي

میگرددتا  آگهي  نوبت  یک  مذبور  خواست  در  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
از  باشد  او مي  نزد  متوفي  از  اي  نامه  ویا وصیت  دارد  اعتراضي  چنانچه شخصي 
تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارددر غیر این صورت 

گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شماره 2سورشجان – راهدار احمدي

آگهی
اقای محمدامین شادلوی به آدرس مجهول المکان 

باتوجه به مراجعه همسر دائمی شما خانم مریم احمدنژاد کریمی و ارائه دادنامه 
عمومی  دادگاه   10 13۹5/1/2۴شعبه  ۹50۹۹7111۴30011۸مورخ  شماره 
ثبت  ودر خواست  است  رسیده  اجرا  وقابلیت  قطعیت  مرحله  به  که  بابل  حقوقی 

واجرای طالق بدینوسیله به شما اخطار میگردد.
حداکثر 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی واخطاریه به این دفتر خانه به نشانی 
بابل -میدان کارگر- خیابان کشاورز- جنب کالنتری 12- طبقه فوقانی پاساژ گنج 

افروز مراجعه نمایید.
بدیهی است در صورت عدم حضورطالق غیابی برابر مقررات صادر میگردد.

محمد زاهد پاشا سردفتر 17 ازدواج - 1۶ طالق بابل

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر مرادپور بالو دارای شناسنامه شماره ۹2۴  بشرح دادخواست به کالسه 
۹5/۹5052۹ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قنداب فتحی بالو بشناسنامه 1۴57 در تاریخ ۹3/1/26 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به 
1-فخرالدین مرادپور بالو ش.ش 26۸۹ فرزند نورالدین نسبت فرزند

2- نظام الدین مرادپور بالو ش.ش 3070 فرزند نورالدین نسبت فرزند 
3- صالح الدین مرادپور بالو ش.ش 10 فرزند نورالدین نسبت فرزند 

۴- اکبر مرادپور بالو ش.ش ۹2۴ فرزند نورالدین نسبت فرزند
5- طیبه مرادپور بالو ش.ش 6 فرزند نورالدین نسبت فرزند

6- شیدا مرادپور بالو ش.ش 20۹ فرزند نورالدین نسبت فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید 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.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه 

توسعه  و  فراکسیون محیط زیست  رئیس  نایب 
پایدار مجلس بر لزوم توجه جدی مجلس و دولت 
به رفع کمبودهای مالی زیست محیطی در برنامه 

ششم توسعه تاکید کرد.
عبدالکریم حسین زاده، در گفت و گو با خبرگزاری 
خانه ملت؛ با یادآوری نقش باالی عوامل انسانی 
در آتش سوزی جنگل های کشور، گفت: جلوگیری 
از این معضل مستلزم تشدید مجازات متخلفان، 
حمایت اقتصادی از نیروی انسانی و تجهیز آنها به 
امکانات پیشرفته، آموزش و فرهنگ سازی مناسب  
و فعال کردن سیستم جامع هوشمند و لجستیکی 

است.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای 
اسالمی، از کمبود امکانات برای مهار و مدیریت 
تامین  لزوم  بر  و  انتقاد  ها  جنگل  سوزی  آتش 
امکانات الزم برای اطفای حریق جنگل ها تاکید 
کرد وافزود: دولت و مجلس باید به رفع کمبودهای 
مالی و اقتصادی زیست محیطی کشور در برنامه 
ششم توسعه توجه جدی داشته و این موضوع را به 
عنوان یک دغدغه جدی در دستور کار قرار دهند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه 
کشور  محیطی  زیست  حوزه  در  سرمایه گذاری 
اتالف منابع نیست، تصریح کرد: سرمایه گذاری در 

این رابطه وظیفه ملی و به منزله توسعه زیربنای 
اقتصادی و اجتماعی کشور است.

حسین زاده بر لزوم حمایت اجتماعی و اقتصادی 
از محیط بانان و جنگل بانان برای حفاظت بهتر 
از منابع طبیعی تاکید کرد وافزود: تا زمانی که 
به ارزش وجودی محیط بانان و جنگل بانان پی 
نبرده و حمایت مناسب اجتماعی و اقتصادی از 
قشری که تمام هستی خود را برای حفاظت از 

منابع طبیعی کشور به کار می برند نداشته باشیم 
دلگرمی چندانی برای حفاظت از منابع طبیعی 
منابع  رو حفظ  این  از  شود  نمی  ایجاد  آنها  در 
طبیعی مستلزم حمایت اجتماعی و اقتصادی از 
محیط بانان وجنگل بانان کشور است در کنار این 
موضوع باید سیستم های هوشمند برای سنجش 
نوع و میزان نظارت در محدوده عرصه های بکر و 
طبیعی طراحی و قدرت حضور نیروی انسانی را 

افزایش دهیم.
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه 
پایدار در مجلس دهم، ادامه داد: باید در تمام 
ابعاد لجستیکی، امکاناتی، زیرساختی، اقتصادی 
از  حفاظت  برای  را  انسانی  نیروی  اجتماعی  و 
منابع طبیعی و جنگل های کشور تجهیز کرد 
تا بهتر بتوانند از منابع طبیعی کشور حفاظت 
و حضور بهتر و پررنگ تری در این حوزه داشته 

باشند.
ایجاد حساسیت  و  آموزش  سازی،  فرهنگ  وی 
در مردم به ویژه جوامع محلی را در زمینه لزوم 
حفاظت و حراست از منابع طبیعی حائز اهمیت 
خواند وگفت: از آنجایی که منابع طبیعی سرمایه 
ملی کشور محسوب می شود و عوامل تخریبی 
محیط زیست روز به روز در حال افزایش هستند 
بنابراین باید اهمیت آن را در قالب فرهنگ سازی 
به مردم آموزش داد از این رو با ارتقا آموزش مردم 
به ویژه جوامع محلی باید آنها را حفاظت از منابع 
طبیعی کشور دخالت دهیم زیرا در زمان بحران 
جوامع محلی به صورت خودجوش و داوطلبانه 
می توانند برای حفاظت از محیط زیست اقدام و  
همکاری الزم را با نیروهای یگان حفاظت داشته 

باشند.

لزوم توجه جدی به رفع کمبودهای مالی زیست محیطی در برنامه ششم توسعه

بر  تاکید  مجلس،با  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
ضرورت اصالح مسیر هدفمندی یارانه ها، گفت: 
دولت نسبت به جبران خسارت های وارده به 
بخش تولید و همچنین اقشار نیازمند جامعه 
در بحث آزادسازی قیمت ها به ویژه در بخش 

افزایش نرخ حامل های انرژی ، اقدام کند.
زهرا سعیدی،با انتقاد از شیوه اجرای فعلی قانون 
هدفمندی ازسوی دولت،گفت: قانون هدفمندی 
تکلیف دولت را روشن کرده و علت ورود مجلس 
به جزییات این قانون به علت نواقص ایجاد شده 

در مسیر اجرا بوده است.
نماینده مردم مبارکه درمجلس شورای اسالمی،با 
اشاره به تاکید مجلس به ضرورت اجرای صحیح 
دریافت  از  و حذف 3 دهک  قانون هدفمندی 
یارانه،افزود:دولت موظف است نسبت به جبران 
خسارت های وارده به بخش تولید و همچنین 
اقشار نیازمند جامعه در بحث آزادسازی قیمت ها 
به ویژه در بخش افزایش نرخ حامل های انرژی 
اقدام کند. وی با بیان اینکه اطالعات دولت در 
زمینه حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه 
بحث  در  باید  کرد:دولت  نیست،تصریح  شفاف 
هدفمندی در راستای توانمندسازی نیازمندان و 

تکالیف محوله متمرکز شود.

بر  تاکید  با  نماینده مردم درمجلس دهم  این 
اینکه باید دست دولت در شناسایی اقشار مرفه 
باشد،  باز  نقدی  یارانه  دریافت  از  حذف  برای 
گفت: در بحث داده های اطالعاتی و آمار در 
عمل  پیوسته  بهم  و  شفاف  نتوانستیم  کشور 
کامال  اطالعاتی  های  پایگاه  سری  یک  کنیم، 
اقتصادی  دارد که در بخش های  مجزا وجود 
و درآمدی هم پوشانی ندارند. سعیدی با بیان 
اینکه می توان از پایگاه های اطالعات مالیاتی 
پردرآمد  های  دهک  و  اقشار  شناسایی  برای 
استفاده کرد،افزود: متاسفانه در این زمینه نیز 
مالی  موسسات  مانند  زیرزمینی  های  فعالیت 
غیرمجاز و فرارهای مالیاتی انجام می شود که 
درهیچ کجا ثبت نمی شود از این رو همه این 
ها ابهاماتی است که در مورد حذف 3 دهک از 
دریافت یارانه وجود دارد. وی با تاکید براینکه 
سیستم  در  که  درآمدهایی  درخصوص  دولت 
رسمی مورد ثبت واقع می شود،می تواند اظهار 
نظر کند نه اطالعاتی که هیج جایی به ثبت 
نمی رسد،تصریح کرد: باید اطالعات دولت در 
از دریافت  راستای حذف دهک های پردرآمد 
یارانه نقدی کامل باشد تا امکان بروز خطا به 

صفر برسد.

ضرورت توانمندسازی اقشار نیازمند درمسیر
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه  قانون هدفمندی

پایدار مجلس با تاکید بر اینکه الیحه استراحت 
جنگل ها کشور را با چالش مواجه خواهد کرد، 
گفت: این الیحه باعث از بین رفتن هزاران فرصت 
شغلی می شود. جبار کوچکی نژاد، درباره نامه 5۸ 
استاد علوم جنگل به مسئوالن درباره ضررت عدم 
تصویب الیحه استراحت جنگل ها، افزود: نوشتن 
چنین نامه ای از سوی دوستداران محیط زیست 
نشان می دهد که اشکل عمده ای در الیحه توقف 
بهره برداری از جنگل ها وجود دارد که باید مورد 

رسیدگی دقیق قرار گیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد: واقعیت آن است که حفظ جنگل ها، 
از  جنگل نشینان  اسکان  و  آن  از  برداشت 
موضوعاتی است که باید با دقت بررسی شود زیرا 
بی توجهی نسبت به مواد این الیحه باعث از بین 

رفتن هزاران فرصت شغلی خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: 
به نظر می رسد شاید کپی برداری از کشورهای 
این  را رقم زده  غربی تدوین چنین الیحه ای 
درحالی است که چنین طرح هایی کشور را با 

چالش های جدی مواجه می سازد.
وی یادآور شد: افراط و تفریط در اجرای الیحه 
آسیب  که  باعث می شود  استراحت جنگل ها 

جدی به حوزه های مختلف وارد شود؛ ما باید 
برنامه ریزی های خود را به سمتی هدایت کنیم 
که نه تنها بهره برداری زیادی از جنگل ها صورت 
نگیرد بلکه در عین حال بتوانیم با استفاده درست 
از ظرفیت جنگل ها در جهت تامین منافع خود از 
آن استفاده کنیم. کوچکی نژاد تاکید کرد: با توجه 
به اینکه ممکن است عدم بهره برداری از جنگل 
ها مشکالتی را برای مردم پدید آورد به یقین 
مجلس هم راضی نخواهد شد که چنین الیحه ای 
به تصویب برسد لذا با آن مخالفت خواهند کرد 
زیرا در این شرایط سخت اقتصادی مردم آسیب 
زیادی می بینند. نماینده مردم رشت در مجلس 
دهم، ادامه داد: الیحه استراحت جنگل ها دارای 
عوارض زیادی است؛ در این الیحه به هیچ وجه 
حق برداشت از جنگل ها وجود ندارد درحالی که 

همین امر دارای عوارض زیادی است.
درباره  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
اظهارنظر جمعی از اساتید علوم جنگل نسبت به 
اینکه عدم برداشت از جنگل ها باعث می شود 
ساالنه حدود 300 میلیون دالر ارز از کشور خارج 
شود، تاکید کرد: این بخشی از چالش موجود در 
از جنگل ها است موضوع  حوزه عدم برداشت 
دیگر بحث بیکاری و آسیب به جنگل ها است که 

در این الیحه به آن توجه نشده است.

چالش جدید در الیحه استراحت جنگل های کشور 
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پیشگیری خانه به خانه از اعتیاد

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: پیشگیری از 
اعتیاد را خانه به خانه دنبال می کنیم.

انوشیروان محسنی بندپی در مراسم تودیع و معارفه 
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به تغییر 
این  کرد:  اظهار  جوامع،  ساختار  و  زندگی  سبک 
شرایط باعث روند رو به رشد آسیب های اجتماعی و 

معلولیت ها در کشور شده است.
وی ادامه داد:  سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد 
تخصصی با حدود 22 هزار نفر نیروی متخصص 
برنامه هایی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

و معلولیت ها تعریف کرده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
سازمان بهزیستی در دولت تدبیر و امید چهار راهبرد 
کارشناسی  بدنه  از  بهتر  استفاده  برای  را  اساسی 
سازمان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
از  یکی  کرد:  تاکید  کرده،  تعریف  معلولیت ها  و 
آسیب های  زمینه  در  راهبردها  این  مهمترین 

اجتماعی اعتیاد و طالق است.
محسنی بندپی افزود: در بحث اعتیاد، برنامه اصلی 

ما پیشگیری با رویکرد اجتماع محور است.
وی با بیان اینکه در جامعه ای مانند کرمانشاه سه 
درصد افراد جامعه درگیر معضل اعتیاد هستند، 
تصریح کرد: اگرچه باید برای درمان و توانمندسازی 
را رها  آنها  باشیم و  برنامه داشته  این سه درصد 
از  باید برای پشگیری  برنامه اصلی ما  اما  نکنیم، 
اعتیاد در آن جمعیت ۹7 درصدی باقی مانده باشد.

را  پیشگیری  کشور،  بهزیستی  سازمان  رئیس 
موثرترین و مقرون به صرفه ترین راه مقابله با اعتیاد 
خواند و افزود: پیشگیری روش های مختلفی دارد 
که مهمترین آن ارتقاء دانش و آموزش است که ما 
این روش پیشگیری را خانه به خانه دنبال می کنیم.

از دیگر آسیب های  نیز  را  بندپی طالق  محسنی 
کرد:  بیان  و  دانست  کشور  در  مهم  اجتماعی 
خوشبختانه روند و سیر افزایش طالق که در چند 

سال اخیر شاهد آن بودیم، کنترل شده است.
به گفته این مسئول، میزان طالق در ۹ ماهه اول 
سال ۹3 در کشور 1۹ طالق در هر ساعت بود که 
این عدد در مدت مشابه سال ۹۴ به 1۸ طالق در 

هر ساعت کاهش پیدا کرده است.

صدای مشاور ورزشی طرح 
اوقات فراغت زنان و دختران

عضو کارگروه ورزش و اوقات فراغت زنان و دختران 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره 
به طرح اوقات فراغت زنان و دختران گفت: تالش 
می کنیم زنان و دختران را برای پرکردن این اوقات 
به سمت ورزش سوق دهیم و به همین منظور قرار 

است صدای مشاور ورزشی را راه اندازی کنیم.
فریبا محمدیان اظهار کرد: صدای مشاور ورزشی 
را برای افزایش سواد و تغییر سبک زندگی زنان 
ورزشی  فعالیت های  انجام  جهت  در  دختران  و 
طریق  از  دختران  و  زنان  و  می کنیم  راه اندازی 
تلفن و وب سایت می توانند مشاوره دریافت کنند 
و با تجمیع اوقات فراغت خود به انجام فعالیت های 
ورزشی بپردازند.وی در ادامه گفت: مشاوران به زنان 
و دخترانی کمک می کنند که توانایی تجمیع اوقات 
فراغت خود را ندارند عالوه بر آن به زنان و دخترانی 
اوقات را دارند نیز کمک  این  توانایی تجمیع  که 
می کنند که به فعالیت ورزشی متناسب با امکانات و 

شرایط خود بپردازند.
زنان  فراغت  اوقات  و  ورزش  کارگروه  عضو  این 
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  دختران  و 
جمهوری اضافه کرد: در سطح کشور وزارت آموزش 
و پرورش ساختار سازمانی منسجمی از تعداد زیادی 
از معلم ورزش است،  عالوه بر آن کارشناسانی در 
سطح عالی در ادارات کل وزارت ورزش و جوانان 
فعالیت  نیز  در شهرداری ها  ورزش  کارشناسان  و 
و  زنان  فراغت  اوقات  طرح   از  هدف  و  می کنند 
دختران بهره گیری از ظرفیت های همه کارشناسان 
است.محمدیان در ادامه گفت:  دستورالعمل این 
طرح را به آنان ارسال می کنیم چون طرح اوقات 
در  و  اجرا شود  ملی  باید  و دختران  زنان  فراغت 
این شرایط عالوه بر مخاطبان باید مجریان طرح 
را نیز ملی ببینیم. وی با بیان اینکه قرار است این 
طرح در برخی از شهرها از جمله کالنشهرها اجرا 
شود، اظهارکرد: در یک سال اخیر روی این طرح 
کار کرده و تمام پژوهش های انجام شده در زمینه 
با  اوقات فراغت در داخل کشور را جمع آوری و 
فعالیت های کشورهای دیگر در این حوزه مقایسه 
کرده ایم و مجریان این طرح گروه بزرگی از داوطلبان 

جامعه هستند.

ارائه آموزش های بلوغ جنسی 
دختران از مقطع ششم ابتدایی 

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش  و پرورش 
گفت: آموزش حقوق و تکالیف در دستورکار است 
و این طرح به صورت پایلوت در 15 استان کشور 
اجرا شد.مهناز احمدی در حاشیه آزمون جشنواره 
بیان  با  دانش آموزان  کاردانش  هنری  مهارت های 
این که آموزش بلوغ جنسی در اقدام مشترک با 
است،  گرفته  قرار  کار  در دستور  بهداشت  وزارت 
اظهارکرد:به دلیل بلوغ زودهنگام جنسی دختران 
آموزش هایی که پیش از این در دوره راهنمایی ارائه 
می شد به سال ششم ابتدایی انتقال یافته و مدرسه 
مکلف به ارائه آموزش ها است.وی در خصوص نحوه 
اجتماعی  آسیب های  با  پرورش  آموزش  و  مقابله 
تصریح کرد: به منظور کاهش آسیب های اجتماعی 
از سوی بخش  های مختلف  برنامه های متنوعی 
وزارت از جمله دفتر کاهش آسیب های اجتماعی 
و یا دفتر مشاوره ارائه می شود.مدیرکل امور زنان و 
خانواده وزارت آموزش  و پرورش با اذعان به وجود 
فرهنگی  میلیون  یک  و  دانش آموز  میلیون   13
خاطرنشان کرد: به همراه والدین آموزش  و پرورش 
با یک جمعیت ۴0 میلیون نفری در کشور مواجه 
است و با برخورداری از امکانات و نیروی متخصص 
می تواند اقدامات قابل توجهی برای کاهش آسیب 

پیاده کند.

ایران بازار تولید 
محصوالت خونی و پالسما در منطقه

رئیس سازمان انتقال خون ایران با اشاره به توانمندی های کشور در تولید 
پالسما و محصوالت خونی در این سازمان، گفت: ایران توانایی دارد تا بازار 

تولید محصوالت خونی و پالسما منطقه را در دست گیرد.
علی اکبر پور فتح اله در بازدید از صنایع پزشکی فارمد واقع در شهرک 
صنعتی اشتهارد، افزود: سازمان انتقال خون کشور تولیدکننده محصول 

محسوب می شود و این سازمان به نوعی با صنعت شکل گرفته است. 
پورفتح اله با تاکید بر اینکه درصدد تاسیس موزه انتقال خون هستیم، 
خاطرنشان کرد: صنعت پالسما در حالی از سال 56 در کشور ایران مورد 
توجه قرار داشت، این مهم در بسیاری از کشورهای جهان گسترده نبود. 
وی با اشاره به اینکه در گزارشی از سوی سازمان بهداشت جهانی، ایران 
در راستای تولید دارو از مشتق پالسما جایگاه خوبی را از آن خود کرده 
است، گفت: سازمان انتقال خون نگاه ویژه ای به بخش تولید دارد، از 
طرفی به عنوان سازمانی همگام با کشورهای پیشرفته و صنعتی بوده 

است و با آینده نگری به مباحث مختلف توجه می کند. 
پورفتح اله با تاکید بر اینکه پالسمای مازاد در بسیاری از کشورهای در 
حال توسعه دور ریخته می شود، گفت: ایران می تواند به نوعی بازار 

منطقه ای محصوالت انتقال خون باشد. 
رئیس سازمان انتقال خون تصریح کرد: ۹.5 تن پالسما از این طریق به 

چرخه تولید بازگردانده شده است. 
وی ضمن اعالم اینکه تولیدی که صورت می گیرد باید بر اساس آخرین 
بخش  از  حمایت  قطع  طور  به  افزود:  باشد،  جهان  روز  های  فناوری 

خصوصی بسیار ضروری است. 
پورفتح اله عنوان کرد:صرف نگاه دولتی بخش تولید را با مشکالت فراوانی 
رو به رو می سازد، از این رو بخش خصوصی از اهمیت باالیی برخوردار 

است. 
رئیس سازمان انتقال خون اعالم کرد: این شرکت ظرفیت و پتانسیل الزم 

برای ورود به بازارهای منطقه ای را دارد. 

اجباری در هدایت تحصیلی نداریم

معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش گفت: در هدایت تحصیلی اجبار 
نداریم

 حجت االسالم و المسلمین مصطفی ناصری معاون حقوقی و امور مجلس 
وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست خبری در خصوص بحث هدایت 
تحصیلی و ورود مجلس و سایر نهادها در این موضوع، اظهار داشت: این 
حوزه مربوط به معاونت پرورشی و فرهنگی و معاونت آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش است، اما اصل این کار را منطقی می دانیم؛ امسال 
حدود 600 هزار دانش آموز در رشته تجربی و 160 هزار دانش آموز در 

رشته ریاضی و نیز علوم انسانی در کنکور سراسری شرکت کردند.
وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که در انتخاب رشته ها عدم توازن 
اینکه هر  بر  مبنی  انقالب  رهبر معظم  رهنمود  اساس  بر  دارد؛   وجود 
دانش آموز بعد از فارغ التحصیل شدن حرفه و مهارتی را بداند، هدایت 
تحصیلی را انجام داده ایم؛ البته بعضی از خانواده ها آن را نمی پذیرند و 
ما نیز اجبار در انتخاب رشته در هدایت تحصیلی را برداشتیم و خروجی 
جلسه ای که در شورای معاونان وزارتخانه بود، این بود تا به خانواده ها 
اعالم کنیم می توانیم بر اساس اولویت  خود رشته ای را انتخاب کنید منوط 

بر اینکه در استان مربوطه امکانات الزم را داشته باشیم.
حجت االسالم و المسلمین ناصری افزود: اگر امکانات الزم در مدرسه ای 
نبود، مصمم هستیم اگر استان های مربوطه اعالم آمادگی کردند که امکان 
ایجاد کالس های جدیدی را در رشته ای دارند، با آنها همکاری کرده و در 

این خصوص آمادگی داریم. 
حجت االسالم و المسلمین ناصری تأکید کرد: رئیس جمهور دستور داده 
است آموزش و پرورش نباید در خصوص این موضوع با دستگاه های دیگر 

مشکلی داشته باشد.

مرگ در کمین بیماران دیابتی معتاد

قانونی استان تهران ضمن هشدار در مورد مصرف  مدیر کل پزشکی 
داروهای گیاهی غیرمجاز برای الغری گفت: استعمال سیگار و قلیان 

آسیب عروق خونی را به همراه دارد.
از  برخی  به مصرف  اشاره  با  فارس  با  در گفت وگو  پاشا  قادی  مسعود 
داروهای گیاهی و مرگ افراد، اظهار داشت: پرونده هایی در پزشک قانونی 
موجود است که فرد به دلیل مصرف یک داروی گیاهی ساخته شده 

حاوی مواد روان گردان جان خود را از دست داده است.
به  را  این داروهای گیاهی  به پیشنهاد دوستان  افراد  افزود: اصوالً  وی 
صورت غیرمجاز از برخی عطاری ها تهیه کرده تا کاهش وزن در بدن خود 
ایجاد کنند و به دلیل غیرمجاز بودن این دارو فرد دچار مسمومیت شده 

و جان خود را از دست می دهد.
مدیرکل پزشک قانونی استان تهران، با اشاره به اینکه ما این اطالعات را به 
مسئولین ارائه می دهیم که پیشگیری های الزم و آگاهی سازی مردم انجام 
گیرد، اضافه کرد: برخی از افراد نیز که دچار مشکل دیابت هستند تصور 
می کنند که مصرف مواد مخدر قند خون آنها را کاهش می دهد، در حالی 

که این موضوع می تواند مرگ آنها را به همراه داشته باشد.
قادی پاشا با بیان اینکه استعمال سیگار،  قلیان و مواد مخدر بسیار مضر 
است و این موضوع در دیابتی ها عوارض بیشتری را به همراه دارد،  اضافه 
کرد: یکی از عوارض استعمال سیگار، قلیان و مصرف مواد مخدر تنگی 
عروق است و به دلیل اینکه دیابتی ها مشکل نرسیدن خون به اعضای بدن 

را دارند، می توانند عوارض بسیار شدیدی در آنها ایجاد شود.
وی تأکید کرد: بیماران دیابتی به دلیل مشکل نرسیدن خون به سلول های 
بدن انواع بیماری ها شامل زخم بستر و مشکالت چشمی و مغزی برایشان 
ایجاد می شود که با استعمال سیگار، قلیان و مصرف مواد مخدر این مشکل 

در آنها مضاعف شده و خطر مرگ برایشان دارد.

کالهبرداری 
با ایجاد فروشگاه مجازی در تلگرام

با راه اندازی  از دستگیری زوجی که  رئیس پلیس فتا خراسان رضوی 
گروهی در تلگرام برای فروش لباس و زیور آالت اقدام به کالهبرداری از 

شهروندان کرده بودند، خبر داد. 
سرهنگ جواد جهانشیری درباره این خبر گفت: چندی پیش با دریافت 
شبکه  در  کالهبرداری  بر  مبنی  جوان  زنی  سوی  از  قضایی  مرجوعه 
اجتماعی تلگرام ، موضوع در دستور کار تیمی از کارشناسان پلیس فتا 

قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در بررسی اظهارات مالباخته مشخص شد که او در یکی 
از کانال های تلگرام عضو بوده و با تبلیغات حراج لباس و زیورآالت مبلغ 
یک میلیون و 100 هزار ریال برای خرید اینترنتی این اقالم واریز کرده 
است،  گفت:  اما در کمتر از یک ساعت مالباخته متوجه شده این کانال 

حذف و کاالی سفارش شده برایش ارسال نمی شود.
رییس پلیس فتای خراسان رضوی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پس از 
بررسی اظهارات شاکی و انجام یک سری تحقیقات فنی در فضای سایبر 
عامل کالهبرداری ها را که زوجی جوان بودند شناسایی و با هماهنگی 

مقام قضایی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
جهانشیری با بیان اینکه این زوج جوان  23 و 2۴ سال سن داشتند، 
افزود:  این افراد در بازجویی های اولیه منکر هرگونه جرمی بودند اما در 
ادامه تحقیقات و در مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی کشف شده به 
چندین فقره کالهبرداری با این شگرد در شبکه اجتماعی تلگرام اعتراف 

کردند.

خبرخبر

مدیرکل اطالعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت 
احوال کشور با بیان اینکه از این پس آمار طالق 
در کشور را  اعالم نمی کنیم، گفت: آمار طالق 
به اندازه کافی بیان شده است و ارایه آمار صرف 

دردی را دوا نمی کند.
علی اکبر محزون اظهار کرد: یکی از دالیل بیان 
اتفاقات  درباره  خانواده ها  به  اطالع رسانی  آمار 
افراد  این  آن،  بر  عالوه  است،  کالن  سطح  در 
آنان  فردی  تصمیم های  که   می شوند  متوجه 

چه تاثیری می تواند بر وضعیت کشور بگذارد.
دیگر  یکی  برنامه ریزان  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه ریزان  اظهارکرد:  ماست،  گروه های هدف 
اقدامات  می توانند  و  یابند  اطالع  آمار  از  باید 
عملی را بر اساس آمار در دستور کار خود قرار 
اندازه  به  آمارطالق  زمینه  در  تاکنون  دهند. 
افزود:  است.محزون  شده  داده  هشدار  کافی 
تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد 
کارهای  پرهیز می کنیم. هر وقت  آن  از  ما  و 
عملی در زمینه کاهش طالق انجام شود و ما 
می رسانیم.وی  اطالع  به  را  برنامه ها  اثربخشی 

والدت  و  فوت  ازدواج،  واقعه  سه  آمار  درباره 
مدت  این  در  گفت:  جاری  سال  ماه  چهار  در 
23۴ هزار و ۹۸0 مورد واقعه ازدواج ثبت شده 
است. این آماردر مدت مشابه در سال گذشته 
آمار  بنابراین  بود  مورد   32۹ و  هزار   2۴0

ازدواج 2.2- درصد کاهش یافته است.به گفته 
مدیرکل اطالعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت 
اسناد  ثبت  سامانه  به  آنکه  به  توجه  با  احوال، 
متصل شده ایم می توانیم در لحظه به اطالعات 
درباره  می شود.محزون  مبادله  طالق  و  ازدواج 

گفت:  جاری  سال  ماهه  چهار  در  والدت  آمار 
والدت  مورد   ۸۹3 و  هزار   512 مدت  این  در 
ثبت شده که 3۹5 هزار و 62 مورد شهری و 
است.  بوده  روستایی  مورد   ۸31 و  هزار   117
و  هزار  و 2۴۸  پسر  و ۹32 والدت  هزار   263
۹61 والدت دختر رخ داده است.وی افزود: به 
طورمتوسط در طول شبانه روز ۴136 و در هر 
ساعت 172 واقعه والدت به ثبت رسیده است 
این در حالیست که آمار والدت در مدت مشابه 
در سال ۹۴ در هر شبانه روز و ساعت به ترتیب  
۴302 و 17۹ واقعه بود.محزون در پایان درباره 
آمار فوت در چهار ماه اخیر گفت: در این مدت 
122 هزار و ۴55 واقعه فوت ثبت شده که ۹1 
 ۸2۹ و  هزار   30 و  شهری  مورد   626 و  هزار 
مورد روستایی بوده است.  طی چهار ماه فوت 
6۹ هزار و 3۹2 مرد و 53 هزار و 62 زن ثبت 
شده است. این آمار به طور متوسط در شبانه 
بوده  رویداد   ۴1 ساعت  در  و  واقعه   ۹۸۸ روز 
تغییر  گذشته  سال  به  نسبت  فوت  آمار  است. 

چندانی نکرده است.

توقف اعالم آمار »طالق« از سوی سازمان ثبت احوال

 بدون استفاده از ظرفیت زنان توسعه 
پایدار ممکن نیست

به  اشاره  با  جمهوری  رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
تجربه کشورهای توسعه یافته گفت: بدون بهره گیری از 

ظرفیت زنان توسعه پایدار ممکن نیست.
شهیندخت موالوردی درآیین امضای تفاهم نامه همکاری 
مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و 
وزیر نیرو که در محل این وزارتخانه برگزارشد، اظهارکرد: 
برای توسعه کشور باید از تمام ظرفیت های موجود جامعه 

بهره برد.
وی استفاه ازظرفیت و توانمندی زنان در بهینه سازی و 
مصرف انرژی را یکی از اهداف این تفاهمنامه برشمرد و 
افزود: زنان درچهارچوب، نقش مادران خانواده، معلمان و 
کارکنان ادارات دولتی می توانند به بهینه سازی مصرف 

انرژی کمک شایانی کنند.
به گفته موالوردی یکی ازاهداف برنامه ششم توسعه کشور 
موضوع بحران آب است و زنان نقش تاثیری گذاری دارند.
اصالح  کلی  های  سیاست  ارتقای  منظور  به  افزود:  وی 
مصرف انرژی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باید 
از تاثیر آموزشی بانوان در خانواده و جامعه بهره مند شویم.
اظهارکرد:  جمهوری  رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
براساس ماده 230 برنامه پنجم توسعه ساز و کار مشارکت 
اجرای  بانوان در  توانایی ها و ظرفیت های  از  استفاده  و 
بنابراین برای تحقق  طرح های توسعه تعیین شده است 
این ماده قانونی تاکنون ۸0 طرح، ۴5 موافقتنامه اجرایی 

و 20 تفاهم نامه در موضوعات مختلف اجرا شده است.

وضعیت بیماری های قلب و عروق در 
کشور بحرانی است

گفت:  تهران  رجایی  شهید  قلب  بیمارستان  رئیس 
مادرزادی  بیماری های  و  مغزی  قلبی،  سکته های 
عروق  و  قلب  وضعیت  که  شده اند  موجب  قلبی 

ایرانیان بحرانی شود.
وضعیت  از  نگرانی  ابراز  با   ، نوحی  فریدون  دکتر 
سالمت قلب و عروق در کشور، پرخوری و بدخوری 
را از جمله دالیل شیوع بیماری های غیرواگیر بیان 
کرد و افزود: حدود ۴0 درصد از مرگ و میرها در 
عروقی  و  قلبی  بیماری های  به  ابتال  اثر  در  کشور 
است و اگر کسی در پنج دهه نخست زندگی دچار 
تجربه خواهد  را  قلبی شود، وضعیت حادی  سکته  

کرد.
سابقه  که  بارداری  مادران  به  اشاره  با  نوحی 
بیماری های قلبی در خانواده خود یا همسران شان 
در  مادران  این  است  بهتر  کرد:  اضافه  دارند،  را 
در  تا  دهند  انجام  را  جنین  اکوی  بارداری  دوران 
مادرزادی  بیماری های  به  جنین  ابتالی  صورت 

قلبی، طرح درمانی جنین اجرا شود.
تهران  رجایی  شهید  قلب  بیمارستان  رئیس 
وضعیت  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  همچنین 
دارویی برای بیماران قلبی در کشور مناسب است، 

اما وضعیت بیمه ها بسیار نابسامان است.

افزایش 43 درصدی تلفات مسمومیت 
با منوکسیدکربن 

تلفات  ۴3درصدی  افزایش  از  قانونی  پزشکی  سازمان 
با گازمنوکسیدکربن در بهار امسال در کشور  مسمومیت 

خبر داد .
تا  فروردین  ابتدای  از  قانونی  پزشکی  از  گزارش  به 
گاز  با  مسمومیت  اثر  بر  تن   16۴ امسال  خرداد  پایان 
شمار  این  دادند،  دست  از  را  خود  جان  منوکسیدکربن 
جانباخته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 11۴ 

تن، ۴3.۹ درصد افزایش یافته است.
این  در  کربن  منوکسید  گاز  با  مسمومیت  تلفات  کل  از 

مدت 122 تن مرد و ۴2 تن دیگر زن بودند.
بر اساس این گزارش در سه ماهه نخست سال ۹5 استان 
های تهران با 3۹، اصفهان با 13، فارس و لرستان هر کدام 
با 11 فوتی بیشترین آمار تلفات گازگرفتگی را داشته اند 
منوکسید  گاز  با  مسمومیت  آمار  که  است  درحالی  این 
کربن در دیگر استان ها کمتر از 10 تن و در تعداد قابل 

توجهی یک یا صفر گزارش شده است.
در خرداد امسال نیز آمار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن 
رشد 27.6 درصدی داشته و از 2۹ فوتی در خرداد سال 

گذشته به 37 فوتی در خرداد امسال رسیده است.
بو است.استفاده  و  گاز منوکسید کربن گازی بدون رنگ 
از آبگرمکن یا بخاری های مستعمل یا دارای نقص فنی 
یا دارای دودکش بدون عملکرد مناسب  فاقد دودکش  و 
تشکیل  را  مسمومیت  به  ابتال  موارد  بیشترین  منزل  در 

می دهند. 

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و 
دارو نسبت به عوارض پوستی از جمله اگزمای 
مقاوم به درمان به دلیل مصرف فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی تقلبی و قاچاق، هشدار داد.
از  استفاده  گفت:  اسماعیلی  مصطفی  دکتر 
فرآورده های قاچاق آرایشی و بهداشتی چشم 
باعث  تواند  می  تقلبی  های  ریمل  جمله  از 
شود  نواحی  این  در  درمان  به  مقاوم  اگزمای 
چراکه پلک از قسمت های بسیار نازک و بسیار 

حساس پوست است.
با عالئمی  اگزما  نوع  این  وی خاطرنشان کرد: 
مانند خارش، قرمزی و التهاب دور چشم همراه 
این  ماند. مصرف  می  باقی  ها  سال  تا  و  است 
و  تیرگی  موجب  مدتی  از  بعد  آرایشی  لوازم 
ضخامت پوست دور چشم شده و تا زمانی که 
مشکل  دهد  ادامه  را  محصول  آن  مصرف  فرد 

تکرار می شود.
رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و 
دارو به مصرف کنندگان لوازم آرایشی به ویژه 
زنان توصیه کرد که برای اطمینان بیشتر، لوازم 
آرایشی را با توصیه و مشورت متخصص پوست 

تهیه کنند.

های  لب  رژ  خطرات  به  ادامه  در  اسماعیلی 
تقلبی که به صورت فله ای نیز به فروش می 
رسند، اشاره کرد و گفت: این رژ لب های فله 
ای، عموما تقلبی بوده و به صورت قاچاق وارد 
کشور می شوند؛ بر اثر مصرف این رژ لب ها، 
صورت  به  معموال  ها  لب  ناحیه  در  حساسیت 
پوسته ریزی و خارش خود را آشکار می کند اما 

از آنجایی که بافت لب، قرمزرنگ است، تغییر 
رنگ و التهاب ناشی از حساسیت را به صورت 

واضح عیان نمی کند.
تا  است  ممکن  مشکالت  این  داد:  ادامه  وی 
های  فرآورده  مصرف  توقف  از  پس  ها  مدت 
آرایشی و بهداشتی نیز ادامه یابد ؛ حتی تماس 
ساختاری  لحاظ  از  که  دیگری  مواد  با  بدن 

مشابه با لوازم آرایشی حساسیت زا هستند، می 
برای  ادامه حساسیت  و  یادآوری  موجب   تواند 

سال های متمادی شود. 
این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو اضافه 
که  است  این  بر  مردم  از  بسیاری  تصور  کرد: 
که  معروف  برندهای  با  آرایشی  محصوالت 
علت  به  شود  می  ارائه  دستفروشان  توسط 
دیگر  و  بها  اجاره  و  مایات  و  مغازه  نداشتن 
هزینه ها، ارزان تر عرضه می شود در حالیکه 
علت این ارزانی استفاده از مواد اولیه تقلبی و 

ارزان قیمت است.
فرآورده  همواره  خواست:  مردم  از  اسماعیلی 
را  خود  موردنیاز  بهداشتی  و  آرایشی  های 
فروشگاه  و  ها  داروخانه  مانند  معتبر  مراکز  از 
های مجاز تهیه کنند چرا که معموال این مراکز 
وفرآورده  نبوده  خود  اعتبار  تخریب  به  حاضر 

های تقلبی و قاچاق ارائه نمی کنند.
شناسه  به  خرید  هنگام  اگر  شد:  یادآور  وی 
اصالت و مجوز سازمان غذا و دارو روی محصول 
توجه شود، اطمینان بیشتری نسبت به خرید ، 

حاصل می شود. 

سازمان غذا و دارو خبر داد:

اگزمای مقاوم به درمان میراث فرآورده های آرایشی تقلبی

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی 
کارگران  بیمه  قطع  برای  ای  برنامه  گفت: 
ولی  نداریم  اجتماعی  تامین  در  ساختمانی 
نظارتی را آغاز کرده ایم که هر فردی از محل 
شغل اصلی اش بیمه شود.به گزارش پیام زمان 
محمدحسن زدا با حضور در برنامه گفت و گوی 
خبری شبکه خبر، اظهار داشت: تقاضا داریم 
هر فردی صرفا از طریق شغل اصلی خود بیمه 
شود. متاسفانه در سال ۹۴، حدود یکصد هزار 
نفر را شناسایی کردیم که کار اصلی شان کارگر 

ساختمانی نبوده ولی از این محل بیمه شده 
بودند.وی ادامه داد: بانک های اطالعاتی متنوعی 
داریم که از این طریق افراد را به صورت بسیار 
دقیق شناسایی و مشخصات فرد را به واحدهای 
اجرایی که حدود یکهزار واحد در سطح کشور 

است، می دهیم.
زدا اضافه کرد: همچنین یک بررسی میدانی نیز 
انجام می شود که چنانچه به طور دقیق، یقین 
حاصل شد که اطالعات ارسالی از مرکز صحیح 
است، از بیمه شده تقاضا می شود که از محل 

شغل اصلی خود بیمه شود و از همان ابتدا،  بیمه 
وی قطع نمی شود.

ساختمانی  کارگران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مشمول دریافت برخی مزایا مانند بیمه بیکاری           
نمی شوند، افزود: به دلیل اینکه کارفرمای ثابتی 
ندارند که منجر به اخراج از کار شده باشند از 
از  مندی  بهره  برای  قانونی الزم  اینرو شرایط 

دریافت مقرری بیمه بیکاری را ندارند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی 
تصریح کرد: قانونگذار، ساز و کاری فراهم کرده 
که کارگران ساختمانی تنها با پرداخت 7درصد 
حق بیمه، از تمامی مزایا استفاده کنند به همین 
دلیل افرادی که از مسیر کارگر ساختمانی بیمه 
شوند، صرفا با پرداخت ماهیانه حدود 60 هزار 

تومان از تمام مزایای بیمه برخوردار می شوند.
زدا با بیان اینکه این فرصت باعث شده خیلی 
از مشاغل دیگر نیز تمایل به استفاده از این نوع 
بیمه داشته باشند، گفت: متاسفانه طی 2/5 سال 
گذشته، ۴ بار قانون بیمه کارگران ساختمانی 
تغییر کرده است که این سردرگمی باعث از 

دست رفتن نظم و انسجام الزم می شود.
وی ادامه داد: در قانون، به صراحت آمده تنها 
کارگرانی که دارای کارت مهارت فنی بوده و در 
امر تخریب، تجدید بنا و ساخت اشتغال داشته 
باشند، می توانند بیمه کارگر ساختمانی شوند و 
شرط ورود به این نوع بیمه، داشتن کارت مهارت 

معتبر و اشتغال است.
وی افزود: صدور این کارت به عهده سازمان فنی 

و حرفه ای است و سازمان تامین اجتماعی برای 
تسهیل در کار بیمه شده، به صورت آنالین با 
سازمان فنی و حرفه ای در ارتباط است و کمک 

بزرگی در روانسازی کارها شده است.
زدا با بیان اینکه کارگران ساختمانی از محبوب 
ترین و زحمتکش ترین اقشار جامعه کارگری 
متاسفانه  داشت:  اظهار  هستند،  کشورمان 
بیشترین حوادث ناشی از کار یعنی ۴0 درصد 

حوادث، در این بخش اتفاق می افتد.
افزود: عدم تامین منابع مالی باعث شده  وی 
نشوند چرا که  بیمه  کارگران  از  زیادی  تعداد 
شده  بیمه  سهم  قانونگذار،7درصد  گفته  به 
از  که  است  کارفرمایی  سهم  درصد   20 و 
پروانه  عوارض صدور  مجموع  محل 15درصد 

ساختمانی تهیه می شود.
بینی  پیش  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وی 
داشتیم دو هزار میلیارد تومان از محل 20 درصد 
متاسفانه  واریز شود که  بیمه  کارفرمایی حق 
که  داشتیم  تومان وصولی  میلیارد  تنها 700 
دلیلش کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی و 

مشکالت اجرایی بود.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با 
بیان اینکه در این بخش مشکالت فراوانی وجود 
دارد، اظهار داشت: طی هفته گذشته نامه ای به 
ریاست محترم مجلس ارسال نمودیم و ایرادات 
قانونی را مشخص کردیم تا تدابیری اندیشیده 
شود که بتوانیم از محل منابع، تمامی این قشر را 

تحت پوشش قرار دهیم.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خبرداد:

بیمه کارگران ساختمانی قطع نمی شود
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خواص خوردن خرما در روز

خوردن  که  اید  کرده  فکر  تاکنون  آیا   
بدن شما  تغییراتی در  تواند چه  خرما می 

نه. احتماال  کند؟  ایجاد 
در  کردن  فکر  به  تمایلی  مردم  اکثر 
تغییراتی  و  غذایی  مواد  خواص  خصوص 
کنند  می  ایجاد  شان  بدن  در  ها  آن  که 
بسیار  کوچک  میوه  این  خواص  ندارند.اما 

است. انگیز  شگفت 
خرما را به عنوان یک مسکن و دارو برای 
می  تجویز  تورم  به  کمک  و  درد  تسکین 

. کنند
بسیار  سالمتی  خواص  تواند  می  خرما   
 3 تنها  روز  در  اگر  باشد.  داشته  عالی 
خود  در  را  آن  نتایج  بخورید  خرما  عدد 
خرما  در  موجود  غذایی  منابع  بینید.  می 
شگفت  بسیار  کوچک  میوه  این  خواص 

است. انگیز 
 اگر در روز عادت به خوردن تنها سه عدد 
خرما داشته باشید دیگر با کمبود بسیاری 
نمی  مواجه  خود  بدن  در  ها  ویتامین  از 
منگنز،  فیبر،  پتاسیم،  شامل  خرما  شوید. 

است. منیزیم  و   6-B ویتامین 
گوارشی  دستگاه  بهبود  و  خرما  خوردن   
دستگاه  سالمت  تواند  می  خرما  خوردن 
یکی  خرما  دهد.  بهبود  را  شما  گوارشی 
دستگاه  سالمت  برای  عالی  غذاهای  از 
مثل  مشکالتی  شما  اگر  است.  گوارش 
از  دیگر  بسیاری  یا  یبوست   ،IBS
گوارش  دستگاه  و  گوارشی  مشکالت 
این مشکالت  تواند عالئم  دارید. خرما می 

را کاهش دهد.
به  ابتال  خطر  تواند  می  خرما  عالوه  به   
و  داده  کاهش  را  بزرگ  روده  سرطان 
بسیاری است که  همچنین در مدت زمان 
بواسیر  درمان  عنوان  به  پزشکان  توسط 

شود. می  توصیه 
زیادی  است مدت  درد   خرما یک مسکن 
و  مسکن  یک  عنوان  به  را  خرما  که  است 
تورم  به  کمک  و  درد  تسکین  برای  دارو 

کنند.  می  تجویز 
این  به  زن   6۹ روی  مطالعه  با  محققان 
هفته   ۴ از  زنان  اگر  که  رسیدن  نتیجه 
می  بخورند  خرما  خود  زایمان  از  قبل 
درد  و  داشته  بهتری  زایمان  توانند 
به  عادت  همچنین  کنند.  تجربه  کمتری 
خوردن خرما می تواند اضافه وزن پس از 

را هم کاهش دهد. زایمان شما 
بر  خرما  بهتر  عملکرد  و  خرما  خوردن 
شما  که  هنگامی  مطالعات  برخی  اساس 
مغز  کنید   B6ی ویتامن  کافی  اندازه  به 

داشت. خواهد  بهتری  کارکرد 
توانید  می  شما  ویتامین  این  کمک  با   
به  بهتر  را  خاطرات  و  کرده  تمرکز  بهتر 
در  ویتامین  این  عبارتی  به  بیاورید.  یاد 
خاطرات  تر  دقیق  و  سریعتر  یادآوری  به 

کنند. می  کمک 
شما  به  را  آماده  و  تیز  ذهن  یک  خرما   

ارزانی می دهد.

آگاهي کامل از جزئیات و دستاوردهاي عصر ظهور سالمت و تغذیه 
براي کسي که پیش از ظهور زندگي مي کند بسیار 
معصومین  روایات  پرتو  در  تنها  مي نماید.  دشوار 
)علیهم السالم( و بر اساس استنباط علماي بزرگ از 
احادیث و قرآن مي توان تا حدودي از این شاخصه ها 

و واقعیت ها پرده برداشت.
از جمله ویژگي هاي عصر ظهور، پدیدار گشتن رشد 

معرفتي و دانشي انسان است.
 البته این سخن به این معنا نیست که بشر پیش از 
ظهور، اندیشه، تعقل، تالش و جستجو براي دست 
این  منظور  بلکه  است،  نداشته  را  حقیقت  به  یابي 
خواهد  گشوده  دیده ها  و  گسیخته  بندها  که  است 

شد.
که  هنگامي  مي فرمایند:  )علیه السالم(  باقر  امام   
قائم ما قیام کند، دست خدایي اش را بر سر بندگان 
مي نهد، از آن پس خردها و دانش هاي آنان به هم 

مي پیوندد و کمال مي یابد. 1- )بحاراالنوار، ج 52(
مهدوي  هاي  خانواده  تربیتي  رسالت هاي  از  یکي 
عملي  و  علمي  نظر  از  مهیا  و  مستعد  نسل  تربیت 
ا...  )عجل  زمان  امام  منویات  اجراي  و  یاوري  براي 
تعالي فرجه الشریف( است. خانه هاي نوراني به نور 
زمان  امام  سربازان  تربیت  کانون  امامت،  و  والیت 
)علیه السالم( و عهده دار پرورش دادن یاوران جان 
بر کف براي حضرت هستند که تربیت دیني آنان بر 
اساس، قرآن و عشق پیامبر و آل پیامبر )صلوات ا... 

علیه و آله( مي باشد.
روایتي  در  آله(  و  علیه  ا...  )صلوات  اکرم  پیامبر   
خصلت  و  پایه  سه  بر  را  »فرزندانتان  مي فرمایند: 
تربیت کنید: محبت پیامبرتان، محبت اهل بیت او و 

قرآن 2- ) کنزالعمال، ج 16، ص ۴56.(«
براي انجام این رسالت بزرگ ما از سه الگو و روش 

استفاده مي کنیم:
* تربیت فرزند بر اساس اصول تربیتي کلي شرعي 

و عقلي
اهل  خاص  هاي  توصیه  اساس  بر  فرزند  تربیت   *

بیت )علیه السالم(
* تربیـت فرزنـدان بر اسـاس الگوي صفـات یاوران 

حضـرت مهدي )علیه السـالم(
الگوي صفات  بر اساس  یاوران مهدي،  تربیت نسل 

یاران حضرت مهدي )علیه السالم( مي باشد.
 در قرآن کریم و روایات اهل بیت )علیها سالم( به 
شخصیتي  ویژگي هاي  و  خصلت ها  از  اي  مجموعه 
این  است. شمارش  پرداخته شده  المهدي  اصحاب 
صفات در قرآن و روایات به معناي حرکت در مسیر 
شیوه  این  دادن  قرار  الگو  و  نسلي  چنین  تربیت 
حضرت  یاوران  براي  صفت  شش  قرآن  مي باشد، 

مهدي )علیه السالم( بر مي شمارد:
»یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َمْن یَْرتََدّ ِمْنُکْم َعْن ِدیِنِه َفَسْوَف 
ُهْم َو یُِحُبّونَُه أَِذلٍَّة َعلَی الُْمْؤِمِنیَن  یَْأتِي الَلّ بَِقْوٍم یُِحُبّ
ٍة َعلَی الَْکافِِریَن یَُجاِهُدوَن فِي َسِبیِل َو الَ یََخاُفوَن  أَِعَزّ

لَْوَمَة الَئٍِم...«
»اي کساني که ایمان آورده اید هر کس از شما که 
زودي  به  نیست پس  باکي  گردد،  باز  دین خود  از 

خداوند قومي را مي آورد که:
1- خدا ایشان را دوست دارد.

2- آنان نیز خدا را دوست مي دارند.
3- در مقابل مؤمنین فروتن هستند.

۴- در مقابل کافرین سرسختند.

5- در راه خدا جهاد مي کنند.
6- از مالمت هیچ مالمتگري نمي هراسند.

مهدي  یاران حضرت  روایت  این  مصادیق  از جمله 
سبک  ضرورت  به  توجه  با  مي باشند.  )علیه السالم( 
گزیني و احیاي اصول زندگي نبین سلوک فاطمي و 
مهدوي )سالم ا... علیهما( نیز از دیگر مباحثي است 
که جهت معاصر سازي اسوه هاي اسالمي مطرح و 

بیان گردیده است.

از یکسو دچار شدن به روزمرگي و از سویي تقلید 
کورکورانه سبک زندگي غربي )که هیچ تناسبي با 
و  ریزي  برنامه  لزوم  ندارد(  اسالمي  زندگي  سبک 
چندان  دو  را  اسالمي  زندگي  سبک  سازي  پیاده 
مي کند. سبک زندگي اي که باید هر چه بیشتر ما را 

به جامعه مهدویت نزدیک نماید.
http://sabkezendegislami. :منبع 
tebyan.net

سبك 
زندگي 
مهدوي

در  موفقیت  به  رسیدن  برای  اسالم  و  کریم  قرآن 
اند  کرده  ارائه  ارزنده  هایی  توصیه  ها  زمینه  تمام 
قرآن  در  همسر  انتخاب  و  ازدواج  مالک  دانستن   .
یعنی قدم اصلی برای ساخت یک زندگی مشترک 

موفق و پایدار.
مالک ازدواج موفق می تواند دهها و یا شاید صدها 
گزینه در بر داشته باشد ولی آیا برای داشتن یک 
اصلی  های  دلخواه مالک  و  موفق  زندگی مشترک 
تواند دخیل  می  معنویات هم  یا  باشند  مادی  باید 
باشد؟ با توّجه به اهمّیتی که همسر در زندگی دارد 
و آثاری که بر آن مترتّب است ونقشی که هر یک 
از زن و مرد در آن دارند، می بایست برای انتخاب 
همسر مالک ها و دستورالعمل هایی وجود داشته 
باشد تا افراد با توّجه به آن مالک ها، همسر مورد 
نظر خود را انتخاب نمایند و سعادت دنیا و آخرت 

را به دست آورند.
در ازدواج، افراد دارای سلیقه های مختلفی هستند 
می  نظر  در  هایی  مالک  خود  برای  هر شخصی  و 
های  مالک  سّنت  و  کریم،  قرآن  نظر  از  اّما  گیرد، 

مورد توّجه است.

توصیه ها و مالک ازدواج در قرآن به شرح زیر است:
1. اسالم و ایمان:

شریک  واقع  در  که  همسر  انتخاب  شرایط  از  یکی 
زندگی است، اسالم و بُعد مذهبی عقیدتی فرد می 
باشد. زن و مرد می بایست در این امر هم فکر و هم 
عقیده باشند و اگر یکی از آن ها مشرک باشد، عقد 

و ازدواج آن ها باطل خواهد بود.
قرآن کریم، به صراحت این مطلب را بیان می کند 
زن  با  ندارد  حّق  هرگز  مسلمان  مرد  فرماید  می  و 
زنان  ازدواج  از  طور  همین  کند،  ازدواج  مشرک 
مسلمان با مردان کافر منع کرده است و این نکته 
را یادآوری کرده است که ازدواج مردان مسلمان با 
کنیزان مسلمان بهتر است از ازدواج با زنان آزاده ی 
مشرک و همین طور ازدواج زنان مسلمان با بردگان 
مسلمان بهتر از ازدواج با مردان مشرک است:»وَ  ال 
َخْیٌر  ُمْؤِمَنٌة  َلََمٌة  َو  یُْؤِمنَّ  َحتَّی  الُْمْشِرکاِت  تَْنِکُحوا 
الُْمْشِرِکیَن  تُْنِکُحوا  ال  َو  أَْعَجَبْتُکْم  لَْو  َو  ُمْشِرَکٍة  ِمْن 
لَْو  َو  ُمْشِرٍک  ِمْن  َخْیٌر  ُمْؤِمٌن  لََعْبٌد  َو  یُْؤِمُنوا  َحتَّی 
تا این  با زنان مشرک ازدواج نکنید،  أَْعَجَبُکْم ]1[؛ 
که ایمان بیاورند و کنیز باایمان از زن مشرک بهتر 
است، اگرچه آن زن مشرک )از لحاظ زیبایی( مایة 

شگفتی شما باشد و به مردان مشرک زن ندهید تا 
این که ایمان بیاورند و بندة با ایمان از مرد مشرک 
بهتر است، اگرچه آن مرد مشرک مایة شگفتی شما 

باشد.«
در ادامه، حکمت حرمت ازدواج با مشرکان را بیان 
إِلَی  یَْدُعوَن  أُولَِئَک   ...  «: فرماید  می  است،  کرده 
به آتش دوزخ می خوانند.« چرا  النَّاِر...]2[؛ آن ها 
که مسیر مشرک یک مسیر انحرافی است، مسیری 
است که به ظلمت و تباهی و جهنم ختم می شود.

در مقابل آن ها، مسیر افراد مؤمن بهشت، رحمت، 
َو  الَْجنَِّة  إِلَی  یَْدُعوا  ا...  َو  است:»  غفران  و  موّدت 
الَْمْغِفَرِة بِإِْذنِِه.«]3[ در آیه ی شریفه، دعوت خداوند 
و مسیر او به جای دعوت و مسیر افراد مؤمن است، 
این که مؤمنین همه دعوت های آن ها،  به جهت 
خداوند  مسیر  در  ها  آن  زندگی  شئون  تمام  بلکه 
مسیر  با  مؤمن  افراد  مسیر  است.  تعالی  و  تبارک 

دارد، مسیر  فاحشی  و  اساسی  تفاوت  افراد مشرک 
فکری عقیدتی رفتاری آن ها مختلف است، چگونه 
با ازدواج که یک وحدت و یگانگی الزم دارد و همراه 
با رحمت و موّدت است، جمع شود. بنابراین یگانگی 
و وحدت که در ازدواج مطرح است با اختالف عقیده 
و مذهب هرگز جمع نخواهد شد، نه تنها در دین و 
مذهب می بایست یکی باشند، بلکه در اخالق هم 
جهت  یک  در  و  باشند  مسیر  یک  در  بایست،  می 

حرکت کنند.
به همین جهت است که در روایات تأکید شده که 
زن و مرد باید »هم کفو« یکدیگر باشند و هم کفو 

مؤمن را افراد مؤمن و با ایمان دانسته است.
 ، ـ  سلّم  و  آله  و  علیه  ا...  صلّی  ـ  اکرم  پیامبر  از 
سؤال شد که کفو چیست و چه کسانی کفو یکدیگر 
هستند؟ فرمود:» المؤمنون بعضهم اکفاء بعض«.]۴[

2. هم سنخ بودن در پاکدامنی:
به  که  پاکی  طبیعت  و  فطرت  کریم،  قرآن  نظر  از 
گناهان آلوده نشده، طالب پاکی است؛ چنین فطرت 
پاکی  جز  و  شوند  نمی  پاکی  مجذوب  جز  وطبعی 
را به خود جذب نمی کند:» الَْخِبیثاُت لِلَْخِبیِثیَن َو 
یُِّبوَن  یِِّبیَن َو الطَّ یِّباُت لِلطَّ الَْخِبیُثوَن لِلَْخِبیثاِت َو الطَّ
و  پلید  مردهای  برای  پلید  های  زن  یِّباِت]5[؛  لِلطَّ
مردهای پلید برای زن های پلید و زنان پاک برای 

مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاکند.«
مراد از خبیث بودن که دسته ای از زنان ومردان را 
مّتصف به آن کرده است یا طیب بودن دسته دیگر، 
الابالی  و  است  ناموسی  و  عفت  های  جنبه  همان 
بودن نسبت به تقیدات مذهبی، اخالقی و ناموسی 
مالک  نظر  از  اّما  است،  آیه  اّولی  معنای  این  است 
و علت معنای وسیعی دارد که منحصر به آلودگی 
و پاکی جنسی نیست، بلکه هرگونه ناپاکی فکری، 

عملی و زبانی را شامل می شود.

3. تواضع، توبه، عبادت خداوند، اطاعت 
فرمان خدا:

از  وصف  شش  تحریم،  ی  سوره  در  کریم،  قرآن 
فرماید:»...  می  و  کرده  اشاره  خوب  همسران  برای 
َسائَِحاٍت  َعابَِداٍت  تَائَِباٍت  َقانَِتاٍت  ُمْؤِمَناٍت  ُمْسلَِماٍت 
مؤمن،  مسلمان،  همسرانی  َوأَبَْکاًرا]6[؛  َباٍت  ثَِیّ
فرمان  ی  کننده  اطاعت  عابد،  کار،  توبه  متواضع، 

خدا ... .«
شخصی که می خواهد خانه و خانواده مسلمان و با 
ایمانی را بنا نهد، باید قبل از هر چیز همسر مسلمان 
خانواده  بنای  وگرنه  کند  جستجو  را  پاکدامنی  و 
به  ها  مّدت  اسالمی  ی  جامعه  ساختار  و  مسلمان 
تأخیر می افتد و به زودی بنیان و اساس آن سست 

و ناپایدار و بسیار متزلزل و آسیب پذیر می گردد.

4. ایمان و عمل صالح:
ُمْؤِمٌن  ُهَو  َو  أُنْثی  أَْو  َذَکٍر  ِمْن  صالِحاً  َعِمَل  َمْن   «
یا زن(  مرد  )از  َطیَِّبًة]7[؛ هر کس  َحیاًة  َفلَُنْحِیَینَُّه 
کار شایسته کند و مؤمن باشد، به طور قطع او را با 

زندگی پاکیزه ای حیات )حقیقی( بخشیم.«

5. تقوا:
َو  أُنْثی  َو  َذَکٍر  ِمْن  َخلَْقناُکْم  َّا  إِن النَّاُس  أَیَّها  یا   «
ِعْنَد  أَْکَرَمُکْم  إِنَّ  لَِتعاَرُفوا  َقبائَِل  َو  ُشُعوباً  َجَعلْناُکْم 
زن  و  مرد  از  را  شما  ما  مردم!  ای  أَتْقاُکْم]۸[؛  ا... 
آفریدیم و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم 
تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید، هر آینه 
گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.«

، در روایتی درباره ی  ـ  الّسالم  امام صادق ـ علیه 
قصد  شما  از  کسی  فرماید:هرگاه  می  همسر خوب 
و  بخواند  نماز  رکعت  دو  است  سزاوار  کرد،  ازدواج 
بادیانت  امین،  را بخواند که همسری عفیف و  خدا 
وی  نصیب  اسرار...  و  ناموس  حافظ  و  متواضع  و 

نماید.«]۹[
خالصه آن که، دین مبین اسالم، در انتخاب همسر 
به دّقت و  را  پیروان خود  و  دارد  توّجه  العاده  فوق 

احتیاط الزم دعوت نموده است.
التهذیب،  محّمد،  طوسي،   - نحل   - نور   - بقره   

تهران، دارالکتب االسالمیه

ازدواج موفق از نظر قرآن

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴0۹۹۸02277001۹5 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره ۹۴0۹۹702277010۹6
خواهان وحید کرملو فرزند حسنعلی با وکالت اقای حسن زمانی فرزند علی 

خوانده  حسین ریحانی فرزند سیف اله 
خواسته هت مطالبه وجه بابت .. مطالبهخسارت دادرسی 

که  داشته  تقدیم  خوانده  بطرفیت  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان  گردشکار  
پس از ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
رای دادگاه

حسن  اقای  وکالت  با  حسنعلی  فرزند  کرملو  )وحید  خواهان  دعوی  خصوص  در 
زمانی( به طرفیت خوانده ) حسین ریحانی ( دایر برمطالبه باقیمانده ثمن معامله 
به مبلغ 150/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه مستندات 
پرونده داللت بر آن دارد که یک دستگاه آپارتمان مسکونی موضوع پالک ثبتی 
شماره 2۹۴3۸ فرعی از پالک ثبتی بشماره 162 اصلی مفروز و مجزا از 1۴63۴ 
به مساحت 6۸/35 متر مربع با توابع شرعی و لواحق عرفی بموجب مبایعه نامه 
شماره ۹252۹03 مورخ ۹3/۴/16 و با اوصاف مقید در آن به خوانده فروخته شده 
و مطابق گواهی عدم حضور سردفتر اسناد رسمی 220 کرج به شماره 26۸5 مورخ 
۹3/۸/1 با وصف آمادگی خواهان و تمهید مقدمات تنظیم رسمی انتقال در دفتر 
دادگاه حضور  در  قانونی  ابالغ  با وصف  است همچنین  نیافته  مرقوم حضور  خانه 
بنابراین  است  نکرده  خدشه  را  ایشان  ابرازی  مستندات  و  خواهان  ادعای  نیافته 
استناد  به  و  میشود  تشخیص  بر صحت  محمول  حاضر  هیات  به  خواهان  دعوی 
مواد 21۹و220و221و222و632 قانون مدنی و مواد 1۹۸و51۹ از ق ا د م دادگاه 
خوانده را به پرداخت 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی 
و حق الوکاله وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره ظرف 

20روز در این دادگاه قابل واخواهی خواهد بود 
110/4۹705 رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران  

مفقودی
سند کمپانی خودروی سواری سمند تیپ ایکس 7 مدل 13۸۴ به رنگ نقره ای 
متالیک  به شماره موتور 12۴۸۴016۸13   به شماره 1۴513۴3۸به شماره پالک:   

53     3۹۴ ج 66    مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
یاسوج

آگهی ابالغ
در خصوص دادخواست تقدیمی از جانب خانم سهیبه لطفی بطرفیت انور مرادی 
بخواسته الزام به تحویل ملک معوض موضوع پرونده کالسه ۹۹۸۸۴60500103۹50 
دادگاه به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اوراق و محتویات پرونده حکم بر رد 
دعوای خواهان را با شماره دادنامه ۹50۹۹7۸۴60500۴0۴ صادر و اعالم گردیده 
مقتضی است عین متن دادنامه در روزنامه چاپ گردد و چنانچه اعتراضی داشته 

باشد ظرف مهلت چهل روز اقدام نماید ضمنا نسخه دادنامه پیوست است.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود – آواز ولدی

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 ۴5۴/۹1 برابر رای شماره 233مورخ 13۹5/3/11 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 3۸2 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 :13۹5/۴/2۹  تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/5/13 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان : تعاونی اعتبار امید جلین به مدیریت غالمرضا و علیرضا پایین محلی به 

وکالت عارف سفیدیان 
خوانده / خواندگان : 1- اسد اله صیا میان گرجی فرزند علی اکبر آدرس : مجهول 

المکان 
خواسته مطالبه وجه 

پیرامون دادخواست آقا / تعاونی اعتبار امید جلین بطرفیت خوانده / خواندگان فوق 
به خواسته مطالبه وجه با توجه به مجهوال المکان بودن خوانده ردیف اول بنام 
اسد اله صیا میان گرجی به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی اخطاریه 
از  اطالع  ضمن  خوانده  تا  میگردد  چاپ  کثیراالنتشار  های  روزنامه  در  مشارالیه 
دعوی مطروحه در روز سه شنبه مورخ ۹5/6/16 راس ساعت 11/30صبح شعبه 
پنجم شورای حل اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان 

مهر جهت رسیدگی حاضر شود .
ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد . 
ثانی  به شورا مراجعه و نسخه  از وقت رسیدگی  تواند قبل  همچنین خوانده می 

دادخواست و ضمائم را جهت تدار ک دفاع اخذ نماید .
م. الف ۹50332 مدیر دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف بهشهر 

متن آگهی 
و  بارانی  علی  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  آزادبخش  اله  حشمت  خواهان 
حسین قاسمی وانق علیا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه 
انتهای  ولیعصر  خیابان  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹50۹۹۸6610600322 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/6/17 و ساعت 11:00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید بازوند. 

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 
رسمی برابر رای شماره13۹560331055001۸7۸هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود فالح 
قطعه  یک  از ششدانگ  دانگ  32۸2درسه  شناسنامه  بشماره  احمدرضا  دارفرزند 
زمین با بنای احداثی به مساحت 2۹۸/56مترمربع   مفروز و مجزی شده از پالک 
611فرعی از 6۹ اصلی واقع در  نظراباد خریداری از مالک رسمی آقای رضا مورش 
نیا صفحه3 دفتر120۸ محرز 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. 
اعتراض طبق مقررات  انقضای مدت مذکور و عدم وصوا  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

دادنامه
پرونده کالسه ۹۴0۹۹۸3۸10۹005۹5 شعبه ۹ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایي شماره ۹50۹۹73۸10۹00170 
خواهان: بانک قرض الحسنه مهرایران استان چهارمحال و بختیاري با نمایندگي آقاي 
عباس طاهري میر قائد فرزند بهمن یار به نشاني استان چهارمحال و بختیاري –

شهرستان شهر کرد-بلوار توسلي- نبش کوچه 102
خواندگان: 1-آقا فردین صابري فرزند روشن به نشاني استان چهارمحال و بختیاري-

شهرستان شهرکرد-میرآباد شرقي-خ رودکي
2-آقاي حمید رئیسي مطلق الکویي فرزند علي به نشاني استان چهارمحال و بختیاري-

شهرستان شهرکرد-میدان معلم –ناسیونال-ک106-پ 25
3-آقاي علي قائدي فرزند حسن به نشاني استان چهارمحال و بختیاري-شهرستان 

شهرکرد-خ سعدي غربي- ک6۹-پ 10 
۴-آقاي فرضعلي صابري فرزند روشن به نشاني استان چهارمحال و بختیاري-شهرستان 
وجه  مطالبه  خواسته:1-    2 جانبازان-بلوک 3-واحد  –مجتمع  امام  شهرکرد-بلوار 

بابت...2-مطالبه خسارت دادرسي3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
و  استان چهارمحال  ایران  الحسنه مهر  بانک قرض  دادگاه: در خصوص دعوي  راي 
بختیاري به نمایندگي حقوقي عباس طاهري میر قائد به طرفیت خواندگان حمید 
مبلغ  مطالبه  ي  بخواسته  قائدي  علي  و  صابري  فردین  و  مطلق،فرضعلي  رئیسي 
175000000 ریال بابت قرارداد قرض الحسنه اعطایي مورخه ۹3/10/2۸ با استناد 
به قرداد مزبور و مستندات مثبت  سمت خواهان به انضمام مطالبه خسارات تاخیر 
تادیه و دادرسي با دعوت از خواندگان و نشر آگهي و مالحظه دادخواست و مستندات 
خواهان ،دعوي خواهان را ثابت دانسته به استناد مواد 2 و 1۹۸ و515و 522 قانون ائین 
دادرسي مدني و مواد 10 و21۹و 221 قانون مدني دادگاه حکم به محکومیت خواندگان 
)به نحومجتمع،منفردا« حسب قرارداد فیمابین(به پرداخت مبلغ 175000000 ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمي از بانک 
مرکزي از تاریخ تقدیم دادخواست )۹۴/۹/17(لغایت زمان اجراي حکم و پرداخت مبلغ 
6۴57000 ریال بابت هزینه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. راي 
دادگاه غیابي است پس از ابالغ واقعي ظرف بیست روز قابل واخواهي در این دادگاه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم تجدید نظر استان چهار 

محال و بختیاري است.
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي شهرکرد- حیدر حسني
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مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو تیپ ۴05GLXXU7 برنگ نقره ای متالیک مدل13۹0 به 
شماره موتور 12۴۹020123۹ شماره شاسی NAAM01CA2CR567031  به شماره 
پالک  63    716و ۸6    بنام مژگان براتی مقدم مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یاسوج

آگهی مفقودی
مجوز حمل اسلحه به شماره 1715662مربوط  به سالح تکلول ساچمه زنی ساخت روسیه 
به شماره 0۹0150۴1به نام مراد حسن دره قایدی فرزند سلطان حسین مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
برگ سبز )شناسنامه مالکیت(و برگ کمپانی و کارت خود رو پارس TU5مدل ۹۴به رنگ 
شاسی  موتور16۴B0012۸۴6وشماره  شماره  3۸-۹13ب7۸به  انتظامی  شماره  به  سفید 
درجه  از  و  شده  سرقت  زاده  کربالیی  رضا  محمد  نام  NAAN11FC۸FK۸31۴۹1به 

اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
برگ سبز )شناسنامه مالکیت( و برگ کمپانی خودرو سمند X7مدل ۸3به رنگ بژبه شماره 
نام  موتور 12۴۸31227۹۹وشماره شاسی ۸323۸756به  انتظامی2۴-5۸۴د17به شماره 

مسعود شهربانونژادسرقت شده و از درجه اعتبار ساقط است.
 شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
شماره  به  سفید  رنگ  به   201۴ مدل  اوپتیما  کیا  خودرو  کمپانی  سند  .و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   G۴KEEH1۴۹070 موتور  شماره  و   61 ه   ۹۴7  -۸۸ ایران  شهربانی 

KNAG۴126E5۴۹7120 به نام علیرضا لطفعلی مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابلسر

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید مدل 13۸۸ به شماره شهربانی ایران 55- 126ب6۹ و شماره موتور 
276۸307 و شماره شاسی s1۴122۸7۹1۸۸۸2 به نام سید علی امجد زنجانی مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی احضار
المکان  مجهول  فعال  کمال  فرزند  یزدانی  خلیل  آقای 
در  تسرقت  بر  دائر  شما  اتهامی  پرونده  اینکه  به  نظر  ؛ 
سوم  شعبه  شماره۹50565  به  و  مطرح  شعبه  این 
تاریخ  به  و  گردیده  ثبت  میاندوآب  دو  کیفری  دادگاه 
13۹5/6/15 ساعت 10 صبح روز دوشنبه تعیین وقت 
گردید. در اجرای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
؛ ابالغ می گردد جهت دفاع از اتهام انتسابی در تاریخ 
فوق الذکر ضور بهم رسانید در صورت عدم حضور حکم 

مقتضی به صورت غیابی صادر خواهد شد. م الف 50
عبدالهی – مدید دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری
 دو شهرستان میاندوآب 

با حکم وزیر ورزش

افشارزاده از استقالل برکنار شد

مدیرعامل باشگاه استقالل از سمت خود برکنار شد. به گزارش ایسنا، 
بهرام افشارزاده مدیرعامل استقالل از سمت خود برکنار شد.

مدیرعامل استقالل با حکم وزارت ورزش از سمتش برکنار شده و 
اینکه در برخی رسانه ها گفته شده افشارزاده استعفا داده و یا اینکه 
هیات مدیره استقالل حکم به برکناری او داده صحت ندارد چرا که 
بر اساس پیگیری های خبرنگار ایسنا، افشارزاده استعفایی نداده بوده 

و هیات مدیره استقالل هم جلسه ای نداشته که وی را برکنار کند.

بازیهای المپیک 201۶ ریو؛

بهداد سلیمی هفته آینده راهی برزیل می شود

تیم ملی وزنه برداری ایران برای حضور در بازیهای المپیک 2016 ریو 
در دو مرحله به برزیل اعزام خواهند شد.

به گزارش مهر، طبق برنامه رقابتهای وزنه برداری بازیهای المپیک، 
کاروان وزنه برداری ایران در دو مرحله به ریو اعزام خواهد شد. بر 
این اساس کیانوش رستمی، سهراب مرادی، علی هاشمی و همچنین 
سجاد انوشیروانی سرمربی و احسان شریف احمدی ماساژور تیم ملی 
روز 15مرداد راهی ریو می شوند. سپس بهداد سلیمی، محمدرضا 
براری و ایوان گارچف مشاور فنی تیم ملی، روز 1۹ مرداد تهران را به 

مقصد ریو ترک می کنند.
همچنین علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری به همراه داود باقری 
رییس کمیته پزشکی فدراسیون شب گذشته پس از سفری طوالنی 

وارد دهکده بازیها و محل اسکان تیم ملی ایران در شهر ریو شدند.

چهارم شهریور در تهران برگزار می شود؛

بازی خداحافظی »نکونام« با حضور ستارگان اللیگا

بازی خداحافظی جواد نکونام با حضور تعدادی از ستارگان فوتبال دنیا 
روز چهارم شهریورماه در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، بعد از خداحافظی جواد نکونام از فوتبال، تعدادی از 
ستارگان فوتبال اللیگا قرار است روز چهارم شهریورماه در ایران به 
آبیدال،  اریک  مورینتوس،  فرناندو  کارمبئو،  بروند. کریستین  میدان 
مندیتا و فرناندو سانز از جمله بازیکنان مطرح اللیگا هستند که برای 
برگزاری بازی خداحافظی نکونام به ایران خواهند آمد. این بازیکنان 
با انتشار مصاحبه های تصویری از حضور خود در ایران خبر داده اند.

برگزار  نکونام  یاران  و  تیم ستارگان اللیگا  قالب دو  این مسابقه در 
خواهد شد.

کاراته از درون لطمه می خورد

سرمربی پیشین تیم ملی کاراته، 
انتخابات  افتادن  تعویق  به  گفت: 
کاراته  به سود  فدراسیون  ریاست 
نبود و متاسفانه برخی تصمیمات 
و رفتارها از درون خانواده به این 

رشته پرمدال لطمه می زند.
تعویق  خصوص  در  صافی  احمد 
مجمع انتخابات فدراسیون کاراته 
با بیان مطلب فوق به مهر، گفت: 

من فکر می کنم با گذشت نزدیک به ۴0 سال از انقالب شکوهمند 
ولی  شود  اتخاذ  ورزش  حوزه  در  بهتری  تصمیمات  باید  اسالمی 
همچنان نیاز داریم عمیق تر فکر کرده و برنامه ریزی دقیق تری در 

این بخش داشته باشیم.
های  رشته  به  ورزش  وزارت  توجه  رسد  نظر می  به  داد:  ادامه  وی 
تیمی و بخصوص المپیکی بیش از سایر رشته های ورزشی است و از 
این بابت کاراته که در سالهای قبل پرچمدار مدال آوری در بازیهای 

پراهمیت آسیایی بوده، لطمه خورده است. 
این کارشناس کاراته افزود: اینکه چرا کاراته ایران در سالهای قبل 
حرکت رو به جلو نداشته، نگران کننده است. چرا باید کشورهای دیگر 
از کاراته ایران پیشی بگیرند ولی ما در 10 سال گذشته فدراسیونی با 
استراتژی مشخص و با برنامه نداشته باشیم و همیشه در کش و قوس 

رفت و آمد مدیران و اختالف نظر درونی باشیم.
صافی با انتقاد از حضور پرتعداد کاندیداها در انتخابات، تصریح کرد: 
معیارها و شرایط ثبت نام کاندیداها باید تغییر کند. با بررسی سطحی 
لیست نفراتی که برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون کاراته 
ثبت نام کرده اند متوجه می شویم که چند نفر توانایی این کار را 
دارند. چرا افرادی که در انجام کارهای عادی خود عاجزند باید برای 
این بخش  استانداردهای  باید  تصمیم گیری در کاراته ورود کنند؟ 

مورد بازبینی قرار گیرد. 
وی در مورد زمان مناسب برگزاری مجمع هم گفت: تصمیم گیرنده 
اصلی مسئوالن وزارت ورزش هستند و باید ببنیم چه زمانی کارها 
برای برگزاری مجمع انجام می شود ولی به نظر من باید در مدت یک 
هفته تکلیف کار مشخص شود. البته با توجه به آغاز المپیک و حضور 
مسئوالن ورزش در این بازی ها بعید می دانم به این زودی ها شاهد 

برگزاری مجمع باشیم.
درست  این  کرد:  تاکید  پایان  در  کاراته  ملی  تیم  پشین  سرمربی 
است که مجمع به تعویق افتاد ولی حضور یک سرپرست کاربلد در 
فدراسیون باعث شده از این بابت نگرانی نداشته باشیم. امور فدراسیون 
بخصوص برنامه های تیم های ملی به خوبی در حال پیگیری است 
و شاید هم این را به فال نیک بگیریم تا طباطبایی یک اثر ماندگار از 

خود در کاراته به جای بگذارد.

تالش برای بازگرداندن »لیونل مسی«؛

نام سرمربی جدید تیم ملی 
فوتبال آرژانتین اعالم شد

در  ناکامی  از  پس  آرژانتین  فوتبال  فدراسیون 
استخدام یک مربی نامدار، »ادگاردو بائوسا« را به 

عنوان سرمربی جدید آلبی سلسته معرفی کرد.
به گزارش مهر، پس از کناره گیری »تاتا مارتینو« از 
سمت مربیگری تیم ملی فوتبال آرژانتین، مسئوالن 
فدراسیون فوتبال این کشور تالش برای جذب مربی 

جایگزین را آغاز کردند.
مادرید،  اتلتیکو  سرمربی  سیمئونه«،  گو  »دیه 
»خورخه سامپائولی«، سرمربی سویا، و »مائوریسیو 
پوچتینو«، سرمربی تاتنهام، حاضر نشدند هدایت تیم 

ملی فوتبال کشورشان را بر عهده بگیرند.
اقدام  دوشنبه  روز  آرژانتین  فوتبال  فدراسیون 
پیشین  سرمربی  بائوسا«،  »ادگاردو  استخدام  به 
این مربی 5۸ ساله  برزیل، کرده است.  سائوپائولو 
فصل گذشته موفق شد با سائوپائولو به نیمه نهایی 

لیبرتادورس هم راه پیدا کند.
بائوسا دو بار فاتح لیبرتادورس شده است. یک بار در 
سال 201۴ با تیم مورد عالقه پاپ فرانسیس، سن 
لورنزو، و یک بار هم در سال 200۸ با تیم اکوادوری 
ال دی یو کیتو. وی نخست تالش خواهد کرد تا 

»لیونل مسی« را به تیم ملی آرژانتین بازگرداند.

قرارداد ۵ ساله منچسترسیتی 
با پدیده آلمان

پدیده تیم ملی فوتبال آلمان و باشگاه شالکه به طور 
رسمی با منچسترسیتی قرارداد بست.

به گزارش مهر، »لروی سانه« بازیکن 20 ساله تیم 
فوتبال شالکه و پدیده تازه آلمان به طور رسمی با 
منچسترسیتی قرارداد بست. مدت قرارداد این بازیکن 
5 سال اعالم شده است. برخی منابع خبری بریتانیایی 

ارزش این قرارداد را 37 میلیون پوند اعالم کرده اند.
سانه در رقابتهای یورو 2016 عضو تیم ملی آلمان 
بود و به این تیم کمک کرد تا راهی مرحله نیمه 
نهایی شود. این وینگر آلمانی فصل گذشته در 33 

بازی ۸ گل برای شالکه به ثمر رسانده بود.
»پپ گواردیوال« سرمربی منچستر سیتی درباره این 
بازیکن، گفت: او یک استعداد خاص و بازیکن هیجان 
انگیز است که فکر می کنم هواداران ما از دیدن 

بازی هایش لذت ببرند.

دیدارهای دوستانه بین المللی؛

لیورپول برابر رم شکست خورد
تیم فوتبال لیورپول در دیداری تدارکاتی مقابل رم 

تن به شکست داد.
به گزارش مهر، تیم های فوتبال لیورپول و رم در 
آمریکا دیداری تدارکاتی را برگزار کردند که طی آن 
تیم رم با حساب 2 بر یک به پیروزی رسید. بدین 
ترتیب تیم لیورپول با شکست پرونده دیدارهای خود 

در آمریکا را بست. 

پسر »سیمئونه« به تیم جنوا پیوست
پسر دیه گو سیمئونه سرمربی تیم فوتبال اتلتیکو 

مادرید به تیم جنوا ایتالیا پیوست.
فرزنده دیه گو  به گزارش مهر، جیوانی سیمئونه 
سیمئونه سرمربی مشهور تیم اتلتیکو مادرید اسپانیا 
به تیم جنوا ایتالیا پیوست. این بازیکن جوان 21 ساله 
عضو تیم ریورپالته آرژانتین بود. بر اساس گزارش 
موندو دپورتیوو، سیمئونه کوچک در خط حمله بازی 
می کند و برای تیمش 12 گل به ثمر رسانده بود. او 

به تیم المپیک آرژانتین نیز دعوت شده است.

رومنیگه: وقتی منچستریونایتد 
خواب بود رناتو را خریدیم

نایب رییس باشگاه بایرن مونیخ درباره به خدمت 
گرفتن رناتو سانچس از بنفیکا برای این تیم آلمانی 

به صحبت پرداخت.
به گزارش ایسنا، بایرن مونیخ در این فصل توانست 
خیلی زود با خرید دو بازیکن، کارش را در نقل و 
هوملس  متس  ببرد.  پایان  به  تابستانی  انتقاالت 
از بوروسیا دورتموند و رناتو سانچس از بنفیکا، دو 
بازیکنی بودند که بایرن مونیخ توانست برای فصل 

جدید به خدمت بگیرد.
را  کارش   2016 یورو  از  قبل  که  سانچس  رناتو 
برای پیوستن به بایرن مونیخ تمام کرد، از باشگاه 
پیش بینی  و  داشت  پیشنهاد  نیز  منچستریونایتد 
رابطه نزدیک خورخه مندس،  به  با توجه  می شد 
مدیربرنامه های او و ژوزه مورینیو، این بازیکن به 

یونایتد بپیوندد.
این  جذب  درباره  رومنیگه  هاینتس  کارس 
در  خود  از  ستایش  و  تمجید  گفت:   بازیکن 
فلسفه من جایی ندارد. امسال در نقل و انتقاالت 
عالی بودیم و توانستیم بازیکنانی که می خواهیم 
را خیلی زود به خدمت بگیریم. در واقع می توانم 
بگویم جلوتر از نقل و انتقاالت کار کردیم. وقتی 
خیلی  درخشید،   2016 یورو  در  سانچس  رناتو 
تیم ها دوست داشتند برای به خدمت گرفتن او 
اقدام کنند ولی ما در واقع خیلی زودتر توانسته 
بودیم این بازیکن را به خدمت بگیریم. در واقع 
در  منچستریونایتد  جمله  از  هایی  تیم  وقتی 
نظرمان  مورد  بازیکنان  توانستیم  بودند،  خواب 

را جذب کنیم.

خبرخبر

آروین معظمی گودرزی به عنوان جوان ترین 
می گوید  المپیک  در  حاضر  ایرانی  رکابزن 
برنامه  دیگری  جور  برزیل  به  سفر  کاش 

ریزی می شد.
آروین معظمی، در خصوص ارزیابی اش از تور 
چین گفت: تور چین برای یک برنامه تمرینی 
خوب بود. هر چند تور سنگینی بود و ما 13 
روز متوالی در مسابقه بودیم اما باز هم رقابت 
در  ما  که  بود  طوری  مسیرها  و  بود  خوبی 
شرایط سخت برای طی کردن مسیرها رکاب 
زدیم و توانستیم با موفقیت تور را تمام کنیم. 
وی افزود: من در تیم پیشگامان حاضر بودم 
و خوشبختانه بچه ها تالش کردند تا بتوانیم 
بهتری نتیجه را بگیریم و در نهایت در رده 
سوم تور ایستادیم. خوشحالم که نتایج تیم 

در این رقابتها خوب بود. 
ملی پوش دوچرخه سواری ایران در خصوص 
انتخاب نفرات اعزامی به المپیک در روزهای 
اول این تور بین المللی هم گفت: با انتخابم 

برای المپیک بار روانی که برای تمرینات و 
و  برداشته شد  داشتم  تور  در  حتی حضور 
با خیال راحت رکاب زدم. زیاد تحت فشار 
نبودم و تالش کردم با یک عملکرد خوب به 

تیمم کمک کنم. 

قبیل  از  مسائلی  آیا  اینکه  در خصوص  وی 
سخت بودن مسیرهای تور چین، آب و هوا 
و چند برخورد در تور چین آسیبی به وی 
یک  تنها  کرد:  تصریح  خیر؟  یا  است  زده 
سرماخوردگی کوچک به خاطر شرایط بارانی 

در یکی دو مرحله تور داشتم که همان زمان 
برطرف شد. یکی دو برخورد هم در مسیرهای 
تور اتفاق افتاد که خوشبختانه ما آن مسیر را 
رد کرده بودیم و بعد این تصادف ها رخ داد و 

از این اتفاق جان سالم به در بردیم!
معظمی که 26 ساله و جوان ترین دوچرخه 
است،  ریو  المپیک  در  ایران  تیم  سوار 
زمانی  برنامه  کاش  ای  کرد:  خاطرنشان 
سفرمان طور دیگری بود. ما بعد از یک بعد 
مسافت سخت و طوالنی به تهران رسیدیم و 
بالفاصله در کمتر از یک روز استراحت راهی 
ریو شدیم. این مسئله ساعت برنامه بدنی ما 

را بهم خواهد زد. 
برای  روز   6 تنها  ما  گفت:  پایان  در  وی 
رسیدن به شرایط کامل بدنی برای حضور 
در بازیهای المپیک فرصت داریم و امیدوارم 
خود  فرم  و  اوج  شرایط  به  زودتر  هرچه 
در  را  نتیجه  بهترین  بتوانیم  و  بازگشته 

المپیک برزیل بگیریم. 

جوان ترین رکابزن المپیکی ایران:

امیدوارم بهترین نتیجه را در ریو بگیریم

پیشکسوت استقالل می گوید این تیم برای 
بهتر شدن نیاز به زمان دارد.

مجید نامجو مطلق در گفت وگو با ایسنا، در 
پاسخ به این سوال که ارزیابی اش از استقالل 
در دو هفته گذشته چیست، گفت: با توجه 
این تیم در  به شرایطی که استقالل دارد، 
هفته دوم به مراتب بهتر از هفته اول کار 
کرد. آنها به لحاظ بدنی و فنی در بازی دوم 
بهتر بازی کردند. اگر بازی اول استقالل را به 
حساب شکل نگرفتن بدن بازیکنان استقالل 
به  بودند.  بهتر  دوم  بازی  در  آنها  بگذاریم، 
استقالل  با  بازی  دوم  نیمه  در  خصوص 
خوزستان، آبی ها خیلی بهتر بودند. در کل 
من فکر می کنم استقالل نیاز به زمان دارد 
تا بتواند خود را پیدا کند. استقالل به لحاظ 
است.  کرده  جذب  خوبی  بازیکنان  نفری، 
منصوریان مربی جوانی است و باید شرایط 
به گونه ای پیش برود تا او شناخت بیشتری 
از شرایط تیمش پیدا کند. دوران بازی گری 
این  و  دارد  فرق  مربی گری  دوران  با  قطعا 
مربوط  زمان  بحث  همان  به  بازهم  مسئله 
است و باید منتظر بمانیم تا استقالل به تیم 

هماهنگ تری تبدیل شود.
دلیلش  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
برای اینکه به یکی از جراید ورزشی گفته 
بوده  کنعانی زادگان  از  بهتر  زاده  عمران 
چیست، گفت: مشکل استقالل مشخصا در 
دفاع است. این تیم در دفاع مشکل دارد و 
منصوریان شناخت قطعی ای در خط دفاعی 
پیدا نکرده است. تفاوت میان عمران زاده و 
شاید  و  نیست  زیاد  خیلی  کنعانی زادگان 
حنیف حتی در هوا بهتر هم باشد. البته این 

مطلب را به حساب تازه آمدن کنعانی زادگان 
امیدوارم خط  و  در استقالل هم می گذارم 

دفاعی استقالل بهتر شود.
با  قهرمانی  استقالل که سابقه  پیشکسوت 
این  به  را دارد، در پاسخ  تیم در آسیا  این 
از   بار دیگر تیمی  امکان دارد  ایا  سوال که 
ایران قهرمان آسیا شود، عنوان کرد: خیلی 
سخت است. سایر کشورها هزینه بیشتری 
اصول  کنار  را  این  و  می کنند  فوتبال  در 
حرفه ای گری و تالش تیم ها که بگذاریم، 
نتیجه می رسیم کار خیلی سختی  این  به 
چیزی  که  هرچند  و  ماست  پیش روی 
این  به  رسیدن  برای  ما  نیست.  غیرممکن 

هدف نیاز به تفکر حرفه ای داریم.
آیا  این سوال که  به  نامجو مطلق درپاسخ 
امسال هم در لیگ یک مربی گری می کند، 
اظهار کرد: امسال چند پیشنهاد داشتم ولی 
شرایط مالی این تیم ها خوب نبود. مثل گل 
گهر که با آنها کار می کردم ولی امسال توافق 
نکردیم و به همین دلیل در حال حاضر با 

تیمی کار نمی کنم.

سرمربی - بازیکن تیم تاسیسات دریایی تهران 
بعد از ترخیص از بیمارستان از استراحت خود 
تا مدتی نامعلوم خبر داد و گفت پزشک از 
او خواسته بازی های تیمش را ببیند ولی به 

میدان نرود.
دلیل  به  ایسنا، وحید شمسایی  گزارش  به 
فشارهای عصبی بعد از ناکامی های اخیرش در 
فوتسال در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
جم بستری و بعد از اطمینان از سالمتی او 

توسط پزشکان ترخیص شد.
شمسایی درباره اتفاقی که بعد از بازی هفته 
اول لیگ در شیرازش برایش افتاد، توضیح 
داد: با کادر فنی در فرودگاه شیراز صحبت 
می کردیم که درد شدیدی را در دست چپم 
و بالفاصله در قفسه سینه ام احساس کردم و 
روی زمین نشستم. سپس اورژانس آمد و در 
آن موقع شرایطم خوب بود اما نبضم تعریفی 
نداشت. کادر پروازی هم اجازه پرواز نمی داد 
اولین  شوم.  پیاده  خواست  می  من  از  و 
اشتباهم این بود که رضایت دادم در پرواز 
با اکسیژن  باشم و هر طور شده  به تهران 
تا تهران رسیدم. بالفاصه به بیمارستان آتیه 

رفتم. فشارم 1۸ روی 7 بود. گفتند سریع 
در سی سی یو باید بستری شوم اما چون 
نیمه شب بود، گفتم شاید بچه هایم نگران 
شوند بنابراین دومین اشتباه را کردم و به 
خانه برگشتم. ساعت ۸ صبح سردرد شدید 
و سینه درد زیادی را احساس می کردم. به 
بیمارستان جم آمدم و دکتر بهلولی مرا به 

سی سی یو فرستاد.
وی افزود: در طول عمرم اتاق سی سی یو و 
آنژیو را ندیده بودیم که دیدیم. با این حال 
خدا را شکر می کنم که االن خوبم و سرپا 
معرفت  بی  نکنیم  تشکر  اگر  واقعا  هستم. 
هستیم. آدم هایی که در بیمارستان به من 
رسیدگی می کردند نشان دادند هنوز احترام 
هست. دکتر بهلولی و مجموعه اش فوق العاده 
بودند و جالب است بدانید حتی یک ریال هم 
بابت هزینه های بیمارستان از من نگرفتند. 

دستشان درد نکند.
سرمربی - بازیکن تاسیسات دریایی همچنین 
از  بعد  بالفاصله  تمرین  به  رفتنش  درباره 
مرخصی از بیمارستان، عنوان کرد: بچه های 
تیم تا آخرین لحظه در بیمارستان کنار من 
بودند. بازیکن جدا از بحث های فنی، رفاقتش 
مهم است. باشگاه هم می خواست خونی بریزد 
رد شوم.  گوسفند  روی  از  تا  رفتم  دیروز  و 
پزشک هم انگیزه داد که می توانم بازی کنم. 
موقع ترخیص گفت برو بازی جمعه را ببین 
ولی حرص نخور و البته بازی هم نکن. من 
دوست دارم تمرین کنم و اگر تمرین نکنم 
تمرین  مریضی  امیدوارم  می شوم.  مریض 
نکردن مرا مریض تر نکند! فعال قرار شده دو، 
سه مرحله پزشکی را پشت سر بگذارم و باید 
برای بازی کردن، مجوزم را از پزشک  بگیرم.

شمسایی: اجازه بازی کردن ندارم

الهه احمدی می گوید که اگر در روز مسابقه اش 
آماده باشد، می تواند در المپیک مدال بگیرد.

ملی پوش تفنگ ایران در خصوص آمادگی اش 
المپیک، اظهار کرد: تمرینات  برای حضور در 
خیلی  و  گذاشتیم  سر  پشت  خوبی  خیلی 
آماده ام. شرایطم بسیار خوب است و چون تنها 
در تفنگ بادی شلیک خواهم کرد، تمام تمرکزم 
را در این ماده گذاشته ام.  آمادگی فنی ما خیلی 
المپیک  به  تیراندازانی که  البته همه  باالست. 
می آیند آمادگی خوبی دارند. در المپیک ذهن 

است که نتیجه را رقم می زند.
برای کسب مدال زیاد  انگیزه ام  ادامه داد:  وی 
از  همه  و  دارم  سختی  خیلی  رقبای  است. 
آن ها  گذشته  در  اما  هستند  مطرح  قهرمانان 
را شکست دادم، پس می توانم در المپیک نیز  
روز  در  اگر  است.  زیاد  انگیزه ام  باشم.  پیروز 

مسابقه خودم باشم می توانم مدال بگیرم.
احمدی در خصوص تجربه حضورش در المپیک 
مسابقات  همه  با  المپیک  کرد:  عنوان  لندن، 
تجربه  اگر  لندن  المپیک  در  است.  متفاوت 

بیشتری داشتم، بهتر نتیجه می گرفتم. تجربه 
کمک  من  به  قطعاً  لندن  المپیک  در  حضور 
خواهد کرد و باعث کم شدن فشار و استرس 
می شود. من با فکر مدال المپیک همه کارهایم 

را می کنم و امیدوارم آرزویم محقق شود.
صدرنشین  ماه ها  که  ایران  تفنگ  پوش  ملی 
رنکینگ جهانی بود، در خصوص افت رنکینگش 
جهان  قهرمان  که  زمانی  من  کرد:  اظهار   ،
صدر  به  شدم  فینالیست ها  فینال  قهرمان  و 
اما  ماندم  و مدت ها در صدر  رنکینگ رسیدم 
چون چند سفرمان کنسل شد و در مسابقاتی 
که شرکت کردم در اوج آمادگی نبودم، نتیجه 
کرد.  افت  رنکینگم  دلیل  به همین  و  نگرفتم 
بعد  ندارد.  تیرانداز  آمادگی  به  ربطی  رنکینگ 
از المپیک رنکینگ ها تغییر محسوسی خواهد 

کرد.
وی  در ادامه سخنان خود با بیان این که دوری 
از خانواده را مدت ها تحمل کرده است، خاطر 
نشان کرد: مدت زیادی در اردو و مسابقات بودم. 
پسرم کوچک است،  اما خیلی نتوانستم کنارش 

دلتنگش  خیلی  مسافرت ها  و  اردو  در  باشم. 
کرده ام  تحمل  را  خانواده  از  دوری  می شدم.  
باید نتیجه بگیرم. شرایط من از دیگر  و حاال 
تیراندازان سخت تر بود. زیرا من مادرم و تحمل 

دوری فرزندم کار را برایم سخت می کرد.
شدیم.  اذیت  راه  این  در  کرد:  اضافه  احمدی 
سفرها لغو می شد و امکانات کم بود. اما در  این 
دو ماه آخر شرایط خیلی بهتر شد و سفر هانوفر 
نیز خیلی خوب بود و کمک زیادی به ما کرد. 
رقبای خوبی در هانوفر بودند و در قیاس با رقبا 

نیز عملکرد ما خوب بود.
هموطنان  از  پایان  در  جهان  طالی  دارنده 
خواست که برایش دعا کنند و اضافه  کرد: من 
تمام تالشم را کرده ام و آماده ام،  اما تیراندازی 
به لحظه ها بستگی دارد. اگر در لحظه شلیک 
کردن حالت خوب باشد، برنده ای. من به همراه 
رقبا  مصاف  به  مسابقات  اول  روز  در  خدمتی 
نتیجه  اول  روز  همان  در  امیدوارم  و  می رویم 
در  که  کنند  دعا  می خواهم  همه  از  بگیریم. 

المپیک آرامش داشته باشم.

الهه احمدی: در المپیک ذهن ها نتیجه می گیرند

نامجو مطلق:  استقالل نیاز به زمان دارد

 سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: پس از پایان هفته 
دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال، اسامی بازیکنان 

دعوت شده به اردوی تدارکاتی اعالم می شود.
تیم  های  برنامه  درباره  الشریعه  ناظم  سیدمحمد 
ملی فوتسال در روزهای آینده به سایت فدراسیون 
روز  برتر  لیگ  بازیهای  دوم  هفته  گفت:  فوتبال، 
15 مرداد ماه برگزار می شود و پس از پایان این 
را  اردو  به  بازیکنان دعوت شده  اسامی  مسابقات، 

اعالم خواهیم کرد. 
وی افزود: از روز شنبه 16 مرداد ماه بازیکنان دعوت 
شده به مدت دو روز تمرینات هماهنگی و آماده 
سازی خود را برگزار می کنند و سپس در اختیار 
تیم های خود قرار دارند تا در بازیهای لیگ برتر 
حضور داشته باشند و در نهایت اواخر مرداد ماه 16 
نفر نهایی به تورنمنت چهارجانبه تایلند اعزام شوند.

تورنمنت  اینکه  خصوص  در  ملی  تیم  سرمربی 

بیشتر  چه  هر  هماهنگی  و  آمادگی  به  تایلند 
بازیکنان کمک بسزایی می کند، گفت: قصدمان 
تورنمنت  در  شرکت  و  تدارکاتی  های  بازی  از 
چهارجانبه این است که بازیکنان را تحت فشار 
بازی  چقدر  هر  دهیم.  قرار  بازی  شرایط  در  و 
تدارکاتی بیشتری داشته باشیم، بازیکنان آماده 
نقاط  به  فنی  کادر  اینکه  ضمن  شوند.  می  تر 

ضعف و قوت تیم پی می برد.

اعالم اسامی 
بازیکنان تیم ملی 
فوتسال در پایان 

هفته دوم لیگ برتر
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واگذاری اشتراک در کردستان با استعالم 
از شهرداری ها

استان  شهری  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
کردستان تأکید کرد: در هیچ نقطه ای از استان 
بدون استعالم از شهرداری ها، کار واگذاری اشتراک 

و انشعاب انجام نمی شود.
مهندس علیرضا تخت شاهی در دیدار با اعضای 
شورای شهر کامیاران با اشاره به رسالت شرکت آبفا 
گفت: وظیفه ما توزیع و تصفیه در بخش آب و جمع 

آوری و هدایت و تصفیه فاضالب است.
 مدیرعامل شرکت آبفای کردستان با بیان اینکه 
افق و طرح بلندمدت برای تأمین آب شهر کامیاران، 
برداشت از آب سد گاوشان است بر ضرورت تسریع 
از  یکی  را  آن  و  کرد  تأکید  مهم  این  اجرای  در 
مطالبات مردم و اعضای شورای اسالمی این شهر 
دانست. مهندس تخت شاهی در ادامه با یادآوری 
های  آب  هدایت  و  آوری  جمع  که  مسئله  این 
سطحی از وظایف شهرداری ها است، خاطرنشان 
کرد: در شهر کامیاران نیز به مانند آنچه در سنندج 
و بیجار انجام شد، باید از طریق مشاور نسبت به 
های  آب  هدایت  و  آوری  جمع  مطالعات  انجام 

سطحی توسط شهرداری اقدام شود.
خانه  تصفیه  ایجاد  از  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
فاضالب، تصفیه آب های سطحی نیست، تصریح 
کرد: ورود آبهای سطحی به این تأسیسات موجب 
آسیبب به آن و کاهش عمر تصفیه خانه خواهد شد.
هیچ  در  کرد:  خاطرنشان  شاهی  تخت  مهندس 
کجای جهان از آب تصفیه شده برای آبیاری فضای 
سبز استفاده نمی شود و شهرداری و شورای شهر 

کامیاران نیز باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با اشاره به در حال ساخت بودن تصفیه خانه 
پایدار  زیرساختی  را  آن  کامیاران  شهر  فاضالب 
برای این شهر عنوان کرد و افزود: الزم است برنامه 
ریزی مناسبی برای استفاده از پساب تولیدی این 
تصفیه خانه در اراضی پائین دست جهت کشاورزی 
و باغداری صورت بگیرد. مدیرعامل شرکت آب و 
تأکید کرد: در  استان کردستان  فاضالب شهری 
هیچ نقطه ای از استان بدون استعالم از شهرداری 
ها، کار واگذاری اشتراک و انشعاب انجام نمی شود.

مهندس تخت شاهی در پایان با تأکید بر اهمیت و 
ارزشمند بودن جایگاه مشورتی شوراهای اسالمی 
گفت: شرکت آبفای کردستان نیز به عنوان بازوی 
اجرایی شوراها تعامل و اعتماد و احترام با رعایت 

حقوق طرفین را سرلوحه کار خود قرار داده است.
آب  شرکت  معاونین  و  مدیرعامل  است  قرار 
به  سفر  با  کردستان  استان  شهری  فاضالب  و 
شهرستان های استان، نسبت به برگزاری جلسات 
تعامل و هم اندیشی با اعضای شوراهای اسالمی 
مراکز شهرستان ها اقدام کنند و سفر به کامیاران 
و دیدار با اعضای شورای شهر نیز در همین راستا 

صورت گرفت.

با تاکید و تالش مدیریت شهری کرج؛
بزرگراه شمالی با کمترین میزان تملکات به بهره 

برداری می رسد
به  کالنشهر  این  شهری  مدیریت  اینکه  به  اشاره  با  کرج  شهردار 
دنبال آن است تا احداث پروژه بزرگراه شمالی را با کمترین میزان 
تملک اراضی شخصی و ملی موجود در مسیر طرح به اجرا درآورد 
تامین  مذکور  پروژه  اعتبار  تومان  میلیارد   300 کنون  تا  گفت: 
بهره  به  آِینده  سال  سه  تا طی  است  آن  بر  اولویت  و  است  شده 

برداری برسد. 
کرج  بزرگراه شمالی  پروژه  بودن  ملی  به  اشاره  با  ترکاشوند  علی 
مسیر  کمربندی  ایجاد  با  شهرها  جهان،  سراسر  در  کرد:  عنوان 
درون  شبکه  تا  کنند  می  هدایت  سمتی  به  را  خودروها  حرکت 
با معضل ترافیک درگیر نباشد و عبور و مرور برای مردم  شهری 

تسهیل شود.
مدیریت  همت  با  اساس  همین  بر  داشت:  اظهار  کرج  شهردار 
مقرر  استان  این  دولتی  نهادهای  سایر  همکاری  و  کرج  شهری 
اعتبار در  تومان  با تصویب 1000 میلیارد  بزرگراه شمالی  گردید 
این کالنشهر احداث شود تا با ساخت و اتصال چندین تقاطع غیر 
البرز  از  بار ترافیکی خودرو هایی که تنها قصد گذر  از  هم سطح 

را دارند بکاهند.
کاهش  بر  عالوه  کرج  شمالی  بزرگراه  احداث  گفت:  ترکاشوند 
ترافیک درون شهری، به مرتفع شدن مشکالت زیست محیطی و 
کاهش آلودگی هوا کمک شایانی می کند و بسیاری از هزینه های 
گزاف اینگونه معضالت شهری را از دوش مدیریت شهری و سایر 

نهادهای استان بر می دارد.
 این مسئول ارشد شهری بیان کرد: شهرداری کرج به دنبال آن 
آر.  بی.  اندازی  راه  با  شمالی  بزرگراه  تکمیل  موازات  به  تا  است 
تی، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و تداوم احداث تقاطعات 
را  شهر  ترافیکی  مشکالت  ممکن  زمان  حداقل  در  همسطح  غیر 
پیش  از  بیش  را  شهروندان  رضایتمندی  موجبات  و  دهد  کاهش 

فراهم نماید.
وی افزود: با همکاری شورای اسالمی شهر کرج تا به حال 300 
میلیارد تومان اعتبار برای ساخت بزرگراه شمالی تامین شده است 
این  در مسیر  اراضی موجود  تملک  میزان  با کمترین  تا  برآنیم  و 
برداری  بهره  به  آنرا  سال  سه  از  کمتر  زمانی  مدت  در  پروژه  ابر 

برسانیم.
عمرانی  عملیات  اجرای  کرد:  نشان  خاطر  کرج  کالنشهر  شهردار 
پروژه بزرگراه شمالی در نقاط متعددی از سطح شهر کرج با ایجاد 
کارگاه های عمرانی کلید خورده و مطالعات و نقشه برداری های 
الزم از سوی پیمانکاران پروژه به اتمام رسیده است و با توجه به 
وجود کارگاه های عمرانی متعدد برای اجرای این پروژه در صورت 
با مشکل در یک نقطه، کل پروژه  یا مواجهه  توقف در هر بخش 

متوقف نخواهد شد و کار با سرعت و جدیت ادامه پیدا می کند.
این طرح عمرانی  با مشخصات فنی  رابطه  پایان در  ترکاشوند در 
در  و  کیلومتر   17 طول  به  مذکور  ملی  پروژه  کرد:  اضافه  بزرگ 
عرض 100 متر می باشد که برای آن 11 تقاطع غیر هم سطح و 
22 عرشه پل در نظر گرفته شده است؛ بزرگراه شمالی به ترتیب 
از مناطق 11، 1، ۸، 7 و 6 شهرداری کرج گذر کرده و از خط ۴ 
حصار آغاز و تا اتوبان کرج - قزوین در محدوده بهشت سکینه با 
گذر از شمال شهر کرج ادامه پیدا می کند و نقش قابل توجهی در 

صرفه جویی زمان و هزینه شهروندان خواهد داشت.

خبر خبر

اهتمام جدی برای ایجاد فضائی مناسب جهت 
عبور و مرور عابرین پیاده، حذف زوائد بصری 
از نمای شهری و زیباسازی منطقه در دستور 

کار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک 
تبریز، دکتر مهدی یوسفی شهردار منطقه یک 
در هفتمین دور از بازدید های سطح حوزه بر 
اهتمام جدی جهت ایجاد فضائی مناسب برای 
عبور و مرور عابرین پیاده در سطح منطقه در 
و  از خیابان شهید رجائی  بازدیدها  دور هفتم 
جهت  زیباسازی  ایجاد  و  بصری  زوائد  حذف 
نیل به اهداف 201۸ تاکید ورزیدند.بر اساس 

: آنچه  این گزارش دکتر یوسفی اعالم داشت 
شهری  نمای  و  ساختمان  خارجی  جداره  در 
سبب اغتشاش بصری شود و از کیفیت منظر 
شهری بکاهد، باید حذف شود و ساختمان ها 
تابلوهای  وجود  و  کثیف  نمای  با  دیوارهای  و 
های  آلودگی  از  شکسته  و  زشت  مناسب،  نا 

دیداری محسوب می شود و باید رفع گردد.

شهردار منطقه یک افزود: با اشاره به نیاز مبرم 
مسیرهای  در  شهر  سازی  آرام  و  پیرایش  به 
کم  محالت  مخصوصاً  حوزه  سطح  مختلف 
برخوردار، می توان آرامش و زیبائی خاصی را 

برای شهر و شهروندان به وجود آورد.
روان سازی  توان در جهت  تمام  با  وی گفت: 
معلولین  خصوصاً  و  پیاده  عابرین  های  مسیر 
ایجاد مسیری  برداشت چرا که  باید گام  عزیز 
روان و بدور از مشکل ضامن ایمنی و آرامش 
شهروندان بوده و از مخاطرات بسیاری بسیاری 
جلوگیری به عمل می آورد و باید پیاده روها 
و  مطلوب  جنس  از  و  مناسب  سطوح  دارای 
مسطح  و  صاف  و  لغزنده  غیر  و  مقاوم  مصالح 
جمله  از  خطرناک  نقاط  و  موانع  فاقد  و  بوده 
بدون  کانالهای  یا  و  شده  کاری  کنده  نقاط 

از  بایستی  روها  پیاده  عرض  و  باشد  دریچه 
جهات استاندار د سازی عدول ننماید و پلها و 
محلهای عبور از روی جویها و غیره باید ایمن 
و از پهلو دارای نرده های حفاظ مناسب باشند.
شایان ذکر است در این بازدید دکتر یوسفی به 
رفع تمامی موانع و همسطح نمودن درپوشهای 
در  فروریخته  یا  آمده  بر  های  لبه  و  موجود 
و  زیباسازی  و  رجائی  شهید  خیابان  مسیر 
نمودند که  اعالم  تاکید ورزیده و  نهال  کاشت 
رسیدگی  به  موظف  منطقه  واحدهای  تمامی 

بوده و ساز هیچ امری فروگذار نگردند.

هفتمین دور بازدیدهای حوزه شهرداری منطقه یك تبریز با حضور شهردار و معاونین

آگهی مناقصه عمومی )تجدیدی( شهرداری اردبیل
 1395/05/06-3۲6080/101

شهرداری اردبیل در نظر دارد نسبت به تکمیل ساختمان آتش نشانی میراشرف را به شرکتهای واجد الشرایط 
از طریق مناقصه واگذار نماید.

                     فراخوان تجدید مناقصه عمومي
 یك مرحله اي احداث مخزن ۲50 متر مکعبي فلزي )هوایي(

شهرک صنعتي محالت
شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي در نظر دارد تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي احداث 
مخزن 250 متر مکعبي فلزي )هوایي(شهرك صنعتي محالت به شماره )200951072000011(را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 
)ستاد(به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلي،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ برآورد:4،273،077،252 ریال بر اساس فهرست بهاي ابنیه سال 1395

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:220،000،000و بصورت ضمانتنامه بانکي معتبر یا اوراق مشارکت و یا واریز نقدي به حساب 
جاري)سیبا(2175675202000نزد بانک ملي بنام شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي

مدت اجرا:)چهار(4 ماه شمسي
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز یکشنبه مورخ 1395/05/17 مي باشد.

مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/05/24
مهلت زماني ارائه پیشنهاد:تا ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1395/06/04

زمان بازگشایي پاکت ها:ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1395/06/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف:

آدرس :اراك بلوار فاطمیه جنب استانداري مرکزي .تلفن:08633443210کارشناس ذیربط –تلفن 08633443231 واحد مناقصات
ثبت  02127313131دفتر  تماس  سامانه:مرکز  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 

روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزينام:02188969737و02185193768

دادنامه
شماره  نهایی  تصمیم  ارومیه  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   13 ۹10۹۹۸۴۴113005۸0شعبه  کالسه  پرونده 

۹50۹۹7۴۴11300332
خواهان : بانک رفاه کارگران – بمدیریت سید ضیاء ایمانی با نمایندگی آقای رحیم عرب باغیبه نشانی ارومیه خ امینی مقابل 

استانداری سرپرستی بانک رفاه کارگران
خواندگان :

1.شرکت گچ وآهک ارومیه به نشانی ارومیه کیلومتر 25 جاده سلماس باالتر از سه راهی عسگرآباد
2.آقای هاشم مشفقی فرزند میرزا آقا به نشانی ارومیه خ بهشتی کوچه 33 فرعی 2 پالک 60

3.آقای محمدحسن تاجفر فرزند محمدرضا به نشانی ارومیه کیلومتر 11 جاده سلماس کارخانه صنعتی آذفر و غرب آساد
۴.آقای علیرضا گچ کار فرزند احمدعلی به نشانی مجهول المکان 

خواسته: مطالبه خسارت تاخیر تادیه
رأی دادگاه

درخصوص دعوی بانک رفاه کارگران با مدیریت سید ضیاء ایمانی با نمایندگی حقوقی آقای رحیم عرب باغی علیه 1- شرکت 
گچ و آهک ارومیه به شماره ثبت 305 با وکالت خانم شیرین نعمتی 2- علیرضا گچکار 3- هاشم مشفقی ۴- محمدحسن 
تاجفر بخواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بعالوه خسارت تاخیر 
بانضمام هزینه  ریال(  )روزانه 505/000  نرخ 20 درصد  با  فیمابین  منعقده  قرارداد  ماده ۹  استناد  به  الوصول  یوم  تا  تادیه 
واخواست به مبلغ 30/000/000 ریال و کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه این دادگاه در خصوص اصل خواسته و خسارات 
دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ تقدیم دادخواست )۹1/11/2۹(مطابق دادنامه شماره ۴۴11301325 رای مقتضی 
صادر نموده و درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم با استدالل مرقوم در 
دادنامه یاد شده قرار عدم استماع صادر نموده که پس از اعتراض به آن در مرجع محترم تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 
۴1001۹۸-۹5/2/22 قرار صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده گردیده است، دادگاه با عنایت 
به قرارداد فیمابین و مطالبه خواهان مسلم بودن دین و تمکن مدیونین دعوی خواهان را در آن قسمت نیز وارد تشخیص 
و به استناد ماده 230 قانون مدنی و ماده ۴03 قانون تجارت خواندگان را بطور تضامنی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
مورخه ۹1/11/2۹ تا هنگام پرداخت براساس نرخ 20 درصد قراردادی که در زمان اجراء محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
محکوم می نماید . این رای نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان آذربایجان غربی است ، اما نسبت به خواندگان دیگر غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم یاد شده می باشد . )ضمنا هزینه دادرسی مربوط به مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه در زمان اجراء محاسبه و اخذ خواهد شد و خواندگان نیز محکوم به آن می باشند.(
احمد هوشیار زرنقی- رئیس شعبه 13 دادگاه حقوقی ارومیه 

دادنامه
پرونده کالسه ۹10۹۹۸۴۴113005۸0شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه دادنامه شماره ۹30۹۹7۴۴11301325

خواهان : بانک رفاه کارگران – بمدیریت سید ضیاء ایمانی با نمایندگی آقای رحیم عرب باغیبه نشانی ارومیه خ امینی مقابل استانداری سرپرستی بانک رفاه 
کارگران خواندگان : 1.آقای محمدحسن تاجفر فرزند محمدرضا به نشانی ارومیه کیلومتر 11 جاده سلماس کارخانه صنعتی آذفر و غرب آساد

2.آقای هاشم مشفقی فرزند میرزا آقا به نشانی ارومیه خ بهشتی کوچه 33 فرعی 2 پالک 60
3.آقای علیرضا گچ کار فرزند احمدعلی به نشانی مجهول المکان

فوقانی غذاخوری عسگری  امام طبقه  نوشین شهر خ  آذربایجانغربی-  نشانی  به  فرزند شاهرخ  نعمتی موال  باوکالت خانم شیرین  ارومیه  و آهک  ۴.شرکت گچ 
م:0۹1۴6716۴62  خواسته: مطالبه طلب

رأی دادگاه
درخصوص دعوی بانک رفاه کارگران با مدیریت سید ضیاء ایمانی علیه شرکت گچ وآهک ارومیه به شماره ثبت 305 با وکالت شیرین نعمتی موال 2- علیرضا 
گچکار 3- هاشم مشفقی ۴- محمدحسن تاجفر بخواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/500/000/000ریال بعالوه خسارت 
تاخیر تادیه تا یوم الوصول به استناد ماده ۹ قرارداد منعقده فیمابین با نرخ 2 درصد )روزانه 505/000ریال( به انضمام هزینه واخواست به مبلغ 30/000/000 
ریال و کلیه خسارات دادرسی نظر به جامع محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق قرارداد فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول که خواندگان دیگر ضمانت 
آن را با امضاء ذیل قرارداد نیز امضاء ظهر سفته های مستند دعوی که واخواست گردیده اند را متقبل شده اند و اینکه برابر توضیحات نماینده حقوقی خواهان 
در جلسه دادگاه از مبلغ اصل خواسته مبلغ ۹20/۸53/65۸ ریال از بابت باقیمانده تسهیالت مأخوذ و بقیه آن به میزان 57۹/1۴6/3۴2 ریال از بابت خسارت 
تاخیر تادیه قراردادی تا زمان تنظیم دادخواست )۹1/11/2۹( میباشد و نیز دفاعیات غیر موثر و بالدلیل وکیل خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه بلحاظ اینکه 
بر فرض صحت تغییر مدیریت شرکت خوانده تأثیری در تعهدات قبل آن نخواهد داشت و نیز روابط حقوقی فیمابین اعضاء شرکت نیز دخالتی در حقوق خواهان 
و اشخاص ثالث نمی تواند داشته باشد دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته تبه استناد ماده 10 و 3۴1 قانون مدنی و مواد 307 و 30۸ و ۴03 قانون تجارت 
و مواد 1۹۸ و 515 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را بطور تضامنی به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال از بابت اصل خواسته شامل ۹20/۸53/65۸ 
ریال از بابت باقیمانده تسهیالت مأخوذه و 57۹/1۴6/3۴2ریال از بابت خسارت تاخیر تادیه قراردادی تا تاریخ تقدیم دادخواست )۹1/11/2۹( و نیز پرداخت مبلغ 
30/000/000ریال از بابت هزینه واخواست و پرداخت مبلغ 30/6۹5/000ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی در حق خواهان 
محکوم می نماید اما مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی )وجه التزام( از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم با عنایت به اینکه علیرغم اینکه سبب  آن یعنی 
قرارداد فیمابین حاصل شده ولی شرط آن مضی زمان می باشد محقق نشده است و به عبارت دیگر در زمان تقدیم دادخواست بر ذمه خواندگان مستقر نگردیده 
است و لذا مطالبه آن در زمان تقدیم دادخواست قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعالم می 
نماید بدیهی است خواهان پس از اجرا میتواند از زمان تقدیم دادخواست حاضر تا زمان اجرای حکم آن را مطالبه نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول 
حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی است و اما نسبت به خواندگان دیگر غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم یاده شده می باشد قرار صادره نیز ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظر در محاکم مذکور می باشد.
احمد هوشیاز زرنقی- رئیس شعبه 13 دادگاه حقوقی ارومیه

خبرنگار زمان، مهرداد ضمیری مروی زاده: 
تحت  موسیقی  تخصصی  نشست  اولین 
با  ترکیه  خلق  موسیقی  بر  پژوهش  عنوان 
معرفی ساز باغالما به همت انجمن موسیقی 

شهرستان شهریار برگزار گردید.
این نشست با محوریت آشنایی با ساز باغالما 
فرهنگسرای  در  ترکیه  خلق  موسیقی  و 
استاد شهریار، در شهرستان شهریار برگزار 
شد و با اجرای قطعاتی از موسیقی آناتولی 
موسیقی  گروه  و  سپهری  هادی  توسط 

»صدای آناتولی« همراه بود.
موسیقی  انجمن  رییس  نوروزی،  یعقوب 
پیشینه  خصوص  در  شهریار  شهرستان 
موسیقی  انجمن  داشت:  اظهار  تشکل  این 
شهرستان شهریار از سال 76 ابتدا به صورت 
انجمن و  واحد موسیقی و سپس در غالب 
کمیته موسیقی فعالیت خود را آغاز نمود. 
پرنیا،   حسین  از  انجمن  این  کار  آغاز  در 
شده  تشکیل  اینجانب  و  غزنینی  شاهرخ 
بود و بعد در غالب انجمن توسط مصطفی 

شادابفر، حسن اسدی و مجید پایمزد به کار 
خود ادامه داد.

این  را در  انجمن موسیقی  فعالیت  نوروزی 
سالها رضایت بخش دانسته و گفت: در این 
مدت فعالیت های موثری از جمله برگزاری 
۸ نشست تخصصی، جشنواره و ... انجام شد. 
شهریار  شهرستان  موسیقی  انجمن  رییس 
ضمن تشکر از حمایت های اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان شهریار و معاونت 
فرهنگی-اجتماعی شهرداری شهریار اضافه 
تهران  موسیقی  انجمن   ۹3 سال  در  کرد: 
زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در  را  خود  نمایندگی  دفاتر  تهران  استان 
به  آن  از  که  نمود،  اندازی  راه  شهرستانها 
دستور رییس انجمن موسیقی استان تهران، 
اینجانب مسوولیت ریاست انجمن موسیقی 
شهرستان شهریار را عهده دار شدم. در حال 
در  تشکل  این  مدیره  هیئت  اعضای  حاضر 
غالب کارگروه های گوناگون مسوولیت های 
این  پیشبرد موسیقی  در حوزه  را  مختلفی 

حوزه به عهده دارند. 
به  موفق  گذشته  سال  دو  طی  افزود:  وی 
برگزاری دو جشنواره وسیع در سطح منطقه 
تحت عنوان شبهای موسیقی استان تهران 
داشته  استان  در  وسیعی  بازتاب  که  شدیم 
است. نوروزی دیگر فعالیت های این انجمن 
فعالیتهای  جمله  از  داد:  شرح  چنین  را 
انجمن برگزاری اجراها و کنسرتهای متعدد، 
شناسایی هنرمندان این رشته، صدور کارت 

عضویت، برگزاری کالسهای مرتبط و غیره... 
می باشد.

های  نشست  خصوص  در  نوروزی  یعقوب 
ماهانه تخصصی موسیقی در این شهرستان 
تخصصی  های  نشست  کرد:  خاطرنشان 
در  مختلف  عناوین  تحت  هرماه  موسیقی 
شهرستان  در  شهریار  استاد  فرهنگسرای 
خواهد  برگزار  رایگان  صورت  به  شهریار 

شد. 

به همت انجمن موسیقی شهرستان شهریار برگزار شد:

نشست تخصصی آشنایی با موسیقی خلق ترکیه

آگهی 
آگهی موضوع ماده 10 آئین نامه اجرائی 

قانون الحاق موادی به قانون سازماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن

رای شماره 1۹1 مورخ ۹5/۴/25 هیئت موضوع 
پلدختر  ثبتی  واحد  در  مستقر  الذکر  فوق 
حمید  خانم   / آقای  معارض  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه  شماره  به  موسی  صید  فرزند  اسدی 
7066 صادره از پلدختر در ششدانگ یک باب 
متر   116/26 مساحت  به  مسکونی  عمارت 
مربع پالک – فرعی از 2۸ اصلی واقع در شهر 
آباد  ۸ خرم  بخش  پلدختر  معموالن شهرستان 
باباخانی  داراب  خانم   / آقای  مالکیت رسمی  از 
عموم  اطالع  منظور  به  است  گردیده  محرز 
دریک نوبت آگهی می شود که اشخاص نسبت 
داشته  اعتراض  نامبرده  مالکیت  سند  به صدور 
انتشارآگهی به مدت  باشند می توانند از تاریخ 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  روز   20
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
نماید  تقدیم  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
انقضای مدت مذکور و  بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار :۹5/5/13

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
 پلدختر – جهانگیر آزاد بخت. 

 نوبت اول

1-محل تامین اعتبار: منابع داخلی شهرداری 2-مناقصه گران واجدالشرایط می توانند اسناد مناقصه را از آخرین تاریخ انتشار آگهی 
در روزنامه کثیراالنتشار در مقابل فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب سپهر 0106630749002 بنام شهرداری اردبیل 
نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش از مدیریت پیمان و مناقصه واقع در میدان بعثت به طرف میدان ایثار خریداری کنند مبلغ 
واریز شده غیر قابل استرداد است و اطالعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به 
آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد. 3-شرایط شرکت در مناقصه: پیشنهاددهندگان مبلغ تضمین قید شده در 
جدول را به شماره حساب سپهر 0106630762004 بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش واریز و فیش واریزی 
و یا به همان مبلغ ضمانتنامه بانکی را در پاکت تضمین )پاکت الف( مدارك مربوطه و سوابق کاری و شرایط مناقصه را در پاکت)ب( 
و قیمت پیشنهادی را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 1395 بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح در پاکت)ج( و مجموع را در 
پاکت لفاف و مهر شده تحویل نمایند. 4-شرایط شرکت کنندگان در مناقصه: از شرکتهای واجدالشرایط که دارای رتبه راه از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی می باشند دعوت میگردد اسناد مناقصه را تا 10 روز از آخرین تاریخ انتشار آگهی و تا آخر وقت اداری به نشانی 
اردبیل- میدان ورزش- شهرداری مرکز- دبیرخانه تحویل گردد پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم گردد دریافت نخواهد 
شد. 5-بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد منافصه بوده و شهرداری در رد 
یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 6-سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 7-هزینه آگهی بر عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
سیفی- سرپرست شهرداری اردبیل 

ردیف

1

عنوان پروژه

تکمیل ساختمان آتش نشانی میراشرف

مبلغ مناقصه

8/19۲/3۲0/95۲

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

410/000/000

مدت اجراء

1۲ ماه شمسی

شرکت شهرکهاي صنعتي 
استان مرکزي
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برگزاری کارگاه امداد و نجات پرسنل 
اداره برق کهریزک 

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مسئول 
شهرداری باقرشهر، از برگزاری کارگاه آموزشی امداد 
و نجات، ایمنی و آتش نشانی برای پرسنل اداره برق 

کهریزک در ایستگاه شماره دو شهرداری خبرداد.
شورای  و  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی باقرشهر ؛ رضایی با اعالم این خبر افزود: 
و  کافی  مهارت  باید  برق  اداره  پرسنل  و  مدیران 
آمادگی الزم را در مواجه با حوادث احتمالی داشته 
باشند تا بتوانند عملکرد مناسبی در مواقع ضروری 

از خود نشان دهند.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی از برگزاری دوره 
آموزشی ،ایجاد آمادگی هرچه بیشتر پرسنل اداره 
برق کهریزک و آمادگی در هنگام وقوع آتش سوزی 
اطفای  این کارگاه  : در  اظهار داشت   ، باشد  می 
حریق، آموزش امداد و نجات، آشنایی با نحوه عمل 
خاموش کننده ها و نیز آموزش استفاده از کپسول 
حوادث  برابر  در  ایمنی  و  نشانی  آتش  مختلف 
آموزش داده شد . مسئول آتش نشانی و خدمات 
ایمنی باقرشهر تصریح کرد : در بحث حوادث آتش 
سوزی بیش از آنکه اصل موضوع موجب وارد آمدن 
خسارت شود ، کمبود آگاهی پرسنل نسبت به 
مباحث ایمنی موجب افزایش تلفات می گردد، از 
این رو با ارائه آموزش های الزم به پرسنل و مدیران 
اداره برق سرعت عمل آنها را در برابر حوادث ارتقاء 

می بخشیم .

راه اندازی 10 بازارچه برای سازماندهی 
دستفروشان ارومیه

ارومیه-خبرنگار پیام زمان: معاون خدمات شهری 
چند  بازارچه  اندازی 10  راه  از  ارومیه  شهرداری 
منظوره  جهت سازماندهی دستفروشان در آینده 
خبر داد.  مهرداد سالمتی گفت: طرح پاکسازی 
شهر از دستفروشان که در 7 نقطه شهر انجام شد 
تا به حال موفقیت آمیز بوده و جهت اشتغال این 
قشر برنامه های متنوعی از جمله ایجاد 10 بازارچه 
چندمنظوره در 10 نقطه شهر در نظر گرفته شده 
به زودی در دستور کار قرار  از تصویب  که پس 

خواهد گرفت.
وی ادامه: از جمله طرح های دیگر شهرداری برای 
فراهم ساختن اشتغال برای این قشر بازارهای سیار 
در 7 نقطه شهر برای 7 روز هفته در نظر گرفته 
شده است که دستفروشان باید با مراجعه به سازمان 
میادین و ساماندهی مشاغل شهری نسبت به ثبت 
نام اقدام کرده و با دریافت کد در این مناطق هفت 

گانه مستقر شوند.
سالمتی گفت: مناطق هفت گانه در نظر گرفته 
شده خیابان عالمه مجلسی برای 2 روز هفته، بلوار 
شهید قاسمی، خیابان شهید حضرت پور، خیابان 

والیت و بلوار ساواالن است.

نبود مرکز جامع انتقال خون مشکل اصفهان
  شیرانی-اصفهان:  مدیرکل انتقال خون استان اصفهان نبود مرکز جامع 
انتقال خون در اصفهان را از چالش های شهر عنوان کرد و گفت: مرکز فعلی 
انتقال خون اصفهان پاسخگوی نیاز سه میلیون نفر جمعیت این شهر نیست.

مجید زینلی در نشست خبری که به مناسبت هفته انتقال خون برگزار شد با 
اشاره به اینکه سازمان انتقال خون در ایران از سال 53 راه اندازی شده است، 
اظهار داشت: تا قبل از راه اندازی این سازمان بیمارستان های مجبور به خرید 

خون بودند که البته خون خریداری شده عوارض زیادی نیز داشت.
وی با بیان اینکه اهدای خون از ابتدای دهه 70 تاکنون در بین مردم به خوبی 
فرهنگسازی شده است، ابراز داشت: باید توجه داشته باشید که در چهار ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش سه درصدی 

تعداد اهدا کنندگان خون در اصفهان روبرو بوده ایم.
به لحاظ  انتقال خون استان اصفهان در حال حاضر  اینکه  به  اشاره  اوبا   
فعالیت هایی که انجام داده و همچنین افزایش مشارکت مردم به عنوان الگوی 
منطقه انتخاب شده است، افزود: در این راستا بالید توجه داشته باشیم که 
انتقال خون استان اصفهان پاسخگوی ۹۹ درصد از نیاز بیمارستان های استان 
است.  مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در پایان از آغاز فعالیت مرکز 
سپاس در مرکز انتقال خون خواجوی اصفهان در هفته جاری خبرداد و بیان 
داشت: این مرکز به منظور میزبانی از کسانی که قصد دارند در حوزه اهدای 
خون برای تولید مغز استخوان به ویژه برای بیماران سرطانی اهدا کننده باشند 
راه اندازی خواهد شد. زینلی اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری از مرکز جامع 
انتقال خون اصفهان را 10 میلیارد تومان اعالم کرد و بیان داشت: باید توجه 

داشته باشیم که هر چه زودتر باید این مرکز راه اندازی شود.

»جهاد دانشگاهی« نمونه ای از »اقدام و عمل«  
در اقتصاد  مقاومتی

تاسیس جهاد  آستانه سالروز  البرز در  استان  دانشگاهی  رئیس جهاد 
دانشگاهی)16 مرداد( به تشریح اقدامات و دستاوردهای این واحد در 

استان البرز پرداخت.
سید علی اکبر هاشمی راد با اشاره به سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی 
گفت: این ایام را به تمامی جهادگران کشور به خصوص همکاران جهاد 
دانشگاهی و تمامی کسانی که به نوعی با جهاد در ارتباط هستند تبریک 

می گویم.
هاشمی  راد افزود:  امیدوارم بتوانیم همچون سالیان گذشته با روحیه ای 
جهادی و تالشگر مسئولیت های خود را در عرصه علم و عمل پیش ببریم.

وی در ادامه به سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی کشور اشاره و عنوان کرد: 
جهاد دانشگاهی در پی فرمان رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی)ره( 
در سال 5۹ برای تحقق بخشیدن به انقالب فرهنگی در دانشگاه ها تشکیل 

و در 16 مرداد 5۹ رسمیت پیدا کرد.
رئیس جهاد دانشگاهی البرز اضافه کرد: این نهاد  کار خود را در حوزه های 
پژوهشی، فرهنگی، آموزشی، اشتغال و علمی کاربردی آغاز کرد که تا به 
امروز نیز ادامه دارد. وی با بیان اینکه بیشتر اقدامات جهاد دانشگاهی به 
عرصه علم، دانش، فناوری و تجاری سازی مربوط می شود، تصریح کرد: با 
توجه به روحیه جهادی و اتکا بر نیروی انسانی متعهد و متخصص که در 
جهاد دانشگاهی وجود دارد، می توان این نهاد را نمونه بارزی از اقدام و 

عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی دانست.
هاشمی راد در بخش دیگری از سخنان خود به جهاد دانشگاهی استان 
البرز اشاره و اعالم کرد: کمتر از سه سال از تشکیل این واحد می گذرد اما 
این سابقه کوتاه باعث نشده تا این واحد قدمت 37 ساله جهاد دانشگاهی 
کشور را در خود نداشته باشد زیرا نیروی انسانی متعهد و متخصص آن 
از سالیان قبل در جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی، واحد هنر و بخشی از 
واحد تهران خدمت می کردند و از تجمیع این واحدها، جهاد دانشگاهی 

استان البرز شکل گرفت و کار خود را آغاز کرد.

خبر خبر

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

مسجد امام حسن مجتبي )ع(
باتوجه به اینکه مجمع عمومي عادي نوبت اول مورخ 95/5/10 به حد نصاب الزم نرسید 
 بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني مسکن مهر 53 ) در حال تصفیه( دعوت 
مي شود تا در مجمع عمومي عادي نوبت  دوم که راس ساعت 10 الي 12 روز یکشنبه مورخه 
95/5/31 در محل پروژه واقع در شهر جدید هشتگرد میدان ناجا بلوار بهشت بلوار امام 

رضا روبروي کارگاه جهاد نصر پروژه مسکن مهر 53 حضور بهم رسانید.
یادآوري مي شود: 1- در صورتیکه حضور عضوي در مجمع میسر نباشد میتواند حق حضور 
و اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود در دفتر تعاوني واگذار نماید در 
این صورت عضو نمي تواند نمایندگي بیش از 3 عضو را بپذیرد و غیر عضو نمایندگي 1 نفر 
را مي تواند بپذیرد و همچنین برگه هاي نمایندگي مذکور با امضاي رئیس اجرایي معتبر 

خواهد بود.
مصوبات مجمع عمومي در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانوني براي کلیه 

اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1- تمدید فعالیت هیات تسویه براي 2 سال 2- تعیین محل تسویه جدید

رئیس اجرایي هیئت تسویه مسکن مهر 53- داوود قرباني نژاد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي )نوبت دوم(
شرکت تعاوني پیشکسوتان ایثار ایرانیان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاي محترم تعاوني میرساند مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت 
اول که ساعت 10 روز پنج شنبه 1395/05/26 در محل میدان سپاه- پادگان شهید شرع پسند- ناحیه 

امام حسین- حسینیه امام خمیني )ره( برگزار مي گردد حضور بهم رسانید.
در صورتیکه حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال راي از سوي خود 
را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید )تعداد آراي وکالتي هر عضو از اعضاي دیگر حداکثر سه راي 
و هر شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد بود( لذا در صورت لزوم وکیل و موکل باید به همراه داشتن 
مدارك احراز هویت خود حداکثر تا 5 روز قبل از مجمع عمومي از ساعت 9 لغایت 13 جهت تنظیم و 
تائید وکالتنامه به محل دفتر شرکت واقع در کرج- خیابان امیري نبش کوچه فاطمیه ساختمان نگین 

پالك 23 مراجعه نمایند.
ضمنا کلیه داوطلبان عضویت بازرسان میبایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهي 
با مراجعه به دفتر شرکت تعاوني به آدرس فوق جهت تکمیل فرم با داشتن دو قطعه عکس، تصویر 

شناسنامه، مدرك تحصیلي و کارت بازنشستگي نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورتهاي مالي سال 1395 
- 3- طرح و تصویب بودجه سال 1395 - 4- طرح و تصویب دستورالعمل معامالت تعاوني با هر یک از 

اعضاي هیات مدیره و مدیرعامل 5- انتخاب بازرس
هیات مدیره شرکت تعاوني پیشکسوتان ایثار ایرانیان

اگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید به شماره پالک ایران 72 – ۹35 ق ۸3 و شماره موتور 

20۸0100 و شماره شاسی S1۴122۸6170۸55 مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر آگهی تحدید 

حدود اختصاصی        
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب انباری و محوطه  پالک فرعی20۸ از 132 
اصلی واقع در قریه آرموت شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل 
آقای  مالک  تقاضای کتبی  بر حسب  اینک  آید.  به عمل  باید  پرونده  منعکس در 
زکریا محبی ذیل وارده ۹5/5/5۹65۸ مورخ 13۹5/۴/30 و با رعایت مواد 1۴و 15 
قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت و روزیک شنبه مورخه۹5/6/1۴ در 
محل به عمل خواهد آمد.لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور 
دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به 
عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 20 ق ث و در اجرای 
مواد 7۴ و ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی 
ظرف مدت سی روز اعتراض خودرا کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طا لقان ارائه 
نموده ورسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این 
اعتراض به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای 

ذینع به عمل خواهد آمد.//م/الف5521
تاریخ انتشار روز : چهار شنبه  مورخه 13۹5/5/13

رسول مالمیرـ رئیس ثبت اسناد وامالک طالقان

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای سید مجتبی محسن زاده کناری دارای شناسنامه شماره 561/206302۸0۸7 
به شرح درخواستی که به کالسه 10/61۴/۹5 از این دادگاه درخواست صدور گواهی 
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان سید محسن محسن زاده کناری به 
شماره شناسنامه 2062570635/۹71در تاریخ ۹3/10/0۴ در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از :
1- سید محمد محسن زاده کناری فرزند محسن و عالیه به ش ش  1۴02متولد 

135۴صادره بابل پسر متوفی
به ش ش  561متولد  عالیه  و  فرزند محسن  کناری  زاده  مجتبی محسن  2-سید 

135۹صادره بابل پسر متوفی
3-فاطمه بیگم محسن زاده کناری فرزند محسن و عالیه به ش ش  1533متولد 

1355صادره بابل دختر متوفی
۴- عالیه جنابی گنابی فرزند عبدالحسین و ربابه به ش ش  ۸37متولد 1321صادره 

بابل همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی 

ظرف یک ماه به این دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل

آگهی ابالغ
آقایان علیمحمد سعادتمندی و جهانگیر متقی  به   وقت رسیدگی و دادخواست 

طبرستانی
خواهان 1- بانک مهر اقتصاد با وکالت مهدی بهلوان نژاد دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای 1- علیمحمد سعادتمندی 2- جهانگیر متقی طبرستانی به خواسته 
مطالبه وجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به کالسه 
پرونده 3/2۴۹/۹5 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن شنبه ۹5/6/27 و ساعت ۹ 
صبح تعیین شده است  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 شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان بابل

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و ضمائم و نسخه ثانی دادخواست

حسب پرونده کالسه خانم فرزانه ویسمرادی فرزند عبدا... دادخواستی به خواسته 
طالق به طرفیت جمیل محمودی فرزند امین مطرح نموده که با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده و اجازه دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
وی ابالغ میشود در روز 13۹5/6/23 راس ساعت 11 در جلسه اجرای کارشناسی 
دادگاه حاضر و در غیر اینصورت دادگاه برابر محتویات پرونده رسیدگی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود

آگهي مزایده
مبلغ  پرداخت  به  محکوم  اردل  عدالت  سهام  تعاوني  شرکت  علیه  محکوم  رساند  مي  عموم  اطالع  به 
233/۴۴2/۴۸2 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له گردیده است که یک دستگاه خودروي وانت 
مزدا با مشخصات و ارزیابي کارشناسي ذیل الذکر توقیف که از طریق مزایده به فروش میرسد.لذا چنانچه 
کساني مایل هستند از طریق مزایده نسبت به خرید اقدام نمایند روز چهارشنبه مورخ 13۹5/6/10 ساعت 
۹ صبح به اجراي احکام مدني دادگستري اردل مراجعه  نمایند. خودرو به کسي تعلق میگیرد که باالترین 
قیمت را ارائه نماید.محل برگزاري مزایده در دادگستري اردل اجراي احکام مدني حقوقي میباشد .خودروي 
مورد مزایده طبق نظریه کارشناسي با قیمت پایه 120/000/000 ریال ارزیابي گردیده و مشخصات آن به 

شرح ذیل الذکر طبق نظریه کارشناسي مي باشد. 
رئیس و قاضي احکام مدني دادگستري شهرستان اردل – علي خسروي

مشخصات خودرو:شماره انتظامي:3۹1 ب ۸1 ایران 71     نوع سیستم :وانت مزدا        تعداد سیلندر:۴     
تعداد محور:2       تعداد چرخ:۴            شماره موتور :۹۹۴50۴       شماره شاسي:03۸۸0      مدل:13۸6          

رنگ:نقره اي وضعیت ظاهري  وفني  خودرو )در زمان بازدید(
خودرو بامشخصات فوق در موقع بازدید قابل حرکت نبوده و ظاهرا«موتور و سیستم انتقال قدرت و تعلیق و 
اتاق و شاسي آن سالم و از موارد زیر نقص مي باشد.تعمیري:کاپوت جلو،گلگیر عقب چپ،گلگیر جلو سمت 
راست ،درب هاي سمت راست   تعویضي: چرخ جلو سمت راست ،گلگیر جلو سمت چپ،سپر عقب،درب 

عقب،الستیک هاي خودرو
ارزیابي خودرو:   ارزش پایه خودرو با مشخصات فوق به 120000000 ریال معادل دوازده میلیون تومان 

تعیین میگردد.
کارشناس عالي تصادفات و امور فني – سروان بهرام نادري

دادنامه 
حقوقی  عمومی   دادگاه   12۴ شعبه   ۹۴0۹۹۸02۴2101302 کالسه  پرونده 
مجتمع قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹702۴21003۴5

صادقی  گیالنیان  فایزه  خانم  وکالت  با  مهدی  فرزند  حکاک  طاهر  امیر  خواهان 
فرزند غالمرضا 

خوانده  صادق کیانی فرزند اسماعیل 
خواسته ها مطالبه خسارت دادرسی مطالبه وجه چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
که  داشته  تقدیم  خوانده  بطرفیت  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان  گردشکار  
پس از ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید
رای دادگاه 

در این پرونده خواهان اقای امیر طاهر حکاک با وکالت خانم فائزه گیالنیان صادقی 
دادخواستی به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ ششصدوبیست و هفت میلیون 
 13۹3/12/15 مورخه   ۹22003/6701۹5 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال 
بانک رفاه کارگران به انضمامن خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله 
که  شرح  بدین  است  داشته  تقدیم  کیانی  صادق  اقای  خوانده  طرفیت  به  وکیل 
خواهان به استناد تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت مدعی است وجه 
چک مذکور را از خوانده طلبکار میباشد و خوانده از پرداخت امتناع مینماید از 
آنجائیکه وجود سند تجاری در ید دارنده سند اماره بر وجود دین بر ذمه خوانده 
صادر کننده و ظهرنویس میباشد و خوانده با وصف ابالغ قانونی حضور نیافته و 
با  الیحه ای هم تقدیمنداشته است ادعای خواهان را محرز و مسلم تشخیص و 
تجارت و  قانون  مواد 2۴۹و310و311و312  به  پذیرش خواسته خواهان مستندا 
مواد 1۹۸و515و51۹و522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
ششصدوبیست و هفت میلیون ریال وجه چک فوق الذکر به انضمام  هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم االدا وفق 
شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 

روز قابل تجدیدنظر خواهی است 
110/4۹71۶ رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی
خواهان  محمد کرمی   دادخواستی به طرفیت خواندگان  احمد حاجی بیک و 
سکینه حاجی بیک و سیما حکیمی و منصور سپانلو نژاد و شکوه  الزمان  حاجی 
بیک  و غالمرضا افسرده و پوراندخت محمدرضا بیگی و پروین دخت شادمند  و 
رضا حکیمی و شهین افسرده و محمود حاجی بیک و صدیقه خانم حاجی بیک 
سهیال  و  بیک  حاجی  مهناز  و  بیک  حاجی  شهناز  و  نژاد  سپانلو  فروغ  و  افسرده 
حکیمی و مرضیه  حاجی بیک و کبری حاج عسگرخان به خواسته  ابطال دستور 
فروش تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 
12دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی  تهران  واقع  در تهران 
_خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی 
ارجاع  و به کالسه ۹۴0۹۹۸02272007۸5  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
آن  13۹5/7/7 ساعت 10/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خواندگان احمد حاجی بیک و سکینه حاجی بیک و سیما حکیمی و منصور سپانلو 
نژاد و شکوه  الزمان  حاجی بیک  و غالمرضا افسرده و پوراندخت محمدرضا بیگی 
و پروین دخت شادمند  و رضا حکیمی و شهین افسرده و محمود حاجی بیک و 
صدیقه خانم حاجی بیک افسرده و فروغ سپانلو نژاد و شهناز حاجی بیک و مهناز 
حاجی بیک و سهیال حکیمی و مرضیه  حاجی بیک و کبری حاج عسگرخان و در 
خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/4۹712 منشی دادگاه حقوقی شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
بهشتی تهران

آگهی
خواهان  محمد هنر دوست   دادخواستی به طرفیت خوانده حسن سخی زاده   به 
خواسته  مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی  خسارت و مطالبه خسارت دادرسی   تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 10دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی  تهران  واقع  در تهران _خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه 
مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع  و به کالسه ۹50۹۹۸02270002۴2  ثبت 
گردیده که و وقت رسیدگی آن  13۹5/6/23 ساعت ۹/00 تعیین شده است  به علت 
مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  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  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و 
اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم 

دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/4۹714 منشی دادگاه حقوقی شعبه 10دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
بهشتی تهران

آگهی
خواهان   ارشیا کشاورزی    دادخواستی به طرفیت خوانده سعید عرب و محمد 
گودرزی    به خواسته  مطالبه خسارت دادرسی و اثبات مالکیت مالی غیر منقول 
و الزام به تنظیم سند رسمی ملک ودستور موقت و اعتراض به عملیات اجرایی 
موضوع مواد 1۴6و1۴7 قانون اجرای احکام  مدنی و اعالم بطالن معامله    تقدیم 
دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 12دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی  تهران  واقع  در تهران _خیابان 
ارجاع   بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع  سمیه  خیابان  تقاطع  قرنی  سپهبد  شهید 
آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    ۹50۹۹۸0227200063 کالسه  به  و 
بودن  المکان   مجهول   علت  به  است   شده  تعیین   ۹/00 ساعت   13۹5/7/13
خوانده  سعید عرب  و در خواست  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  میشود تا خوانده پس از نشر  
کامل  نشانی   اعالم  و ضمن  مراجعه   دادگاه   به   آن   مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی 

حاضر  گردد 
110/4۹70۹ منشی دادگاه حقوقی شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
بهشتی تهران

نقش تاثیرگذار نیشکر در کاهش وابستگی کشور
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افزایش بیش از 80 درصدی قیمت های بنزین 
در کویت

 
کاهش  هدف  با  که  اقتصادی  اصالحات  راستای  در  کویت  کابینه 
اتکا به درآمدهای نفتی صورت می گیرد، تصمیم گرفت قیمت های 
بنزین را از اول سپتامبر )11 شهریور( بیش از ۸0 درصد افزایش 

دهد.
کابینه  هفتگی  نشست  از  پس  که  بیانیه ای  در  ایسنا،  از  نقل  به 
 ۴1 پایین  اکتان  با  بنزین  قیمت  شد  اعالم  شد،  منتشر  کویت 
قیمت  و  لیتر  هر  در  آمریکا  سنت   2۸ به  و  یافته  افزایش  درصد 
بنزین اکتان باال 61 درصد افزایش یافته و به 35 سنت می رسد.

زیستی کمتری  آالیندگی محیط  اولترا که  بنزین  قیمت  همچنین 
خواهد  لیتر  هر  در  سنت   55 به  و  یافته  افزایش  سنت   ۸3 دارد 

رسید.
این نخستین افزایش قیمت های بنزین یارانه ای در این کشور عضو 

اوپک در دو دهه گذشته به شمار می رود.
نفت  و  دیزل  قیمت های   2015 ژانویه  در  نفت  تولیدکننده  این 
بازبینی  ماهانه  صورت  به  را  آنها  قیمت های  و  کرد  آزاد  را  سفید 

می کند.
همکاری  شورای  عضو  کشورهای  میان  در  کشور  آخرین  کویت 
سایر  می دهد.  افزایش  را  بنزین  قیمت  که  است  فارس  خلیج 
عربستان  قطر،  عمان،  بحرین،  شامل  شورا  این  عضو  کشورهای 
درآمدهای  دلیل کاهش شدید  به  عربی  متحده  امارات  و  سعودی 
نفتی از اواسط سال 201۴، به صورت کامل قیمت های سوخت را 

آزاد کرده یا به میزان قابل توجهی افزایش داده اند.
جدید  قیمت های  دولتی  کمیته  یک  کرد:  اعالم  کویت  کابینه 
نفت  بین المللی  قیمت های  به  توجه  با  یکبار  ماه  سه  هر  را  بنزین 

بازبینی خواهد کرد.
برای  پارلمان کویت در ماه آوریل یک الیحه مورد حمایت دولت 
افزایش قیمت های برق و آب برای ساکنان و شرکت های خارجی 
این  از  کویتی  شهروندان  اما  کرد،  تایید  را  کشور  این  در  مستقر 
 50 در  افزایش  نخستین   که  افزایش  این  شدند.  مستثنی  افزایش 

سال گذشته است از سپتامبر سال آینده اجرایی خواهد شد.
سال   16 از  پس  کویت  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  براساس 
دالر  میلیارد   1۸.3 گذشته  مالی  سال  در  باال،  نفتی  درآمدهای 
کویت  بودجه  کسری  شود  می  بینی  پیش  داشت.  بودجه  کسری 

در سال مالی 2017-2016 به 2۹ میلیارد دالر بالغ می شود.
میلیون  سه  حدود  و  شهروند  میلیون   1.3 شامل  کویت  جمعیت 

خارجی است.

میدان آزادگان، اولویت اصلی توسعه
 با ساختار جدید

 
اولویت های  از  آزادگان  نفتی  میدان  می گوید  نفت  وزیر  معاون 

اصلی شرکت ملی نفت برای توسعه است.
علی کاردر در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این که میدانهای غرب 
توسعه  اولویت  در  آزادگان  مشترک  میدان  به خصوص  و  کارون 
مشترک  میادین  توسعه  جدیت  با  نفت  شرکت  داد:  ادامه  است، 

پیگیری می کند. را 
دوم  فاز  در  چینی  شرکت  حضور  ادامه  سرنوشت  درباره  وی 
چینی،  طرف  پیشنهادات  بررسی  از  پس  گفت:  شمالی  آزادگان 
در صورتی که این طرح مناسب تشخیص داده شود، امکان ادامه 

همکاری با طرف چینی وجود دارد.
کاردر روز گذشته نیز در جمع خبرنگاران گفته بود که با توجه به 
بهبود فضای رقابتی و مناسب شدن قیمتها در پسابرجام، شرکت 
بین  با شرکتهای  برای همکاری  ایران در تصمیم گیری  ملی نفت 
در  تکنیکی  و  معتبر  شرکتهای  و  است  شده  سختگیرتر  المللی، 

اولویت همکاری قرار دارند.
بین  شرکتهای  با  شده  امضا  های  تفاهم  یادداشت  درباره  وی 
نامه  تفاهم  این  گفت:  کشور  نفتی  میدانهای  مطالعه  برای  المللی 
ضمن  ندارد؛  دنبال  به  ایران  نفت  ملی  شرکت  برای  تعهدی  ها، 
بدون صرف هزینه  این طریق  از  تواند  نفت می  ملی  آنکه شرکت 
های میلیاردی، از خدمات مشاوره ای شرکتهای بین المللی برای 

تکمیل اطالعات میدانهای نفت و گاز خود منتفع شود.  
جدید  مدل  از  خبرها  آخرین  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
های  جلسه  برگزاری  به  توجه  با  گفت:  نفتی  قراردادهای 
این  رسد  می  نظر  به  زمینه،  این  در  مختلف  و  متعدد  کارشناسی 

مدل قراردادی، همه مسیرهای کارشناسی را طی کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد:  مدل جدید قراردادی 
نیز  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  اخیر  جلسه  در  نفت  صنعت 
مقام  سوی  از  شده  اعالم  نکات  و  بررسی  بند  به  بند  صورت  به 

معظم رهبری نیز در این زمینه اعمال شد.
هیئت  چهارشنبه  روز  جلسه  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  کاردر 

دولت، این مدل قراردادی نهایی و تصویب شود.

کاهش 3۲ درصدی حجم روان آب های کشور
 

حجم  جاری  سال  تیرماه  تا   )۹۴ )مهرماه  آبی  سال  ابتدای  از 
درصد   32 بلندمدت  میانگین  با  مقایسه  در  کشور  روان آب های 

کاهش داشته است.
به نقل از ایسنا؛ حجم جریان های سطحی در حوضه آبریز درجه یک 
کشور در سال آبی جاری، 5۴ میلیارد و 603 میلیون مترمکعب بود 
با  افزایش و در مقایسه  به سال آبی گذشته، ۴6 درصد  که نسبت 

میانگین بلندمدت 32 درصد کاهش داشته است.
حجم روان آب های کشور در سال آبی گذشته 37 میلیارد و ۴۹3 
 5۹5 و  میلیارد   ۸0 بلندمدت،  میانگین  در  و  مترمکعب  میلیون 

میلیون مترمکعب ثبت شده است.
مربوط  سطحی  جریان های  حجم  افت  بیشترین  که   است  گفتنی 
به حوضه آبریز مرزی شرق با 237 میلیون متر مکعب معادل ۸3 
درصد کاهش و کمترین افت جریان مربوط به حوضه آبریز دریاچه 
کاهش  درصد   11 مترمکعب  میلیون   33۴ و  میلیارد   ۴ با  ارومیه 

بوده است.
آبریز کشور، جریان سطحی  دیگر حوضه های  در  اساس،  بر همین 
دریای  مترمکعب،  میلیون   ۴3۴ و  میلیارد  یک  قره قوم  حوضه  در 
خزر با ۹ میلیارد و 277 میلیون مترمکعب، مرکزی با ۸ میلیارد و 
۴۸ میلیون مترمکعب و خلیج فارس با 31 میلیارد و 273 میلیون 

مترمکعب ثبت شده است.
خصوص  در  که  نیز  عراق  کردستان  اقلیم  دولت  حال  همین  در 
دارد،  اختالف  مرکزی  دولت  با  کشور  این  نفتی  میادین  از  برخی 
روزانه 500 هزار بشکه نفت به صورت جداگانه نفت صادر می کند.

بندرهای جنوبی عراق بیشترین حجم نفت عراق را تامین می کنند 
و از طریق خط لوله نیز مقادیر کمی نفت به ترکیه صادر می شود.

مقام های دولت عراق پیش بینی می کنند، رشد تولید این کشور 
در سال 2016 میالدی ُکندتر خواهد بود.

و  دارد  اختیار  در  را  جهان  نفت  بزرگ  ذخایر  چهارمین  عراق 
صادرات و فروش نفت ۹5 درصد از بودجهاین کشور را تشکیل می 
دهد. بودجه سال 2016 عراق با نفت ۴5 دالری بسته شده است.
شدید  کاهش  همچنین  و  داعش  تروریستی  گروهک  علیه  جنگ 
بودجه  کسری  با  را  عراق  دولت  جهانی،  بازارهای  در  نفت  قیمت 

مواجه ساخته است.

رئیس کمیسیون نظارت 
شورای شهر تهران مطرح کرد:

شبکه فرسوده برق عامل مهم 
آتش سوزی در تهران

تهران-ایرنا- رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر 
تهران با بیان اینکه شبکه فرسوده برق عامل مهم 
است  اطراف  شهرهای  و  تهران  در  سوزی  آتش 
 افزود: شهرداری با وزارت نیرو به برای ایمن سازی

 شبکه های برق منطقه تفاهم نامه امضا کند.
 پرویز سروری در دویست و هشتاد و یکمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر تهران افزود: ایمن بودن 
شبکه برق رسانی در ساختمان ها باید مورد توجه 

قرار گیرد. 
های  خسارت  شاهد  ساله  هر  اینکه  بیان  با  وی 
برق  های  شبکه  سوزی  آتش  از  ناشی  گسترده 
هستیم گفت: یکی از عوامل موثر آتش سوزی ها در 

ساختمان ها سیستم برق رسانی است. 
سروری گفت: با تفاهم شهرداری و وزارت نیرو در 

این زمینه،خسارت های بعدی کاهش می یابد. 
عضو شورای اسالمی شهر تهران درباره سرانه فضای 
سبز منطقه 11 نیز گفت: سرانه فضای سبز در این 
منطقه پایین تر از استاندارد است و با روش های 
موجود و تعامالت شهرداری نمی توانیم به وضعیت 

مطلوب در سرانه فضای سبز این منطقه برسیم. 
این  نظامی موجود در  وی گفت: مراکز دولتی و 
منطقه و انتقال آنها این اماکن به فضای سبز تبدیل 

شود. 

افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور؛

واحد دوم نیروگاه گل گهر 
سیرجان وارد شبکه برق کشور شد

وزارت نیرو اعالم کرد: واحد دوم بخش گاز نیروگاه 
سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان به ظرفیت 166 
توانمندی های ساخت داخل  بر  با تکیه  مگاوات 
برق کشور متصل)  به شبکه  اقتصاد مقاومتی،  و 

سنکرون( شد.
 اتصال واحد مزبور به شبکه موجب شد تا سهم 
واحد   7۴ به  عرصه  این  در  خصوصی  بخش 

نیروگاهی ) 11 هزار و 2۹3 مگاوات( برسد.
منظور از سنکرون، اتصال دو شبکه کامال مجزا به 
طریقی است که هیچ نوع شدت جریان ضربه ای 

قابل مالحظه، ایجاد نشود. 
به نقل از ایرنا شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی، نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان 
انرژی  گهر  گذاری شرکت  سرمایه  با   ) کرمان   (
سیرجان در قالب دو واحد گازی و یک واحد بخار 
در استان کرمان در حال ساخت است و با راه اندازی 
بخش بخار آن در بهار سال آینده ظرفیت تولیدی 

آن به 500 مگاوات خواهد رسید. 
واحد نخست بخش گاز این نیروگاه اواخر تیرماه 
سال جاری سنکرون شد و اکنون با بهره برداری 
از واحد دوم گازی، بخش گاز آن به ظرفیت 332 
مگاوات به طور کامل وارد شبکه برق کشور شده 

است. 
نوع  از  نیروگاه  این  در  شده  نصب  های  توربین 
V۹۴.2 بوده و برق تولیدی نیروگاه توسط پست 
شبکه  به  کیلوولت   ۴00 ظرفیت  به  قوی  فشار 

سراسری برق کشور متصل می شود.
هدف از ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر 
در شهرستان سیرجان، پاسخگویی به رشد مصرف 
منطقه، توسعه تولید برق کشور و استفاده از حداکثر 

توان مهندسی داخلی است. 
درصد پیشرفت نیروگاه اینک 67 درصد و سوخت 
مواقع  )در  گازوییل  و سوخت دوم  گاز  آن  اصلی 

اضطراری( است. 
عمده تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر از 
فناوری های ساخت داخل و توسط شرکت مپنا 
تامین شده است و شرکت قدس نیرو، مشاور این 
طرح نیروگاهی بوده و مساحت این نیروگاه 110 
هکتار و ساختگاه آن در کیلومتر50 جاده سیرجان 

به شیراز واقع شده است. 
راه اندازی این واحد نیروگاهی، میزان برق تولید 
شده از نیروگاه های حرارتی در کشور به 37 هزار و 

3۴2 مگاوات در قالب 250 واحد می رساند. 
ماه گذشته با بهره برداری از واحد نخست بخش گاز 
نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان مجموع 
ظرفیت نیروگاهی کشور به 75 هزار و 1۸6 مگاوات 
افزایش یافته بود و با بهره برداری از واحد دوم بخش 
گاز این نیروگاه، مجموع ظرفیت نیروگاهی به 75 

هزار و 352 مگاوات رسید.
 ایران اسالمی با ظرفیت اسمی نیروگاهی بیش از 
75 هزار مگاوات، در رتبه نخست منطقه و رتبه 

چهاردهم جهان قرار دارد.

صادرات نفت عراق به سه میلیون و 
۲00 هزار بشکه در روز

مقام های وزارت نفت عراق اعالم کردند که میزان 
صادرات نفت این کشور در ماه ژوئیه )تیر – مرداد( 
در مقایسه با ماه گذشته )ژوئن( افزایش یافته و به 
روزانه سه میلیون و 200 هزار بشکه رسیده است.

صادرات روزانه نفت عراق از بندرهای جنوبی این 
کشور در ماه ژوئیه )تیر – مرداد( به سه میلیون و 
200 هزار بشکه رسیده که در مقایسه با صادرات 
سه میلیون و 175 هزار بشکه ای در ماه ژوئن 

)خرداد – تیر( افزایش یافته است.
مقام های عراقی و کارشناسان حوزه نفت عراق 
انتظار دارند که صادرات نفت عراق در سال جاری 

میالدی همچنان شاهد سیر صعودی باشد.
پیشتر وزارت نفت عراق اعالم کرده بود: این کشور 
در ماه »ژوئن« )خرداد – تیر( حدود چهار میلیارد 

دالر نفت صادر کرده است.
عاصم الجهاد سخنگوی وزارت نفت عراق گفت: بر 
اساس آمارهای رسمی شرکت بازاریابی نفت عراق 
)سومو(، صادرات نفت عراق از میادین نفتی مرکزی 
و جنوبی این کشور در ماه »ژوئن« )خرداد- تیر( 

۹5 میلیون و 300 هزار بشکه بوده است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

مناطق  در  برق  مصرف  نیاز  حداکثر  مقایسه 
هفته  در  کشور  صنایع  حوزه  در  مختلف 
نشان  قبل  سال  با  آن  مقایسه  و  هجدهم 
می دهد که استان یزد با 1۴ درصد و سمنان با 
منفی 10 درصد، به ترتیب بیشترین و کمترین 

نیاز مصرفی برق در حوزه صنایع را داشته اند.
به گزارش ایسنا، تغییرات هفتگی متوسط دمای 
وزنی هجده هفته گذشته نشان می دهد به طور 
متوسط دمای وزنی هوا 2۴.۴۹ درجه بوده که 
سال  از  بیشتر  درجه   2.7۸ متوسط  طور  به 
قبل 1.57 درجه بیشتر از هفته گذشته است 
همچنین کل انرژی مورد نیاز مصرف اصالحی 
در هفته هجدهم 7 میلیون و 655 هزار و 267 
قبل  هفته  به  نسبت  که  بوده  ساعت  مگاوات 
نشان  را  افزایش  درصد   ۸2.5 جاری  سال  در 

می دهد.
مصرف  نیاز  مورد  انرژی  کل  این  عالوه بر 
اصالحی در هفته هجدهم در مقایسه با هفته 
را  افزایش  درصد   ۸3.15 قبل  سال  متناظر 

نشان می دهد و  حداکثر نیاز مصرف اصالحی 
در پیک شبانه هفته هجدهم 50 هزار و 35۸ 
قبل  هفته  به  نسبت  که  شد  گزارش  مگاوات 

در سال جاری ۹7.5 درصد و نسبت به هفته 
را  افزایش  درصد   ۴1.1۴ قبل  سال  متناظر 

نشان می دهد.

همچنین حداکثر نیاز مصرف اصالحی در پیک 
روزانه هفته هجدهم 52 هزار و 6۹3 مگاوات 
سال  در  قبل  هفته  به  نسبت  که  شد  گزارش 
جاری 15.7 درصد، و نسبت به هفته متناظر 
نشان  را  افزایش  درصد   73.17 قبل  سال 

می دهد.
وضعیت  که  است  این  از  حاکی  گزارش ها 
ذخیره و فضای خالی سوخت مازوت نیروگاه ها 
در تاریخ اول مردادماه سال جاری برابر با ۸2 
یک  هفدهم  هفته  به  نسبت  که  بوده  درصد 
درصد   5 قبل  سال  با  مقایسه  در  و  درصد، 

کاهش را نشان می دهد.
آمادگی  ضریب  توانیر،  اعالم  براساس 
در  درصد   ۹۸ از  بیش  نیز  کشور  نیروگاه های 
ساعات اوج مصرف بوده است و متوسط کاهش 
برای هفته هجدهم 535  اجرا  بار در روزهای 
مگاوات بوده که نسبت به سال قبل 6 درصد 

افزایش را نشان می دهد.

در مقایسه با سال گذشته محقق شد؛

»یزد« بیشترین و »سمنان« کمترین نیاز مصرفی برق در صنایع

به طور  دولت  است  چندسال  که  درحالی   
مستمر از ضرورت مدیریت مصرف انرژی در 
صنایع و خانه ها صحبت می کند، بخش قابل 
توجهی از مصرف آب و برق در منازل توسط 
بانوان قابل مدیریت است، موضوعی که در 
کانون توجه وزارت نیرو نیز قرار گرفته است.
روز  منظور  همین  به  ایسنا،  گزارش  به 
بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  گذشته 
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
و وزارت نیرو با رویکرد فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب و برق بین خانواده ها با محوریت 

امضا  به  مقاومتی  اقتصاد  رویکرد  و  بانوان 
رسید.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
آب  بحران  بحث  در  زنان  نقش  بر  تاکید  با 
گفت: بدون حضور نیمی از جمعیت کشور 
نخواهیم توانست گام های موثری در زمینه 
بهینه سازی مصرف منابع آب و برق برداریم. 

شهیندخت موالوردی
این  به  راستا  این  در  گفت:  ادامه  در  وی 
وزارت  با  تفاهم نامه ای  که  رسیدیم  نتیجه 
نیرو منعقد کنیم و از پتانسیل زنان جامعه 

در جهت مدیریت مصرف بهره مند شویم.
با  که  تفاهم نامه ای  طبق  افزود:  موالوردی 
برنامه  چارچوب  در  شد،  امضا  نیرو  وزارت 
با توجه  قانون و  پنجم توسعه و ماده 230 
موضوعات  از  یکی  آب  بحران  اینکه،  به 
راستا  این  در  شد  قرار  است،  کشور  خاص 
طبق تعهدات طرفین از ظرفیت و توان زنان 
جامعه و نقش موفق آنان در حوزه مدیریت 

مصرف استفاده شود.
زنان در تحقق  نقش موفق  به  اشاره  با  وی 
و  مصرف  مدیریت  در  کلی  سیاست های 
درون زا  و  و  دانش بنیان  مقاومتی،  اقتصاد 
اصالح  راستای  در  موثری  قدم های  بودن، 
برداشته  انرژی  مدیریت  و  مصرف  الگوی 
کمیته  راستا  این  در  گفت:  است،  شده 
یکی  طبق  که  داشت  خواهیم  مشترکی 
بر  طرف  دو  از  نمایندگانی  آن،  بندهای  از 
دو طرف  تعهدات  و  تفاهم نامه  مفاد  اجرای 

نظارت خواهند کرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
یکی از راهبردهای دولت یازدهم را عدالت 
جنسیتی بین زنان و مردان دانست و افزود: 
تسهیالتی برای زنان در نظر گرفته شده تا 
ضمن اینکه به مسئولیت های اجتماعی خود 

می رسند، بتوانند
را  خود  خانوادگی  و  اجتماعی  وظایف 
شغلی  امنیت  از  و  داده  انجام  به خوبی  نیز 

برخوردار باشند.

شد  باعث  آنچه  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
امضا  همکاری  تفاهم نامه  نیرو  وزارت  با  تا 
در  زنان  نقش  و  آب  بحران  بحث  کنیم، 
جامعه و خانواده بود که می تواند بدون توجه 
این حوزه وجود  توانی که در  و  به ظرفیت 
دارد، در این راه به دولت کمک کند و یقین 
از جمعیت کشور  داریم بدون حضور نیمی 
این  در  موثری  های  گام  توانست  نخواهیم 

زمینه برداریم.
وزیر نیرو نیز بر نقش موفق زنان در مدیریت 
در  گفت:  و  کرد  تاکید  جامعه  در  مصرف 
برق   و  آب  منابع  مصرف  مدیریت  خصوص 
نمی توان نقش بانوان را نادیده گرفت. حمید 
چیت چیان ادامه داد: نقش زنان در مدیریت 
از  اثربخش تر  مصرف در جامعه، 50 درصد 

نقش آقایان است.
از مصرف  نیمی  این مطلب که  بیان  با  وی 
کنندگان خدمات آب و برق کشور را بانوان 
تشکیل می دهند اظهار داشت: اعتقاد داریم 
که نقش زنان در مدیریت مصرف در جامعه، 
مصرف،  مدیریت  در  زنان  و  بوده  مؤثرتر 

موفق تر از مردان هستند.
چیت چیان با اشاره به اینکه بانوان به صورت 
ذاتی و طبیعی به این مسائل توجه بیشتری 
مسئولیت  که  همانگونه  داد:  ادامه  دارند، 
در جامعه  زنان  خانوادگی  و  زیست محیطی 
از توجه بیشتری برخوردار است، نقش آنان 
در مدیریت مصرف نیز بیش از مردان است.

مدیریت مصرف آب و برق؛ نیازمند دست یاری بانوان 

پرداخت  کرد  اعالم  ایتالیا  ساراس  شرکت 
بدهی های های نفتی خود را به ایران آغاز 

کرده است.
رویترز به نقل از مدیر عامل شرکت ساراس 
ایتالیا اعالم کرد 100 میلیون یورو )معادل 
112 میلیون دالر( از بدهی های خود بابت 
آغاز  از  پیش  دریافتی  نفتی  های  محموله 
تحریمها در سال 2012 میالدی را به ایران 
مجموع  در  که  است.ساراس  کرده  پرداخت 
است،  بدهکار  ایران  به  یورو  میلیون   350
نخستین 50 میلیون یورو از بدهیهای خود 
سال 2016  نخست  ماه  سه  در  را  ایران  به 
ماه  را در  یورو دیگر  میلیون  میالدی و 50 
اسکافاردی،  پرداخت.داریو  سال  این  ژوئیه 

به  امیدواریم  گفت:  ساراس،  عامل  مدیر 
تدریج و بدون هیچ مشکلی همه بدهی خود 

را بپردازیم.
به  متعلق  آن  سهام  از  بخشی  که  ساراس 
گذشته  در  است،  روسیه  روسنفت  شرکت 
را  خود  خام  نفت  خوراک  از  عمده  بخشی 
پیش  چندی  و  کرد  می  دریافت  ایران  از 
اسکافاردی اعالم کرد که این شرکت قرارداد 
را  ایران  نفت  ملی  شرکت  از  نفت  دریافت 

تمدید کرده است.
)پس  نفت  محموله  نخستین  ما  گفت:  وی 
از تحریمها( را در ماه ژوئن از ایران دریافت 
جذاب  فرصتهایی  زمینه،  این  در  و  کردیم 

برای آینده وجود دارند.

شرکت گازپروم قصد دارد با پروژه خط لوله 
ال  بازاریابی  در  و همکاری  استریم  ترکیش 
منطقه  در  را  خود  حضور  ایران،  جی  ان 

تقویت کند.
از  به نقل  پایگاه خبری نچرال گس یوروپ 
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، در گفتگو 
شرکت  کرد:  اعالم  ودوموستی  روزنامه  با 
دولتی گازپروم روسیه عالقمند به مشارکت 

در پروژه های گازی ایران است.
برای  همچنین  شرکت  این  نواک،  گفته  به 
گاز  بازاریابی  زمینه  در  تر  فعال  حضور 

طبیعی و ال ان جی تالش می کند.
پیش از این الکساندر مدودوف، معاون رئیس 
که  بود  کرده  اعالم  گازپروم،  مدیره  هیئت 

این شرکت احتمال مشارکت در پروژه های 
صادرات گاز ایران را نفی نمی کند.

افزایش  دلیل  به  کرد  اعالم  همچنین  نواک 
اوکراین،  خاک  از  گاز  ترانزیت  های  هزینه 
ساخت  به  بیشتری  عالقه  ترکیه  و  روسیه 

خط لوله ترکیش استریم پیدا کرده اند.
در  ما  که همکاران  همانطور  اگر  گفت:  وی 
از  گاز  ترانزیت  هزینه  گویند،  می  اوکراین 
این کشور افزایش یابد، این به آن معناست 
مصرف  برای  گاز  شده  تمام  قیمت  که 
کنندگان ترکیه ای بیشتر می شود و بر این 
 اساس، ترکیه ترجیح می دهد گاز را بدون 
مستقیم  طور  به  و  ترانزیتی  های  واسطه 

دریافت کند.

روسیه به دنبال مشارکت در صادرات ال.ان.جی ایرانآغاز پرداخت بدهی پاالیشگر ایتالیایی به ایران

پتروشیمی مسجد  مدیره شرکت  هیئت  عضو 
امضای  برای  شرکت  این  برنامه  از  سلیمان 
واحد  یک  ساخت  و  مالی  تأمین  قرارداد 
از  متشکل  کنسرسیومی  با  پتروپاالیشگاه 

شرکتهای کره ای خبر داد.
منطقه  توسعه  هدف  با  گفت:  سیفیان  علی 
به  مسجدسلیمان  در  واقع  زیالئی  انرژی 
عنوان هاب دوم پتروشیمی استان خوزستان، 
معتبر  شرکتهای  با  ای  فشرده  مذاکرات 

آلمانی، چینی و کره ای در حال انجام است.
شرکتهای  مشارکت  با  مذاکراه  زمینه  وی 
ساموو  شرکت  رهبری  به  ای  کره  معتبر 
یک  واحداث  مالی  تأمین  را  جنوبی  کره 
دستی  پایین  واحدهای  پتروپاالیشگاه،  واحد 
این  گفت:  و  دانست  جانبی  تاسیسات  و 
پروژه  نخست  فاز  کنار  در  پاالیشگاه  پترو 
ساخت  روند  که  سلیمان  مسجد  پتروشیمی 

آن پیشرفت مطلوبی دارد، احداث می شود.
پتروشیمی مسجد  مدیره شرکت  هیئت  عضو 
سلیمان گفت: حجم سرمایه گذاری مورد نیاز 
و  یادشده حداقل یک  واحدهای  توسعه  برای 

نیم میلیارد دالر برآورد شده است.
این  با  موافقتنامه  که  این  بیان  با  سیفیان 

افزود:  است،  شده  نهایی  ای  کره  شرکت 
ارائه  و  اخذ  درانتظار  آن  رسمی  امضای  برای 
مجوزهای الزم در بخش تأمین مالی از سوی 
آن  متبوع  دولت  همچنین  و  ای  کره  شرکت 

کشور هستیم.
سلیمان  مسجد  پتروشیمی  شرکت  مدیر  این 
با اعالم این که قرارداد مورد اشاره در بخش 
تا  یادشده  طرح  واحدهای  تکمیل  و  توسعه 

است،  افزایش  قابل  دالر   میلیارد  پنج  رقم 
پایگاه خبری وزارت نفت خاطرنشان کرد:  به 
هاب  دومین  عنوان  به  زیالئی  انرژی  منطقه  
از  بعد  خوزستان  استان  پتروشیمی  و  انرژی 
ماهشهر  پتروشیمی در  اقتصادی  ویژه  منطقه 
مورد توجه شرکتهای معتبر آلمانی و کره ای 
واحدهای  ساخت  و  فناوری  تأمین  حوزه  در 

پتروشیمی قرار گرفته است.

وی ظرفیت های باالی منطقه مسجد سلیمان 
گاز  و  نفت  غنی  منابع  از  برخورداری  نظر  از 
همه  کرد:  اظهار  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را 
آب  به  دسترسی  جمله  نیازاز  مورد  منابع 
بخشبه  این   تبدیل  برای  خوراک  و  شیرین 
و  است  فراهم  پتروشیمی  ویژه  منطقه  یک 
در صورت نهایی شدن طرح جامع فرآیندی، 
برای  جهت  الزم  قراردادی  بسترهای 
تأمین  امر  در  خارجی  شرکتهای  مشارکت 
کامل  طور  به  آن  واحدهای  ساخت  و  مالی 

وجود دارد.
تمام،  جدیت  با  شرکت  این  افزود:  سیفیان 
فرآیندی  جامع  طرح  کردن  نهایی  موضوع 
شاءا...  ان  که  کرده  پیگیری  را  منطقه  این 
سرعت  به  الزم،  های  تاییدیه  اخذ  از  پس 
شدن  اجرایی  و  مالی  تأمین  فرآیند 
قراردادهای ساخت واحدهای پیش بینی شده 

آغاز خواهد شد.  
موافقتنامه همکاری شرکت صنایع پتروشیمی 
به  آلمان   ADKL با شرکت  سلیمان  مسجد 
ارزش 2 میلیارد یورو که تا سقف 10 میلیارد 
خردادماه  در  نیز  است  افزایش  قابل  یورو 

جاری امضا شد.

همکاری ایران و کره جنوبی در ساخت پتروپاالیشگاه
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 سکه یک میلیون و 1۲۵ هزار تومان

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید سه شنبه در بازار 
یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۲ هزار 
تومان، نیم سکه ۵۵۹ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۹ هزارتومان و سکه 
گرمی ۱۸۳ هزارتومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 
۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۱۴ هزار و ۶۴۸ تومان و نرخ هر اونس طال 
در بازارهای جهانی ۱۳۵۹ دالر است.در همین حال، صرافان بازار 
ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش ۳۵۴۳ تومان، هر یورو را ۳۹۶۴ 
تومان، هر پوند را ۴۶۹۰ تومان، لیر ترکیه ۱۱۹۷ و درهم امارات را 

۹۶۹ تومان اعالم کردند.
 

بازار سرمایه
بازگشت شاخص بورس به ارتفاع ۷۷ هزار واحد

شاخص بورس در جریان معامالت روزگذشته بازار سرمایه با ۴۴۲ 
معامالت  پایان  در  بازگشت.  واحد  هزار   ۷۷ ارتفاع  به  رشد،  واحد 
بازار سرمایه تعداد ۹۲۵ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۹۹ 
میلیارد تومان در ۷۴ هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.شاخص 
بورس با ثبت افزایش ۴۴۲ واحدی در ارتفاع ۷۷ هزار و ۸۹ واحد 
ایستاد.شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر 
گذاشتند به طوری که شاخص قیمت )وزنی ــ ارزشی( ۱۵۷ واحد، 
کل )هموزن( ۶۲ واحد، قیمت )هم وزن( ۵۰ واحد، آزادشناور ۴۱۸ 
واحد و شاخص بازار اول ۲۸۴ واحد و شاخص بازار دوم ۱۱۱۴ واحد 
رشد کردند.در بازارهای فرابورس ایران نیز با معامله ۲۵۳ میلیون 
ورقه به ارزش ۱۰۲میلیارد تومان در ۵۱ هزار نوبت، آیفکس ۸.۴ 

واحد رشد کرد و در ارتفاع ۸۰۸ واحد قرار گرفت.
 

کشاورزی
ضریب خوداتکایی گندم به 11۰ درصد می رسد

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از برنامه ریزی 
برای دستیابی به ضریب خود اتکایی ۱۱۰ درصدی گندم ظرف ۱۰ 

سال آینده خبر داد.
 ۱۱۰ اتکایی  خود  ضریب  تحقق  برای  اظهارداشت:  زند  اسکندر 
تحقیقات،  حوزه  در  مفصلی  پشتیبانی  برنامه های  گندم،  درصدی 
آموزش و ترویج داریم.وی افزود: از جمله این برنامه ها می توان به 
تولید رقم، تولید هسته های اولیه بذر، تولید بذر گواهی شده، معرفی 
و  ورزی  خاک  جدید  روش های  معرفی  خطر،  کم  و  جدید  سموم 
گندم  تغذیه  بهبود  و  آب  وری  بهره  افزایش  حفاظتی،  کشاورزی 
آمادگی  این  ما  داد:  ادامه  کشاورزی  جهاد  وزیر  کرد.معاون  اشاره 
را داریم که ساالنه تا ۱۰ رقم جدید گندم وارد چرخه تولید کنیم. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۲ رقم گندم در عرصه های تولید 
کشور کشت می شود، اظهار داشت: ۹۵ درصد کل ارقام گندمی که 
کشت می شود تولید داخل و برای تولید گندم کشور ۱.۲ میلیون 
تن بذر نیاز است که هسته اولیه آن را موسسه تحقیقات اصالح بذر 

تامین می کند
 

   افزایش قیمت پنبه به ۸۰۰۰ تومان

به  توجه  با  که  است  معتقد  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  عضو 
صنعت  بعدی  زنجیره های  تومان   ۸۰۰۰ به  پنبه  قیمت  افزایش 
نساجی با مشکل مواجه می شوند و برای جبران کسری تولید باید 

محدودیت های واردات پنبه حذف شود.
ناصر یراقی با اشاره به حضور در جلسه ای با حضور مسئوالن پنبه 
میزان  که  اعالم شد  این جلسه  در  وزارت جهاد کشاورزی، گفت: 
تولید پنبه در سال گذشته ۲۷ هزار و ۷۰۰ تن بود که این یعنی 
تمام کارخانه های ریسندگی راهی جز تعطیلی نخواهند داشت و تنها 
راه جلوگیری از این تعطیلی قریب الوقوع، رفع محدودیت واردات از 
تمام کشورهاست.وی افزود: موجودی پنبه داخلی به هیچ وجه کفاف 
نیاز واحدهای ریسندگی را نمی دهد و اگر هم پنبه ای وجود داشته 

باشد، مشخص نیست که کیفیت آن مرغوب و قابل استفاده باشد.
 

 معادن
آزادسازی پهنه های معدنی سرعت می گیرد

معاون وزیر صنعت از اضافه شدن ۲۴ میلیون تن ظرفیت به زنجیره 
معدنی  پهنه های  آزادسازی  گفت:  و  داد  خبر  کشور  فوالد  تولید 

سرعت می گیرد.
شده،  مستقر  یازدهم  دولت  که  روزی  از  گفت:  سرقینی  جعفر 
تالش کرده تا زیرساخت های قانونی توسعه معادن را فراهم نموده 
بیشتری صورت  با سرعت  نیز  مانده  آزادسازی طرح های معطل  و 
گیرد؛ ضمن اینکه ارایه مجوز به معدنکاران واقعی، به کمک شورای 
عالی معادن نیز با شرایط بهتری انجام می شود.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با تاکید بر اینکه کار اکتشاف باید به درستی صورت 
نیز تعریف شده اند و چند معدن  اکتشافی  افزود: پهنه های  بگیرد، 
از  البته هنوز ۲۵ درصد  ایجاد خواهند شد؛  این پهنه ها  بزرگ در 
سطح زمین را با این پهنه ها شناخته ایم، در حالیکه همین پهنه های 
آماده  بزرگ مقیاس  معدنکاری  عملیات  برای  را  کشور  اکتشافی، 

خواهند کرد.

۷۲۲ میلیارد ریال تجهیزات مخابراتی 
طی 4 سال  به سرقت رفت

معاون عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران 
از  مخابراتی  تجهیزات  ریال  میلیارد  گفت: ۷۲۲ 
سال ۹۲ تاکنون به سرقت رفته است.علی کارگزار 
معاون عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران 
در جلسه پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی 
با ارایه گزارشی از سرقت تجهیزات مخابراتی در 
نخست  ماهه  سه  در  گفت:  گذشته،  سال  چهار 
سال ۱۳۹۴، ۲۵۱  در  میلیارد،  سال ۱۳۹۵، ۶۰ 
میلیارد، در سال ۱۳۹۳، ۱۸۱ میلیارد ریال و در 
سال ۱۳۹۲، ۲۳۰ میلیارد ریال، از طریق سرقت 
تجهیزات مخابراتی، خسارت به شرکت مخابرات 
و  فنی  عملیات  است.معاون  شده  تحمیل  ایران 
تجاری شرکت مخابرات ایران افزود: مخابرات یکی 
از سازمان های بستر ساز امنیت است زیرا که نقطه 
تماس هر خانواده با هم و ارکان جامعه محسوب 
می شود واحساس امنیت را در جامعه باال می برد.

 
 صنعت

احتمال تمدید مهلت تسهیالت دهی 
به واحدهای تولیدی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال 
تمدید طرح ارایه تسهیالت به واحدهای تولیدی 
به  واحد  هر  گفت:  و  متوسط خبرداد  و  کوچک 
طور میانگین یک میلیارد تومان تسهیالت از بانک 
اینکه رونق  با بیان  دریافت می کند.رضا رحمانی 
است،  کشور  اقتصادی  طرح های  از  یکی  تولید 
گفت: حمایت از تولید ملی شاه بیت، راهبرد اصلی و 
کلیدواژه نجات اقتصاد ملی است و به همین دلیل، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اوایل امسال از طرف 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسئولیت اجرای 
۷ برنامه را در کنار دیگر وظایف خود بر عهده گرفت 

که یکی از آنها طرح رونق تولید است
 

 واحدهای نساجی برای واردات آزادانه 
پنبه به شدت محدود شدند

یک عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
اختصاص مجوز واردات پنبه به واحدهای تولیدی 
کنترل  تحت  مجاز  کشورهای  از  واردات  جهت 
را  کشاورزی  جهاد  وزارت  نباتات  حفظ  سازمان 
بحران  با  مقابله  برای  کوتاه مدت  و  موثر  راهکار 
دانست. ریسندگی  واحدهای  اولیه  مواد  کمبود 
به  اشاره  با  بادامچی  شروین  تسنیم،  گزارش  به 
و  بازار  رکود شدید  علی رغم  اینکه سال گذشته 
وضعیت نامطلوب تولید، حدود ۵۰ هزار تن پنبه 
وارد کشور شد، اظهار داشت: سال گذشته شرایط 
بسیار دشواری را تحمل کردیم اما در صورت بهبود 
شرایط ، میزان مصرف پنبه در واحدهای نساجی 
نیازمند  پس  می شود  پیش بینی  تن  هزار   ۱۵۰
حدود ۱۰۰ هزارتن پنبه وارداتی هستیم اما حجم 
تولید پنبه داخلی قابل مصرف در صنعت نساجی 
پاسخگوی چنین  عنوان  به هیچ  تن(  هزار   ۴۰  (

تقاضایی نیست.

خبر سکه و ارز

عملکرد  تکمیلی  گزارش  ایران  گمرک 
نخست  ماهه  چهار  در  کشور  خارجی  تجارت 
آمار  کرد.براساس  منتشر  را  سال جاری 
یادشده  مدت  در  کشورمان  خارجی  تجارت 
شاهد  پتروشیمی  کاالهای  صادرات  در 
از کل صادرات  این کاالها  رکوردشکنی سهم 
کشورمان بوده ایم، به طوری که با افزایش ۴۱ 
در  کاالها  این  صادرات  درصدی  صدم   ۵۱ و 
صادرات  کل  از  کاالها  این  سهم  سال جاری 
افزایش  درصد  صدم   ۵۱ و   ۴۱ به  غیرنفتی 
 ۷۶۹ و  میلیارد   ۶ مدت  این  است.در  یافته 
وزن  به  پتروشیمی  کاالی  انواع  دالر  میلیون 
۱۳ میلیون و ۶۸۴ هزار تن از ایران به سایر 

کشورها صادر شد.
صادرات  کل  از  پتروشیمی  کاالهای  سهم   
کشورمان در چهار ماهه نخست سال گذشته 
۳۵ و ۵۲ صدم درصد بود.همچنین شاهد رشد 
صادرات سایر کاالها در مدت یادشده بوده ایم 
 ۶ مرز  از  کاالها  سایر  صادرات  که  نحوی  به 
با  و  رفت  فراتر  دالر  میلیون   ۶۲۷ و  میلیارد 
افزایش ۲۰ و ۷۱ صدم درصدی سهم ۴۰ و ۶۴ 
صدم درصدی را از کل ارزش صادرات غیرنفتی 

کشورمان به خود اختصاص داد.
صادرات  افزایش  وجود  با  گزارش  بنابراین 
کاهش  شاهد  کاالها،  سایر  و  پتروشیمی 
صادرات میعانات گازی در چهار ماهه نخست 
این  در  که  طوری  به  بوده ایم،  سال جاری 
صدم   ۷۷ و   ۸ گازی  میعانات  صادرات  مدت، 
و  میلیارد   ۲ مرز  به  و  داشت  کاهش  درصد 
میعانات  سهم  و  رسید  دالر  میلیون   ۹۱۲
 ۸۶ و   ۱۷ به  کشورمان  صادرات  کل  از  گازی 
به  را  خود  جای  و  یافت  کاهش  درصد  صدم 
محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها داد.واردات 
چین، ترکیه و جمهوری کره از ایران در مدت 
یادشده به ترتیب ۸ و ۸۱ صدم درصد، ۱۰ و 
۲۶ صدم درصد و ۲۴۳۹ درصد افزایش یافت و 
این در حالی است که صادرات غیرنفتی ایران 
به  عراق  و  عربی  متحده  امارات  کشورهای  به 

و ۶۱ صدم   ۴ و  درصد  و ۶۱ صدم   ۸ ترتیب 
درصد کاهش یافته است. با این وجود صادرات 
رشد  با  کشورها  سایر  به  کشورمان  غیرنفتی 
مدت  با  مقایسه  در  و  بود  همراه  قابل توجهی 
مشابه سال قبل ۳۲ و ۶۱ صدم درصد افزایش 

داشته است.
اقالم عمده صادراتی

ترتیب  به  سال جاری  نخست  ماهه  چهار  در 
میعانات گازی با ۲ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دالر 
و سهم ارزشی ۱۷ و ۸۶ صدم درصد، گازهای 

 ۹۴۰ و  میلیارد  یک  با  شده  مایع  طبیعی 
صدم   ۸۹ و   ۱۱ ارزشی  سهم  و  دالر  میلیون 
درصد، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی 
و سهم  میلیون دالر  با ۵۷۵  مایع شده  شکل 
ارزشی ۳ و ۵۲ صدم درصد، روغن های سبک 
و فرآورده ها به جز بنزین با ۵۱۰ میلیون دالر 
و سهم ارزشی ۳ و ۱۳ صدم درصد و پروپان 
مایع شده با ۴۹۴ میلیون دالر و سهم ارزشی ۳ 
و ۳ صدم درصد عمده ترین کاالهای صادراتی 

کشورمان بوده اند.

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
واردات  سال جاری  نخست  ماهه  چهار  در 
معامله  طرف  عمده  کشورهای  از  کشورمان 
کاهش داشته است، به طوری که در این مدت 
ارزش واردات کشورمان از چین ۱۶ و ۴۷ صدم 
صدم   ۹۶ و   ۳۰ عربی  متحده  امارات  درصد، 
درصد،  و ۲۲ صدم  کره ۲۶  درصد، جمهوری 
و ۹۲  و هند ۳  و ۴۶ صدم درصد  ترکیه ۱۸ 
حال  این  با  است.  داشته  کاهش  درصد  صدم 
از سایر کشورها ۲۶ و ۶۶ صدم  ایران  واردات 
 ۲۱۱ و  میلیارد   ۵ به  و  داشته  افزایش  درصد 

میلیون دالر رسیده است.
اقالم عمده وارداتی

کاالهای  مدت  این  در  گزارش  این  براساس 
میان  در  را  نخست  جایگاه  همچنان  اساسی 
اقالم عمده وارداتی به خود اختصاص داده اند، 
به نحوی که چهار قلم نخست عمده کاالهای 
وارداتی کشورمان به این کاالها اختصاص دارد 
و به ترتیب برنج با ۴۷۵ میلیون دالر و سهم 
با  دامی  ذرت  درصد،  صدم   ۷۰ و   ۳ ارزشی 
۳۳۵ میلیون دالر و سهم ارزشی ۲ و ۶۰ صدم 
درصد، لوبیای سویا با ۳۱۵ میلیون دالر و سهم 
با  سویا  کنجاله  درصد،  ۴۵ صدم  و   ۲ ارزشی 
 ۸۷ و  یک  ارزشی  سهم  و  دالر  میلیون   ۲۴۰
صدم درصد اختصاص دارد و قطعات منفصله 
داخل  ساخت  با  سواری  اتومبیل  تولید  جهت 
به ارزش ۲۲۷ میلیون دالر و سهم ارزشی یک 
خود  به  را  بعدی  جایگاه  درصد  صدم   ۷۷ و 

اختصاص داده است.
چهار  در  مجموع  در  است  حاکی  گزارش  این 
 ۳۰۸ و  میلیارد   ۱۶ سال جاری  نخست  ماهه 
میلیون دالر انواع کاال از ایران به سایر کشورها 
با مدت مشابه سال  مقایسه  صادر شد که در 
داشته  افزایش  درصد  صدم   ۱۱ و   ۲۱ قبل 
به  کشورمان  واردات  یادشده  مدت  در  است. 
۱۲ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دالر رسید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷ و ۱۲ صدم 

درصد کاهش داشته است.

عملکرد تجارت خارجی کشور در 4 ماهه نخست سال نشان داد

رشد ۲1 درصدی صادرات؛ کاهش ۷ درصدی واردات

پرطرفدارترین کاالهای تجاری ایران در بازارهای جهان
اقالم عمده صادراتی ایران در چهار ماهه آغاز سال جاری در آخرین گزارش تجاری گمرک اعالم 

شده است.
اقالم عمده صادراتی ایران در چهارماهه نخست سال جاری به ترتیب عبارتند از: میعانات گازی، 
گازهای طبیعی مایع شده، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، روغن های 
، گزارش  نیوز  اقتصاد  بنزین و همچنین پروپان مایع شده.به گزارش  سبک و فرآورده ها به جز 
تکمیلی گمرک ایران از تجارت چهارماهه نخست سال ۹۵ که اخیرا منتشر شده همچنین نشان 
می دهد در این بازه زمانی به ترتیب میعانات گازی با ۲ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دالر، گازهای 
با یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون دالر، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی  طبیعی مایع شده 
شکل مایع شده با ۵۷۵ میلیون دالر، روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین با ۵۱۰ میلیون 

دالر و پروپان مایع شده با ۴۹۴ میلیون دالر عمده ترین کاالهای صادراتی ایران هستند

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
ظرفیت  روسیه  بزرگ  بازار  تهران  استان 
مصالح  موادغذایی،  تولیدات  برای  مناسبی 
ساختمانی و کشاورزی ایران است. محمدرضا 
صادرات  توسعه  اینکه  بیان  با  فروش  مس 
کشور  کالن  برنامه ریزی های  در  غیرنفتی 
همواره مورد توجه ویژه مسئوالن بوده است، 
بیان کرد: اجرا و تحقق این برنامه های علمی 
به  منوط  تخصصی  تحقیقات  و  زیربنایی  و 
بررسی مشکالت و مسائل واحدهای تولیدی 
و  تولید  موانع  رفع  و تالش در جهت  استان 
کمک به بنگاه ها برای شناسایی و آشنایی به 
بازارهای هدف صادراتی و ورود به بازار جهانی 
است.مس فروش در ادامه گفت: در این راستا 
اعزام و پذیرش هیات ها تجاری و نمایشگاهی 
متعدد از صنایع مختلف به کشورهای هدف 
برای  و  است  پذیرفته  صورت  روسیه  به ویژه 
برنامه های  تجاری  فعالیت های  نمودن  بهینه 
و  بیشتر  آشنایی  برای  تخصصی  آموزشی- 

اصول  با  تولیدکنندگان  و  تاجران  کامل تر 
قوانین  و  محور  بازاریابی صادرات  و  صادرات 
کشورهای  با  تجارت  خاص  شیوه های  و 
اینکه  به  اشاره  با  می شود.وی  برگزار  هدف 
و  جهان  کشور  بزرگترین  عنوان  به  روسیه 
با ۱۴۶ میلیون نفر جمعیت و ۲۲ جمهوری 
است،  دالر  میلیارد   ۴۰۰ ساالنه  واردات  با 
بسیاری  بودن  سردسیر  علت  به  کرد:  اظهار 
از  برخی  در  محدودیت  و  روسیه  مناطق  از 
منابع طبیعی، آن کشور می تواند بازار بزرگی 
جهت واردات گسترده موادغذایی، سبزیجات 
تازه و میوه و مصالح ساختمانی از کشورهای 
وسیع  مقیاس  در  که  ایران  باالخص  جهان 
تولید می شوند باشد، ولی متاسفانه مبادالت  
گویای  کشور،  دو  بازرگانی  و  اقتصادی 
ظرفیت های اقتصادی و تجاری طرفین نبوده 
و ایران با کسب رقم حدود ۳۰۰ میلیون دالر 
کمتر از یک درصد مبادالت اقتصادی خارجی 

روسیه را تشکیل می دهد.

و  مسکن  انبوه سازی  سراسری  کانون  رئیس 
مسکن  طرح  اینکه  بیان  با  ایران  ساختمان 
تازگی  به  است،گفت:  شده  شروع  قسطی 
بانک  و  دولت  به  پیشنهادی  انبوه سازان 
سقف  تا  بانک ها  که  کردند  ارائه  مرکزی 
خریدار  به  انتقال  قابل  و  تومان  ۱۵۰میلیون 
برزگر  جمشید  کرد.  خواهند  اعطا  تسهیالت 
با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: 
امضای  از  پس  قسطی  مسکن  فروش  طرح 
تفاهمنامه با بانک مسکن جنبه عملیاتی پیدا 
را به شعب خود  این طرح  بانک  این  کرده و 
ابالغ کرده است.وی با اشاره به اینکه در این 
بانک  بلکه  نمی شود  پرداخت  طرح تسهیالت 
ضمانت بازپرداخت اقساط از سوی خریداران 
می دهد،  قرار  خود  کار  دستور  در  را  مسکن 
نرخ  طرح  این  اجرای  با  مسکن  بانک  گفت: 
کارمزد ۲.۳ درصدی را دریافت می کند.برزگر 
با بیان اینکه در راستای این طرح با دو بانک 
دولتی دیگر نیز به توافق رسیدیم که فروش 

اقساطی مسکن عملیاتی شود،گفت: تا زمانی 
را  آن  نرسد  نتیجه  به  این جلسات  نتایج  که 
اعالم می کنیم.وی با اشاره به اینکه انبوه سازان 
۲۵۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور دارند 
و تاکنون نیز چندین واحد مسکونی به فروش 
رفته است،گفت: در طرح جدید انبوه سازان زیر 
قیمت اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود 
از سامانه  از رونمایی  کرده اند.برزگر همچنین 
آینده  هفته  در  مسکن  قسطی  فروش  جامع 
خبر داد و گفت: سامانه ای طراحی کرده ایم که 
در  و  شد  خواهد  رونمایی  آن  از  آینده  هفته 
آن فایل تمام واحدهای مسکونی آماده برای 

فروش  بارگذاری خواهد شد.
دولت  به  جدیدی  پیشنهاد  از  همچنین  وی 
و بانک مرکزی خبر داد و گفت: در پیشنهاد 
جدید خود به دولت اعالم کرده ایم که بانک 
قابل  تسهیالت  تومان  میلیون   ۱۵۰ مرکزی 
درصد   ۱۲ سود  نرخ  با  خریداران  به  انتقال 

پرداخت کند.

سهم ایران از صادرات غیرنفتی روسیه
 به ۵ درصد می رسد

۲۵۰ هزار واحد مسکن در طرح فروش اقساطی 

فروش مسکن قسطی آغاز شد

ایران  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 
و  میلیارد  یک  گیری  بازپس  از 
کالن  وام  تومان  میلیون   ۶۴۰
بیمه  مدیران  توسط  دریافتی 
به  نسبت  و  خبرداد  مرکزی 
ناسالم  و  مکارانه  رقابت های 
داد. هشدار  بیمه  صنعت  در 
آخرین  درباره  همتی  عبدالناصر 
های  وام  بازپرداخت  وضعیت 
برخی  توسط  دریافتی  کالن 
گفت:  ای  بیمه  و  بانکی  مدیران 
حق خود نمی دانند که فراتر از 
آنچه مقام معظم رهبری در این 
باره فرمودند چیزی بگویند و نه 
فکر می کنند که چیزی بیشتر از 

آن هم وجود داشته باشد.
ایران  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 

ها  وام  اینگونه  که  داریم  قبول  همه  اینکه  بیان  با 
نظر  این  افزود:  است،  قبول  غیرقابل  ها  دریافتی  و 
شخصی بنده است که اعضای هیات مدیره و هیات 
عامل بانک ها نباید وامی بگیرند و این وام ها باید به 
کارکنان داده شود. ۱۰ سال در سیستم بانکی فعالیت 
کردم و بر اساس آیین نامه ها این حق من بود که 
وام دریافت کنم اما نگرفتم و این اعتقاد را دارم که 
به  اشاره  با  شود.وی  دریافت  هایی  وام  چنین  نباید 
در  حقوق  و  ها  وام  یکسری  ضوابط  اساس  بر  اینکه 
بانک ها و بیمه ها می توانست پرداخت شود، تصریح 
مقررات  اساس  بر  ها  دریافتی  این  از  بخشی  کرد: 
قانونی بود، اما بخشی بر اساس برداشت های اشتباه، 
پرداختی  نیز  بیمه مرکزی  در  است.  بوده  غیرقانونی 
اشتباه صورت  برداشت های  بر اساس همین  وام ها 
گرفته بود.رئیس کل بیمه مرکزی ایران به آیین نامه 
اساس  بر  که  کرد  اشاره  مرکزی  بیمه  در   ۸۸ سال 
نماینده  دولتی،  مدیران  کل،  رئیس  توسط  که  آن 
سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد تایید شده است، ۴۰ 
برابر حقوق مکفی توسط مدیران بیمه مرکزی و ۴۵ 
برابر آن توسط رئیس کل بیمه مرکزی به صورت وام 
ضروری قابل دریافت است و سقفی برای آن مشخص 
است.  شده  مشخص  سقف  کارکنان  برای  اما  نشده، 
برنامه  قانون   ۵ ماده  ه  بند  اساس  بر  دیگر،  از سوی 
پنجم توسعه فوق العاده خاص برای مشاغل تخصصی 
جزو  که  کردند  می  تصور  همه  ابتدا  در  شد.  اعمال 
سازمان  و  محاسبات  دیوان  ولی  است  ثابت  حقوق 
از حکم  براین  بنا  مدیریت اعالم کردند که نیست و 
خارج شد.همتی تصریح کرد: معتقدم که این برداشت 

امسال  خرداد   ۱۰ تاریخ  در  بنابراین  بوده  خالف  ها 
اعالم کردم  بیمه مرکزی  مالی  امور  به  ای  نامه  طی 
وام های ۴۵ برابری ضروری پرداختی و اتومبیل باید 
این  از  که  عامل  هیات  اعضای  بنابراین  شود  تسویه 
بازپرداخت  را  ها  وام  این  و  بودند  کرده  استفاده  وام 
کردند و در مجموع یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان 
بازپس گرفته شد. اضافه کاری های شب عید به سال 
۹۵ بازگشت خورد و تمام وام هایی که از این حیث 
بود از ۹۴ تاکنون همه برگردانده شد.وی با بیان اینکه 
کند  استفاده  ها  وام  گونه  این  از  نباید  مدیره  هیات 
و فقط اگر بسیار ضروری باشد باید استفاده نمایند، 
ضروری  وام  تومانی  میلیون   ۵۰۰ وام  کرد:  تصریح 
نیست باید به آن شک کرد.رئیس کل بیمه مرکزی 
در  که  افرادی  اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ایران 
بیمه مرکزی از این نوع وام ها استفاده کرده اند آنها 
را بازپرداخت نکنند چه برخوردی با آنها خواهد شد، 
گفت: اگر بازپرداخت نشود برکنار خواهند شد دو نفر 
از آقایان برای بازپرداخت با کسری مواجه بودند که 

بنده  نظر  از  اما  کردند  ارائه  چک 
شود.  می  محسوب  شده  پرداخت 
پیگیری این موضوع  جزو وظایف 
بنده بود که انجام دادم و امیدوارم 
به  بیمه  در صنعت  ها  که حاشیه 
به  نسبت  برسد.همتی  حداقل 
در  ناسالم  و  مکارانه  های  رقابت 
گفت:  و  داد  هشدار  بیمه  صنعت 
بیمه  صنعت  نفع  به  فنی  رقابت 
درمان،  های  رشته  در  اما  است 
مسئولیت  باربری،  سوزی،  آتش 
های  رقابت  بیمه  های  شرکت 
عالی  شورای  دارند.رئیس  ناسالم 
در  بیمه  حق  رشد  بیمه  صنعت 
سه ماهه ابتدای امسال را نزدیک 
افزود:  به ۲۰ درصد اعالم کردیم، 
حق  رشد  شود  می  بینی  پیش 
بیمه تا پایان سال حدود همین رقم باشد.وی با اظهار 
امیدواری نسبت به اینکه ضریب نفوذ بیمه در کشور 
از ۲ رد شود، گفت: آخرین رقم ضریب نفوذ بیمه رقم 
۱.۲ در پایان سال ۹۳ را نشان می دهد اما بعید است 
که در سال ۹۴ از رقم رد شده باشیم. در منطقه منا 
ضریب نفوذ بیمه قدری از میانگین رد شده است. ولی 
میانگین جهانی آن نزدیک ۶.۵ درصد است که خیلی 

پایین محسوب می شود.
در  پرداختی  خسارت  درصدی   ۳۲ رشد  از  همتی 
و  داد  خبر  امسال  ابتدای  ماه   ۳ طی  بیمه  صنعت 
گفت: در این مدت ۶.۹ میلیون فقره خسارت پرداخت 
 ۶۲.۵ به  نیز  بیمه  حق  به  خسارت  نسبت  که  شده 
است.رئیس کل  است، رسیده  زیادی  رقم  درصد که 
ثالث،  شخص  بیمه  سهم  افزود:  ایران  مرکزی  بیمه 
زندگی و درمان باالترین میزان سهم در صنعت بیمه 
درصد   ۷۴ که  طوری  به  داده  اختصاص  خود  به  را 
ابتدای امسال بوده است سهم دولتی ها  در سه ماه 
بازار بوده  بازار و غیردولتی ها ۶۸ درصد  ۳۲ درصد 
و  چهل  اصل  های  شرکت  مدیریت  درباره  است.وی 
چهارمی بیمه نیز گفت: وقتی دولت مدیری را تعیین 
نیست  خصوصی  شرکت،  این  من  نظر  به  کند،  می 
در  انتقال  دوره  به  زودی  به  که  امیدواریم  بنابراین 
بخش مدیریت صنعت بیمه هم برسیم.همتی گفت: 
در حال حاضر ۱۲ درصد پرتفوی بیمه مربوط به بیمه 
زندگی است و از این رقم ۷۰ درصد بیمه اندوختگی 
است یعنی ۸ درصد کل پرتفوی صنعت بیمه، بیمه 

زندگی پس اندازی است.

سهم بیمه شخص ثالث، زندگی و درمان 
باالترین میزان سهم در صنعت بیمه را به خود 
اختصاص داده به طوری که ۷۴ درصد در سه 
ماه ابتدای امسال بوده است سهم دولتی ها 

32 درصد بازار و غیردولتی ها ۶۸ درصد بازار 
بوده است. وقتی دولت مدیری را تعیین می 
کند، به نظر من این شرکت، خصوصی نیست 
بنابراین امیدواریم که به زودی به دوره انتقال 

در بخش مدیریت صنعت بیمه هم برسیم.

   قیمت برخی خودروهای داخلی افزایش یافت
این هفته قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار افزایش یافته است.به گزارش 
ایسنا، هفته جاری قیمت پرایدSE۱۱۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ 
معادل ۱۰۰ هزار تومان، سمند EF۷ معادل ۵۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال 
۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۵۰۰ هزار تومان و پارس تندر ۲۰۰ 

هزار تومان افزایش یافته است.
این محصوالت  نرخ  به  تغییری نسبت  بازار  باقی خودروهای داخلی در  قیمت 
در هفته گذشته نداشته است . قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:

  1.6 میلیارد وام کالن بازپس گرفته شد  

هشدار به رقابت های مکارانه و ناسالم در صنعت بیمه 
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تولیدات  از  »آتالن«  بلند  مستند  فیلم 
تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز 
موفق  الدینی،  کریم  معین  کارگردانی  به 
مستند  فیلم  بهترین  جایزه  کسب  به 
جشنواره بین المللی نیویورک آمریکا شد.

المللی  بین  جشنواره  دوره  دوازدهمین 
 10 تا   ۸ روزهای  طی   Rural Route
مردادماه در شهر نیویورک آمریکا برگزار شد.

فیلم مستند »آتالن« ساخته معین کریم 
اثر مستند مطرح  الدینی در رقابت با ۲0 
جایزه  روستایی،  موضوعات  با  جهان 
به  را  جشنواره  این  مستند  فیلم  بهترین 

دست آورد.
روز در   ۳ این جشنواره طی  منتخب  آثار 
موزه تصاویر متحرک نیویورک به نمایش 

درآمدند.
آریانا  ساخته  »بازیافت«  های  فیلم 
یارد  کارگردانی  به  »بره«  و  گریستین 
ِزلکه هم به ترتیب به عنوان بهترین فیلم 

تجربی و بهترین روایت معرفی شدند.
المللی  بین  جشنواره  دوره  دوازدهمین 
آمریکا،  نیویورک   Rural Route
مستند  های  فیلم  بهترین  از  ترکیبی 

فیلم  و  کالسیک  آثار  جدید،  سینمایی 
های کوتاه سطح اول جهان را به نمایش 

درآورد. 

مستند »آتالن« درباره یک مربی پرورش 
اسب به نام »علی گوک نژاد« و »ایلحان« 
های  مقام  است  قرار  که  اسبی  است؛ 

علی  کند.  آنها  ی  خانواده  نصیب  زیادی 
ایلحان  جوایز  از  که  پولی  با  دارد  قصد 
در  اما  کند،  ازدواج  آورد  می  بدست 
او  مراد  وفق  بر  چیز  همه  کورس  مسابقه 
پیش  شرایط  در  ایلحان  رود!  نمی  پیش 
بینی نشده ای قرار می گیرد و علی برای 

قهرمانی اسبش می جنگد...
آثار  ترین  موفق  از  »آتالن«  مستند  فیلم 
و  یکسال  طی  ایران  سینمای  مستند 
بهترین  بلورین  سیمرغ  و  بوده  اخیر  نیم 
جایزه  چهار  فجر،  جشنواره  مستند  فیلم 
حقیقت،  سینما  المللی  بین  جشنواره  از 
سینما  خانه  مستند  جشن  از  جایزه  پنج 
در  فیلم  این  است.  آورده  بدست  را  و... 
زوریخ  )هلند(،  ایدفا  های  جشنواره 
»تیبورون«،  »سباستوپل«،  )سوئیس(، 
ویژه  بخش  و  )آمریکا(  لیک«  »ماموت 
نمایش  به  کن  جشنواره  کورنر«  »داک 
بهترین  جایزه  دریافت  نامزد  و  درآمده 
جوایز  دوره  نهمین  از  بلند  مستند  فیلم 
استرالیا  پاسیفیک«  »آسیا-  سینمایی 
شبکه  مستند  جایزه  دوره  هفدهمین  و 

TRT ترکیه هم بوده است.

جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره آمریکایی به »آتالن« رسید

شهرداد روحانی رهبر ارکستر 
سمفونیک تهران شد

تهران  ارکستر سمفونیک  شهرداد روحانی، رهبری اصلی 
را عهده دار شد.

مدیرعامل بنیاد رودکی در نشست خبری در تاالر وحدت، 
با اعالم این خبر افزود: بر اساس جمع بندی های صورت 
یکی  مجزا،  نوازندگانی  با  جداگانه  ارکستر  دو  گرفته، 
ارکستر سمفونیک تهران و دیگری ارکستر موسیقی ملی 

ایران خواهیم داشت.
علی اکبر صفی پور با بیان اینکه شهرداد روحانی رهبری 
ارکستر سمفونیک تهران را عهده دار خواهد بود، ادامه داد: 
آقای روحانی یک دستیار خواهد داشت که هماهنگی های 
اداری ارکستر را انجام می دهد و در کنار ارکستر، شورای 
نظارت پنج نفری حضور دارد که نوازندگان ارکستر با نظر 

این شورا برگزیده می شوند.
سمفوتیک  ارکستر  شورای  اعضای  چینش  درباره  وی 
ارکستر،  مایستر  ارکستر،  رهبر  از  این شورا  گفت:  تهران 
دو کارشناس موسیقی و یک نماینده بنیاد رودکی تشکیل 

می شود که نام اعضا بزودی اعالم خواهد شد.
سمفونیک  ارکستر  اعضای  قراردادهای  درباره  پور  صفی 
گفت: اکنون قراردادهای یکساله نوازندگان ارکستر تنظیم 

و تعداد بسیاری از این قراردادها نیز امضا شده است.

چهار مستند تلویزیونی در فهرست ملی 
حافظه جهانی یونسکو ثبت شد

جمهوری  سیمای  و  صدا  سازمان  پیشنهادی  اثر  چهار 
ملی  کمیته  جلسه  یکمین  و  یکصد  در  ایران،  اسالمی 
حافظه جهانی یونسکو، در فهرست ملی این برنامه به ثبت 

رسید.
روابط عمومی سازمان  از  نقل  ،به  زمان  پیام  گزارش  به   
»یاد  تلویزیونی  ایران، مستندهای  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
و یادگار«، »پل آزادی«، »همراه باد در دل تنهایی کویر« 
مستند  چهار  عنوان  به  ایران«،  سرزمین  »کودکان  و 
برنامه حافظه جهانی یونسکو  تلویزیونی در فهرست ملی 

به ثبت رسید.
مستند تلویزیونی 1۲0 دقیقه ای »یاد و یادگار«، محصول 
شبکه سحر سازمان صدا و سیما در فاصله سال ها 1۳۷۷-

روایت  آزادی«  »پل  مستند  است.  شده  ساخته   1۳۷۸
آزادسازی خرمشهر و ساختن پلی بر روی رودخانه کارون 
است که به پل آزادی شهرت پیدا کرد. مستند »همراه باد 
در دل تنهایی کویر«، با عنوان اولیه »سر راه شن است«،   
سال های  فاصله  در  که  است  سیما  یک  شبکه  محصول 
به کارگردانی منوچهر طیاب ساخته شده   1۳۷۷-1۳۷۶

است..
ایران«، محصول گروه کودک  مستند »کودکان سرزمین 
سال های  فاصله  در  که  است  سیما  دو  شبکه  نوجوان  و 
و خرده  فرهنگ ها  از  بخش گسترده ای  تا 1۳۷۶   1۳۷۴
می کشد. تصویر  به  را  ایران  گوشه  گوشه  فرهنگ های 

حافظه جهانی یکی از برنامه های یونسکو است که از سال 
199۲ آغاز شده است.

رونمایی از »هیهات« و »ماه گرفتگی« 
در جشنواره فیلم مقاومت 

شش فیلم سینمایی در چهاردهمین جشنواره بین المللی 
و  »هیهات«  که  می شوند  رونمایی  مقاومت  فیلم 

»ماه گرفتگی« هم در میان آن ها هستند.
 به گزارش پیام زمان  به نقل از روابط عمومی جشنواره 
در  فیلم سینمایی  اسامی شش  مقاومت؛  فیلم  بین المللی 

چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت اعالم شد.
»ماه گرفتگی« به کارگردانی سیدمسعود اطیابی )با موضوع 
نائیجی-هادی  هادی  کارگردانی  به  »هیهات«   ،)۸۸ فتنه 
موضوع  )با  اقباشاوی  حجازی-دانش  مقدم دوست-روح اله 
مفاهیم عاشواریی(، »پری دریایی« به کارگردانی امیرمسعود 
آقا باباییان )با موضوع شهدای غواص(، »یتیم خانه ایران« به 
در  بزرگ  قحطی  موضوع  )با  طالبی  ابوالقاسم  کارگردانی 
به  دست«  دور  »تا  انگلیس(،  توسط  ایران  اشغال  دوران 
کارگردانی حسین قاسمی جامی )با موضوع توانمندی های 
قاسم  کارگردانی  به  قاف«  شین  »عین  و  ایران(  موشکی 
جعفری.  در این خبر آمده است: برای اولین بار است که 
در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت شاهد رونمایی و اکران 
اول فیلم های سینمایی در این سطح هستیم.  گفتنی است؛ 
شعار  با  مقاومت  فیلم  بین المللی  جشنواره  چهاردهمین 
بنیاد  به همت  اسالمی«  انقالب  فرهنگی  »تجلی گفتمان 
فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس از 

دو تا 9 مهر سال جاری در تهران برگزار می شود.

فیلم از کرخه تا راین

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند از فیلم ازکرخه تا 
راین فیلمی به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا است. 
قربانیان  سرنوشت  به  است   1۳۷1 سال  محصول  که  فیلم  این 
بمب های شیمیایی در جنگ ایران و عراق می پردازد. از بازیگران 
نمود.  اشاره  روستا  هما  و  دهکردی  علی  به  می توان  فیلم  این 

موسیقی ماندگار این فیلم از آثارمجید انتظامی می باشد.
شده  نابینا  شیمیایی  های  بمب  اثر  بر  که  داستان:سعید  خالصه 
اعزام می  آلمان  به  معالجه  برای  از همرزمانش  گروهی  همراه  به 
شود. لیال خواهر سعید که سال هاست در آلمان با شوهر آلمانی 
و پسرشان یوناس )یونس( زندگی می کند، سعید را در آسایشگاه 
می بیند. بین سعید و یونس رابطه عاطفی عمیقی برقرار می شود. 
یکی از همرزمان بسیجی سعید قصد دارد پناهندگی کشور دیگری 
او معترض  به عمل  بپذیرد و سعید و دوستان دیگرش نسبت  را 
هستند. با کوشش های پزشکان متخصص یکی از چشم های سعید 
می شود  انجام  او  روی  بر  که  آزمایش هایی  اما  می شود،  معالجه 
روشن می کند که او بر اثر گازهای شیمیایی مبتال به نوعی سرطان 
خون شده است. همسر او در ایران زایمان می کند و سعید پس از 
معالجه ای نافرجام می میرد و پس از مرگ او، خواهرش لیال عازم 

ایران می شود...
دیالوگ ماندگار این فیلم ؛اصغر )اصغر نقی زاده( : کجا رفتی 

دالور ؟ تماشا ؟
سعید ) علی دهکردی( : تو آکواریومم . چرا نمی آیید 

اصغر : کفر نگو ، این کاخ سلطنته، دلم می خواست تو رکابت 
باشم ... بگی بخون ، می خونم ، بگی برقص ، می رقصم ، بگی 

بمیر ... به خدا می میرم . 

یادها و خاطره ها در زمان .....

هار عمر خواه ای دل و گرنه این چمن هر سال              
 چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت                   
 بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد

امروز با حافظ

رییس جمهور ایتالیا به پروژه 
»صدای ایتالیا برای ایران« مدال داد

رییس جمهور ایتالیا با اهدای مدال ریاست جمهوری این کشور به 

دامیانو جورانا رهبر ارکستر جوانان جهان از پروژه »صدای ایتالیا 
برای ایران« تقدیر کرد

کشور  این  جمهوری  ریاست   مدال  اهدای  با  ایتالیا  رئیس جمهور 
ارکستر  رهبر  جورانا  دامیانو  به   )Presidential Medal(
»صدای  عنوان  با  ایتالیا  و  ایران  مشترک  پروژه  از  جهان  جوانان 

ایتالیا برای ایران« تقدیر کرد.
»صدای ایتالیا برای ایران« عنوان پروژه مشترک بین المللی ارکستر 
جوانان جهان با سرپرستی دامیانو جورانا و ارکستر سمفونیک تهران 
و  مسترکالس  چند  برگزاری  شامل  حیدریان  نصیر  سرپرستی  با 
رهبر  عنوان  به  چکناوریان  لوریس  رهبری  با  مشترک  کنسرت 

مهمان است که به مدت سه روز در تهران برگزار می شود.
کنسرت مشترک ارکستر جوانان جهان و ارکستر سمفونیک تهران 
مردادماه جاری  تا ۲۲  روزهای ۲0  لوریس چکناوریان  رهبری  با 

ساعت 1۸:۳0 در تاالر وحدت برگزار می شود.

مستندی ایرانی
 در جشنواره بین المللی بلژیک

مستند »در پناه بلوط« در بیست و دومین جشنواره بین المللی 
نیچر )Nature( بلژیک حضور پیدا کرد.

مستند 55 دقیقه ای »در پناه بلوط« با هدف معرفی سنجاب ایرانی 
و نشان دادن همزیستی این حیوان و درخت بلوط به تهیه کنندگی 
صدیقه خدایی و مهدی نورمحمدی در صدا و سیمای مرکز ایالم 
ساخته شده است. این مستند، سنجاب ایرانی را به عنوان یکی از 
جانورانی که در پناه درخت بلوط زندگی می کند به بیننده معرفی 
می کند و وابستگی حیات این جونده کوچک به جنگل های بلوط 

را به تصویر می کشد.
مستند »در پناه بلوط Sheltered In Oaks« برای دریافت 
جایزه »چشم انداز« جشنواره مذکور با ۳0 فیلم دیگر که از میان 
۲00 فیلم دریافت شده از ۳0 کشور جهان انتخاب شده اند، رقابت 

خواهد کرد.
اکتبر ۲01۶  تا ۲۳  Nature درتاریخ 1۴  المللی  بین  جشنواره 
بلژیک  کشور   Namur شهر  در  آبان   ۲ تا  مهرماه   ۲۳ با  برابر 

برگزار می شود.

آن سوی آبها

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا 
زندگي کرده ام. مهم این است که در آنجا که 

بوده ام چگونه رفتاري داشته ام .
 جوجیا اوکیف

سخن حکیمانه

انتشارات نیستان »پنج طیاطر« 
را منتشر کرد

اثر  طیاطر«  «پنج 
تبریزی،  آقا  میرزا 
صادق  بازنوشته 
سوی  از  عاشورپور 
نیستان  انتشارات 
مخاطبان  اختیار  در 

قرار گرفت.
گزارش  به 

وادی  در  عاشورپور  صادق  مهر،  خبرگزاری 
در  تئاتر  زمینه  در  ویژه  به  نمایشی  هنرهای 
کنار سابقه قابل توجه در نمایشنامه نویسی و 
هنر  در  پژوهش  موضوع  با  کارگردانی،  حتی 
این  از  پیش  و  است  شده  شناخته  نمایش 
را  ایرانی  نمایش  جلدی  هفت  مجموعه  نیز 
کرده  منتشر  و  تألیف  زمینه  پیش  همین  با 
با ویراست  است. تازه ترین متن پژوهشی که 
با  متفاوت  کاری  اما  است  شده  منتشر  وی 
تاریخی  منظر  از  اثر  این  اوست.  آثار  سایر 
دارای ارزشی فوق العاده و از نظر هنری برای 
بسیاری از هنرجویان و فعاالن تئاتر می تواند 

منبع الهام و اقتباس باشد.
کتاب »پنج طیاطر« که با پژوهش و ویراست 
وی منتشر شده است به همراه مقدمه جذاب 
پنج  و  سرگذشت نامه  نوعی  به  عاشورپور 
تاریخ هنر  نمایشنامه نخستینی است که در 

نمایش به زبان فارسی نوشته شده است.
را  نمایشنامه  پنج  این  عاشورپور  روایت  به 
تألیف  تبریزی  آقا  میرزا  عنوان  با  شخصی 
از  پس  مدت ها  تا  آنها  متن   و  است  کرده 
در  آخوندزاده  فتحعلی  کتابخانه  در  تألیف 
محققی  اینکه  تا  است  بوده  محبوس  باکو 
آذربایجانی با عنوان ابراهیم اف آنها را کشف و 
باور رایج مبنی بر اینکه نخستین نمایشنامه 
بن  ناظم الدوله  خان  ملکم  میرزا  را  فارسی 
میرزا یعقوب خان اصفهانی تألیف کرده است 

را از بین می برد.
عاشورپور،  گفته  به  نمایشنامه  پنج  این 
و  است  همراه  هزل  حتی  و  تند  طنزی  با 
نسبت  نویسنده  کینه  و  نفرت  نشان دهنده  
به نظام سیاسی و اجتماعی حاکم بر روزگار 
اجتماعی  سیاسی  نظام  است،  بوده  خویش 
می زند،  موج  آن  الیه های  الیه  در  فساد  که 
مدرن  شکلی  به  تا  است  کوشیده  نویسنده 
برای  هم  نمایش،  یعنی  پسند،    مردم  و 
هم روزگاران خود و هم برای آیندگان شرایط 

را به تصویر بکشد.
این کتاب با چنین رویکردی پنج نمایشنامه 
میرزا آقا را با عناوین سرگذشت اشرف خان، 
شاه قلی  رفتن  کربال  بروجردی،  زمان  خان 
مرشد  حاجی  و  خلخالی  هاشم  آقا  میرزا، 

کیمیاگر را در خود جای داده است.
را در  نیستان »پنج طیاطر«  انتشارات کتاب 
۲۸۴ صفحه و با قیمت 1۸500 تومان منتشر 

کرده است.

در بازار کتاب

»ماالریا«  سینمـــایی  فیلم 
پرویز  کارگردانــی  به 
کنندگی  تهیه  و  شهبازی 
بخش  به  ردایی  مسعود 
راه  ونیز  جشنواره  رسمی 

است. یافته 
ای  رسانه  مشاور  گزارش  به 
تنها  عنوان  به  ماالریا  فیلم، 
در  ایران  سینمای  نماینده 
بخش  در  فستیوال  این 
با  نو(  های  )افق  رسمی 
کشورهای  از  ها  فیلم  دیگر 
خواهد  رقابت  جهان  مختلف 

کرد.
این اولین حضور بین المللی 
است  قرار  که  ماالریاست 
اکران  پائیز  فصل  اوایل 
آغاز  ایران  در  اش  عمومی 
سومین  و  هفتاد  شود. 
المللی  بین  جشنواره  دوره 
فسیتوال  سه  جزو  که  ونیز 

از  مندس  سم  ریاست  به  دنیاست  معتبر 
۳1 اگوست تا 10 سپتامبر در کشور ایتالیا 
را  ماالریا  المللی  بین  پخش  میشود.  برگزار 

کمپانی فرانسوی دریم لب برعهده دارد.
با  نیز  کنندگان  تهیه  صنفی  جامعه  سایت 

بدان  راهیابی  این  نوشت:  خبر  این  اعالم 
جشنواره  این  که  است  اهمیت  حائز  جهت 
معتبر  سینمایی  جشنواره  سه  از  یکی 
در  بتواند  فیلم  این  که  امیدواریم  دنیاست. 
نصیب  را  دیگری  افتخار  بین الملل  عرصه 

ایران کند. سینمای 

»ماالریا« در افق های ونیز

کرده  اعالم  پیش  هفته  که  ساسکس  پلیس 
بازیگر سریال »جنگ  بود درحال جستجوی 
و  صحیح  او  کرد  اعالم  اکنون  است،  فویل« 

سالم پیدا شده است.
اعالم  جمعه  روز  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به   
شد هانی ساکل ویکز بازیگر ۳۶ ساله انگلیسی 
 9 ساعت  در  بار  آخرین  و  است  ناپدید شده 
شب پنجشنبه دیده شد و از آن زمان تاکنون 

هیچ خبری از وی نیست.
پلیس گفته بود رفتار او در این اواخر خانواده 
و دوستانش را نگران کرده و به نظر می رسید 

او دچار اضطراب است.
پلیس حتی از مردمی که ممکن است از وی 

در  را  آنها  تا  خواست  باشند  داشته  خبری 
جریان قرار دهند.  

او  گرچه  گفت  نیز  پلیس  بازرس  ویت  کیت 
زیاد به سفر می رود و با لندن ارتباط نزدیکی 
دارد و خانواده اش در ویلشایر ساکن هستند، 
تماسی  خانواده اش  با  مدت  این  در  او  اما 

نداشته است.
پلیس با انتشار بیانیه ای خواست تا اگر فردی 
با وی ارتباط دارد او را از این نگرانی که پای 

پلیس را وارد موضوع کرده، مطلع سازند.
با این حال خواهر او اعالم کرد او را صحیح و 
سالم و یک روز پس از اعالم پلیس دیده است.
به  مراجعه  با  دارد  ساله   ۴ فرزند  یک  که  او 
پلیس آنها را از سالمت خود مطمئن ساخت.

بازیگر گمشده انگلیسی صحیح و سالم پیدا شد
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

اکران  از  نمایش  صنفی  شورای  سخنگوی 
آینده  هفته  از  مینا«  »امکان  سینمایی  فیلم 
و جایگزینی فیلم »ناردون« به جای »بارکد« 

خبر داد.
صنفی  شورای  سخنگوی  فرجی  غالمرضا 
تصمیماتی  مهردرباره  با  گفتگو  در  نمایش 
صنفی  شورای  جلسه  در  مرداد   11 روز  که 
شورای  در  گفت:  است،  شده  گرفته  نمایش 
»نیمه  سینمایی  فیلم  قرارداد  نمایش  صنفی 
پاکروان  تینا  به کارگردانی  افتاد«  اتفاق  شب 
این  که  شد  این  بر  قرار  و  رسید  ثبت  به 
رضا  »النتوری«  اکران  از  بعد  سینمایی  فیلم 

درمیشیان در گروه آفریقا اکران شود.

فیلم  آینده  هفته  از  همچنین  داد:  ادامه  وی 
جای  کیایی  مصطفی  »بارکد«  سینمایی 
حسن  فریدون  »ناردون«  فیلم  به  را  خودش 
پور می دهد و از ۲0 مردادماه اکران عمومی 

خواهد شد.
وی متذکر شد: فیلم سینمایی »امکان مینا« 
نیز قرار است از چهارشنبه هفته آینده یعنی 
عمومی  اکران  زندگی  گروه  در  مردادماه   1۳

شود.
کرد  عنوان  هایش  صحبت  پایان  در  فرجی 
که در جلسه این هفته شورای صنفی نمایش 
اصغر  »فروشنده«  فیلم  اکران  برای  تصمیمی 

فرهادی گرفته نشده است.

»ناردون« جایگزین »بارکد« می شود

افتتاح جشنواره جهانی فیلم 
پارسی با »فروشنده«

آیین  در  وارونگی  و  فروشنده  ایرانی  فیلم  دو 
افتتاحیه و اختتامیه پنجمین جشنواره جهانی 

فیلم پارسی استرالیا روی پرده می روند.
شده  تحسین  فیلم  زمان،  پیام  گزارش  به 
افتتاحیه  در  فرهادی  اصغر  »فروشنده« 
روی  پارسی  فیلم  جهانی  جشنواره  پنجمین 
پرده می رود.همچنین فیلم »وارونگی« ساخته 
بهنام بهزادی هم که امسال در جشنواره کن 
روی پرده رفت، در آیین اختتامیه این رویداد 
نمایش داده می شود. »فروشنده« نخل طالی 
بهترین بازیگر مرد برای شهاب حسینی و جایزه 
بهترین فیلمنامه شصت و نهمین جشنواره کن 
را برای اصغر فرهادی به ارمغان آورد.پنجمین 
جشنواره جهانی فیلم پارسی به دبیری امین 
پلنگی از اول تا 1۲ مهرماه امسال در سینما 
کانبرا و  آدالید  ملبورن،  سیدنی،   پاالس 

 برگزار می شود. 

خبر


