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روز خبرنگار گرامی باد
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قانون ممنوعیت به کارگیری 
دو شغله هـا 

به بهانه روز خبرنگار

نقد از خودم
é حجت پیری

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: 

تقویت نظام 
اطالع رسانی عقالنی 

و انتقادی

خبر

سرمقاله

اجتماعی

5

ظهور
 تکفیری ها

 سناریوی غرب

الریجانی در نشست روز خبرنگار:

سنگ اندازی ها پس از برجام ادامه دارد
احساس  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
در  باید  که  دارد  کاستی هایی  برنامه ششم  می کنم 
مجلس اصالح شود و سازمان برنامه نیز می تواند در 

این راستا حرکت کند.
در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
نشستی به مناسبت روز خبرنگار با انتقاد از برنامه 
ششم گفت: امیدوار بودیم در بحث برنامه ششم که 
بیشتری نشان  فعالیت  ارائه کرده  به مجلس  دولت 
محیط  در  جهش  تواند  می  که  مسائلی  و  داد  می 

کسب و کار ایجاد کند را مطرح می کرد.

مشاوره ژنتیک پیش 
از ازدواج اجباری 

می شود

طرح »ذخیره 
عملیاتی« جایگزین 

نیروگاه سازی شد

محصوالتتراریختهرا»نفی«یا»حمایت«نمیکنیم

اعالم »بی طرفی« وزیر بهداشت!
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با گران شدن نرخ اوراق تسهیالت مسکن

راه خرید خانه ناهموار شد

 ۱۰۰ باالی  به  مسکن  تسهیالت  اوراق  نرخ  رسیدن  با 
هزار تومان، استفاده از این اوراق برای متقاضیان مسکن 
که  )تسه(  مسکن  تسهیالت  است.اوراق  شده  سخت تر 
اوایل مردادماه در محدوده ۹۲ هزار تومان قرار داشت در 
حال حاضر به ۱۰۱ هزار تومان رسیده که عمال این وام 

را گران کرده است.

با پرداخت ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیالت به  واحد های صنعتی  

رونق تولید به  صنعت  باز می گردد؟

معاون امور صنایع وزارت صنعت از پرداخت حدود ۳۶۰ 
کوچک  صنعتی  واحد   ۳۲۰ به  تسهیالت  تومان  میلیارد 
و متوسط از اردیبهشت ماه سال جاری تا به امروز خبر 
میلیارد   ۳۶۰ حدود  پرداخت  از  صالحی نیا  محسن  داد. 
تومان تسهیالت به ۳۲۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط 

از اردیبهشت ماه سال جاری تا به امروز خبر داد...

اقتصاداقتصاد
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تفاهم نامـه  دربـاره  توضیحاتـی  ارائـه  ضمـن  بهداشـت  وزیـر 
کشـاورزی،   جهـاد  و  بهداشـت  وزارتخانه هـای  میـان  همـکاری 
دربـاره واردات محصـوالت تراریخته به کشـور، گفت: طی هشـت 
تـا ۱۰ سـال گذشـته هیـچ اتفـاق جدیـدی در کشـور در اینباره 

رخ نداده اسـت. دکتر سـید حسـن هاشـمی در حاشـیه مراسـم 
امضـای تفاهم نامـه همـکاری بـا وزارت جهـاد کشـاورزی، با بیان 
اینکـه مصوبـات و تصمیمات شـورایعالی سـالمت و امنیت غذایی 
کـه بـا ریاسـت رییـس  جمهـور برگـزار می شـود را پیگیـری 

می کنیـم، گفـت: یکـی از دسـتگاه های بسـیار مهـم و ارزشـمند 
در کشـور، وزارت جهـاد و کشـاورزی اسـت. چـرا کـه اقدامـات 
الزم بـرای غـذای مـردم و آشـامیدنی ها عمدتا در ایـن وزارتخانه 

انجـام می شـود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت خواهان 
و  عقالنی  رسانی  اطالع  نظام  که  است  آن 

انتقادی در جامعه تقویت شود.
اسحاق جهانگیری در مراسمی که به مناسبت 
دانشکده  ادوار  فارغ التحصیلی  جشن  نخستین 
خبر در سالن همایش های ایوان شمس برگزار 
شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه 
حل  و  اتفاقات  در  خبرنگاران  تأثیرگذاری  بر 
مشکالت کشور تأکید و اظهار کرد: امیدواریم 
خبرنگاران  کمک  با  بتواند  یازدهم  دولت 

مشکالت پیش روی کشور را برطرف نماید.
وی با اشاره به تأسیس و فعالیت دانشکده خبر، 
خاطرنشان کرد: این دانشکده بنا به ویژگی های 
خود در عرصه حرفه ای کشور به عنوان نهادی 
واسط میان حوزه آکادمیک و حرفه ای به شمار 
می آید و می تواند فاصله ها را حداقل در حوزه 

ارتباطات و رفع مشکالت کشور از بین ببرد.
وی افزود: توجه به مسائل دانشکده خبر از جمله 
امور دولت، شورای اطالع رسانی، وزارت ارشاد و 

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه صحبت های 
کشور،  روی  پیش  مسائل  به  اشاره  با  خود 
خاطرنشان کرد: امروز کشور با مسائل متعددی 
روبرو است که این مسائل جدید نیست و دارای 

سابقه طوالنی در سطوح بین المللی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاست داخلی است که این مسائل 
بدون تفاهم قابل حل نبوده و نیازمند تفاهمی 
که  نیازمندیم  جامعه  در  ما  است.  همه جانبه 
مکان هایی برای گفت وگو و تفاهم بر سر مسائل 

پیش رو پیدا کنیم.
و  خبرنگاران  اینکه  بر  تأکید  با  جهانگیری 
مهارت های  و  دانش  به  مجهز  که  کسانی 
می توانند  کسی  هر  از  بهتر  هستند  ارتباطی 

تفاهم  لزوم  و  کشور  روی  پیش  مسائل  به 
درباره مسائل مختلف بپردازند و راه حل هایی 
ارتباطات و گفت وگو، عصر  بیابند، گفت: عصر 
تبدیل ارتباطات یک سویه و آمرانه به ارتباطات 
عصر  ارتباطات،  عصر  است.  تعاملی  و  دوسویه 
رسانه ای  فعاالن  عصر  این  در  و  است  مفاهمه 
اجتماعی  و  سیاسی  گروه های  همه  از  بیش 

می توانند تأثیرگذار باشند.
اد      امه د      ر صفحه ۳

موسسـه تبیان بـا صـدور اطالعیـه ای به 
سـوء اسـتفاده از نـام این موسسـه و طرح 
ملـی همسـان گزینی اشـاره و اعـالم کرد 
کـه تنهـا راه ارتباطی بـا کاربران، سـایت 

ایـن طرح اسـت.
ــه گــزارش ایســنا، در اطالعیــه ایــن موسســه  ب
آمــده اســت: »متاســفانه طــی مشــاهدات انجــام 
شــده در مــدت اخیــر، برخــی از افــراد ســودجو 

ــی و  ــام موسســه فرهنگ ــتفاده از ن ــوء اس ــا س ب
اطــالع رســانی تبیــان و طــرح ملــی »همســان 
ــی،  ــبکه های اجتماع ــا و ش ــی« در کانال ه گزین
ســعی در جــذب کاربــر در بــاره ازدواج )دائمــی و 

ــد. ــت( کرده ان موق
لذا موسسه تبیان ضمن تکذیب حضور طرح ملی 
همسان گزینی در هیچ یک از شبکه های اجتماعی 
و ارتباط با صفحه های مذکور، به جوانان و کاربران 

محترمی که قصد استفاده از خدمات این طرح را 
دارند، توصیه می کند، فریب افراد سودجو و مجهول 
الهویه را نخورده و تأکید داشته راه ارتباطی این 
 طرح با کاربران، تنها و تنها وب سایت آن به نشانی

 http://hamsan.tebyan.net است.
تبیان،  موسسه  روابط عمومی  گزارش  اساس  بر 
مسئولین  بارها  که  گونه  همان  است،  گفتنی 
فرهنگ  شورای  همچون  مختلف  ارگان های 
نیروی  جوانان،  و  ورزش  وزارت  کشور،  عمومی 
انتظامی)پلیس فتا( و قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
ایران اعالم کرده اند، سامانه همسان گزینی متعلق 
به موسسه تبیان، تنها سامانه رسمی و مورد تأیید 
در زمینه فعالیت های مرتبط با ازدواج در فضای 
مجازی است و بر اساس گزارشات وآمارهای اعالم 
شده، سایر موسسات و سامانه های فعال در این 
زمینه نه تنها مورد تأیید نیستند بلکه در صورت 
از  با آن ها، خطر سوء استفاده  ارتباط  مراجعه و 

اطالعات و اعتبار کاربران، جدی است.«

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: 

تقویت نظام اطالع رسانی عقالنی و انتقادی

هشدار به کاربران وب سایت ها و شبکه های اجتماعی همسریابی

تقدیر این بود که حمزه حکیم پور، جوان ۳۳ ساله که 
محل کار خود را به مقصد خانه ترک گفته بود،سفری 
ابدی را آغاز کرده و درمیان راه با سقوط به داخل 

قنات آب از این جهان فانی رخت بربندد.
در تاریخ دوم مرداد ماه سال جاری ساعت ۲۲ مرکز 
اطالعات آتش نشانی اسالمشهر، خبری مبنی بر سقوط 
یک جوان را دریافت و به سرعت یک تیم مجهز و زبده 
را به محل حادثه اعزام کرد. تیم مذکور پس از بررسی 
محیطی و اطمینان از سقوط فردی در قنات، به مدت 
سه شبانه روز و بی وقفه، با همتی شایسته تقدیر برای 
تعیین سرنوشت این جوان تالش کردند تا در نهایت با 
انجام عملیات های ویژه از جمله تخلیه و کاهش سطح 

آب قنات و انحراف آب، توانستند پیکرحمزه را از عمق 
بیست متری زمین خارج کنند.

مدیرعامل  شهردار،  روز  شبانه  سه  این  طول  در   

انتظامی  سازمان آتش نشانی و تیم تجسس نیروی 
در  لزوم  مواقع  در  انسانی  رویکردی  با  و  متعهدانه 

محل حادثه حضور داشتند.

تالش بی وقفه و عملیات جست و جوی  شبانه روزی در اسالمشهر

سخنگوی شورای نگهبان: تأیید صالحیت نامزدها یک دوره ای است

بازتاب پرچمداری 
زهرا نعمتی 

در المپیک ریو
7

صفحه3
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کالم  نور

جمع بندی گزارش کمیسیون اصل 90 از 
حقوق های غیرمتعارف در هفته جاری

شورای  مجلس   90 اصل  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی گفت که گزارش این کمیسیون در مورد 
حقوق های غیرمتعارف در هفته جاری جمع بندی 

و به هیأت رئیسه ارجاع خواهد شد.
کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  پارسایی  بهرام 
کمیسیون اصل 90 در هفته جاری گزارش خود 
جمع بندی  را  غیرمتعارف  حقوق های  مورد  در 
خواهد کرد تا این گزارش را در قرائت در صحن 

علنی به هیأت رئیسه مجلس ارائه کنیم.
وی افزود: پرونده مسکن مهر در کمیسیون اصل 
90 نیز که از دوره قبل مجلس در این کمیسیون 
مطرح بود در دستور کار هفته جاری قرار دارد که 
البته یک سری بررسی ها در مورد آن انجام شده و 
قرار است گزارش جامعی از سوی نماینده وزارت 
راه و شهرسازی به کمیسیون ارائه شود تا بررسی ها 

در این زمینه ادامه یابد.

تشکیل ستاد فراخوان و تعیین 
تکلیف مشموالن غايب

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومي ناجا ، 
از تشکیل ستاد فراخوان و تعیین تکلیف مشموالن 

غایب در این سازمان خبر داد.
علیدوست  رحمان  سرهنگ  ایسنا،  گزارش  به 
انجام خدمت  درخصوص مشموالن غایب گفت: 
وظیفه عمومي در زمان جنگ و صلح از وظایف 
کلیه افراد ذکور ایراني است که مي بایست برابر 
مقررات تعیین شده این تکلیف را به جاي آورده 
فعالیت هاي  یا حضور در  و  اشتغال  به جهت  و 
فریضه  این  قبال  در  را  خود  وضعیت  اجتماعي 

مشخص نمایند .
تشدید  طرح  اخیر  هاي  سال  در  افزود:  وی 
برخورد با مشموالن غایب و اعمال محرومیت ها 
و محدودیت هاي اجتماعي طبق ماده 58 و 63 
قانون خدمت وظیفه عمومي در دستور کار قرار 
گرفت و لذا با هماهنگي ستاد کل نیروهاي مسلح، 
ستاد فراخوان و تعیین تکلیف مشموالن غایب در 

سازمان وظیفه عمومي ناجا تشکیل شده است.
عمومي  وظیفه  سازمان  اعزام  و  احضار  معاون 
ناجا خاطر نشان کرد: هدف این ستاد شناسایي 
و  ها  محدودیت  ایجاد  غایب،  مشموالن 
غایب  مشموالن  براي  اجتماعي  محرومیت های 
 ، قانون  اجراي  به  دولتي  ه هاي  الزام دستگا   ،
و  دولتي  غیر  هاي  دستگاه  با  قانوني  برخورد 
خصوصي در مورد به کارگیري مشمولین غایب 

مي باشد.
وي تاکید کرد : براساس ماده 10 قانون خدمت 
ایراني براي دریافت  افراد ذکور   ، وظیفه عمومي 
تسهیالت و خدماتي مانند اخذ گواهینامه ، دریافت 
هرگونه وام از طریق بانک ها ، کاندید شدن جهت 
انتخابات ، دریافت اصل گواهینامه یایان تحصیالت، 
صدور پروانه کسب ، اجازه اشتغال در شرکت هاي 
تعاوني ، دریافت مستمري ، استخدام به هر صورت 
به  رسیدگي  بر  دال  مدارک  نیازمند  شکلي  و 
وضعیت خدمتي خود از سازمان وظیفه عمومي 
این  از  مربوط  مدارک  فاقد  افراد  و  بوده  ناجا 

تسهیالت محروم مي شوند.
براساس گزارش سایت پلیس، سرهنگ علیدوست 
با سایر  این طرح ضمن هماهنگي  : ستاد  گفت 
پلیس هاي تخصصي و وزارت خانه ها و دستگاه هاي 
مربوط و با توجه به ماموریت ها و ظرفیت هاي آنان 

در اجراي این قانون تالش ویژه دارد.

قوه قضايیه پرچمدار حقوق بشر اسالمی

رئیس کل دادگستری تهران گفت: قوه قضائیه 
جمهوری اسالمی ایران امروز افتخار می کند که 
و هم  اسالمی  بشر  رعایت حقوق  پرچمدار  هم 
پرچمدار عدالت در ایران اسالمی است، عدالتی 
فطرت  مطلوب  هم  و  خداست  فرمان  هم  که 
جامع  وجدان  تایید  مورد  و  نیاز  هم  و  انسان 

بشریت است.
و  تودیع  مراسم  در  اسماعیلی  ایسنا  گزارش  به 
با  رودهن  بخش  قضایی  حوزه  رئیس  معارفه 
بیان این که »آنچه امروز مدعیان دروغین حقوق 
بشر ادعای آن را مطرح می کنند و آوای آن را 
سر می دهند جز استفاده ابزاری از حقوق بشر 
نیست« ، گفت:  ما امروز شاهدیم که آن ها تحت 
لوای حقوق بشر چه جنایت هایی بر سر بشریت 
می آورند ؛ خصوصا از ناحیه سردمداران و مدعیان 

حقوق بشر این اقدامات انجام می شود.
وی با  اشاره به سالروز حقوق بشر اسالمی اظهار 
افتخار می کنیم که دین مبین اسالمی  کرد:  
بهترین شان و منزلت وکرامت را برای بشریت 
رعایت  برای  را  اهتمام  بیشترین  و  شده  قائل 
صریح  اسالم  است.  داشته  شهروندان  حقوق 
ترین دستورات و بهترین و جامع ترین حقوق را 
برای جهان بشریت و شهروندان در نظر گرفته 
است. ما امروز  شاهد دست داشتن جنایتکاران 
در نسل کشی یمن، بحرین و کشتار بی رحمانه 
در  و  لیبی  و  عراق  افغانستان،  سوریه،  مردم 
را  چشم  که  هستیم  جهان  مختلف  کشورهای 
بر این فجایع بسته اند و ندای حقوق بشر سر 

می دهند.

خبر

نقد از خودم
é حجت پیری

باز هم روز خبرنگار رسید و بازهم برگزاری 
مراسماتی کسالت بار از مراکز مختلف که 
تحت  ناچیز  هدیه  کارت  یک  به  منتهی 

عنوان تقدیر از خبرنگاران می شود در حالی که همین اقدام نه 
تقدیر که در واقع شکل تحقیر خبرنگاران را به خود گرفته است 
زیرا قبل از اهدای همین کارت هدیه ناچیز به جای اینکه روز 
خبرنگار بهانه ای شود برای سخن گفتن و طرح درد دل های 
خبرنگاران با مسئولین، فرصتی دوباره شده است برای مسئوالن 
تا یک بار دیگر تریبون دوست داشتنی شان را در آغوش کشیده 
و هر آنچه انتظار از خبرنگار و رسانه هست اعالم کنند. گویی 
ناف این مسئوالن را با آن میکروفن و تریبون بریده اند که حتی 
در روز متعلق به خبرنگاران هم حاضر نیستند دل از آن بکنند و 

برای یک بار هم شده در این سو قرار گیرند.
خبرنگاران هم که اغلب دچار مشکل معیشت هستند، به زعم 
اینکه رویه مذکور صحیح است، همانند افراد الینه و ابزار شده 
در جایگاه همیشگی خود قرار گرفته و خودکار به انگشت و زیر 
دستی بر ساعد می نویسند و کارت خود را می گیرند و می روند 
روز  است  خوبی  روز  چه  که  انگارند  می  خود  نزد  غفلت  در  و 

خبرنگار. 
و  کند  می  دیکته  وعده  مسئول  که  است  شرایط  همین  در 
فعالیت های خود می  از  فقط  نویسند، مسئول  خبرنگاران می 
گوید و خبرنگار باز می نویسد. مسئول توصیه به دیگران دارد 
زودتر از معاون مرتبطش خبرنگارفراخوان می شود. مسئول اما 
وقتی خلف وعده می کند خبرنگار نباید بنویسد و چون نوشت 
حداقل مجازاتش بایکوت است، مسئول وقتی دچار نا کامی می 
شود خبرنگار نامحرم است و مردم را نباید در این زمینه آگاه 

کند و ......
افتادن  راه  برای  را  خبرنگار  همه  است  وانفسا  اوضاع  این  در 
کارشان می خواهند و خبرنگار برای شادی ها و غم های دیگران 
در خط مقدم است ولی امروزه خودش از کوزه شکسته آب می 

خورد. 
به هر حال مردم به خاطر نمایندگی افکار عمومی درباره رسانه 
ها حق دارند در این بین اما مسئوالن هم خود را محق می دانند 
تو گویی این آدم را از بتن ساخته اند که بیرون از خانه باید غم 
دیگران را بخورد و در منزل غصه معیشت و امنیت شغلی اش را. 
گاهی آدم فکر می کند عمدا این گونه با خبرنگار تا می کنند 
تا خیلی در شرایط و اوضاع غور نکند. با مشکل معیشتی خود 
است  طبیعی  باشد.  خوش  ای  هدیه  کارت  به  و  شده  مشغول 

خبرنگاری که نان ندارد نای چالش هم نخواهد داشت.
از  حادتر  مراتب  به  استانها  و  شهرستانها  در  خبرنگار  مشکل 
پایتخت است. بقای بسیاری از رسانه های محلی و دوام خیلی 
و  عمومی ها  روابط  پیاده  نظام  به  شهرستانی  خبرنگاران  از 
سازمان های اجرایی شدن گره خورده است. امروز در شهرستان 
ها به سختی می توان خطی میان خبرنگار و بازاریاب کشید چه 
که معیشت پای بر گلوی قلم گذاشته و اجازه نمی دهد جوهر 

برخالف میل مسئول به کاغذ پس دهد.
درد آورتر آنکه مسئوالن رسانه های شهرستانی هم از سر جبر و 
یا از روی آز به تخصص کم توجه شده و هر آنکه در کار آگهی 
اند و همانها در تخفیف  افزوده  موفق بوده به حلقه خبرنگاران 
جایگاه مقدس قلم و خبرنگاری نزد مسئوالن نقش ستون پنجم 

را بازی کرده اند.
و  همیار  عنوان  به  هم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  میان  این  در 
نماینده رسانه ها در دولت نقش همیار  سیاست زده دولت را 
برای رسانه ها ایفا کرده و رسالت خودش را در این می بیند که 

رسانه ها را کنترل کند تا بدانها یاری رساند.
و فرجام سخن اینکه همواره شعر قادر طهماسبی در گوشم نجوا 
می کند که ما مقتدایی جاودانه داریم و باید با تمسک به سیره 

ایشان وظیفه سنگین اطالع رسانی را دنبال کنیم. 
و بدانیم که...

سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود
کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود

رژيم آل خلیفه شیخ »عیسی مومن« را بازداشت کرد

رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست سرکوب های خود اقدام به بازداشت 
رییس بخش فرهنگی مجلس اسالمی علما و امام جمعه الدیر بحرین 

کرد.
به گزارش مهر، رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود 
یکی دیگر از روحانیون برجسته و عالم شیعه این کشور را بازداشت کرد.

بر اساس این گزارش رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه 
خود شیخ »عیسی مومن« رییس بخش فرهنگی مجلس اسالمی علما 
و امام جمعه الدیر بحرین را بازداشت کرد. رژیم آل خلیفه پیش از این 
سید »مجید المشعل« رئیس هیأت علمای بحرین را نیز به اتهاماتی 

واهی بازداشت و به 15 روز حبس محکوم کرده بود.
گفتنی است حدود ۲ ماه پیش آل خلیفه با سلب تابعیت شیخ عیسی 
قاسم موجب ایجاد آشوب و هرج و مرج در این کشور شد و پس از آن 
نیز سیاست های سرکوبگرانه خود را تشدید و شماری از علمای این 

کشور را بازداشت کرد.

تاکید رژيم صهیونیستی بر مخالفت خود با توافق هسته ای

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سفیر آمریکا در اراضی اشغالی 
اعالم کرد که هم چنان با توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 مخالف است.

به گزارش ایسنا و به نوشته روزنامه تایمز آو اسراییل، پس از آن که 
اوباما، رییس جمهور آمریکا گفت که مقامات امنیتی اسراییل  باراک 
از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( حمایت می کند، مقامات دفتر 
نخست وزیری اسراییل در تماس تلفنی با دن شاپیرو، سفیر آمریکا در 

تل آویو تاکید کردند که هم چنان با توافق هسته ای مخالفند.
هنوز جزییات بیش تری از این تماس تلفنی منتشر نشده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ این رژیم 
روز جمعه با انتشار بیانیه هایی جداگانه این اظهارات اوباما را رد کردند. 
نتانیاهو تاکید کرد که موضع اسراییل در قبال توافق هسته ای با ایران 

تغییر نکرده است.
ابراز خشم خود نسبت به این  وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز به 
اظهارات، توافق هسته ای را با توافق مونیخ مقایسه کرد که در سال 

1938 میان قدرت های اروپایی و آلمان نازی به امضاء رسید.
باراک اوباما روز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری با اشاره به توافق 
هسته ای گفت: اکنون حتی مقامات امنیتی اسراییل نیز از توافق ایران 
و قدرت های جهانی پشتیبانی می کنند و اذعان دارند که این توافق 

نتایجی مثبت داشته است. 

سرمقاله

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
احساس می کنم برنامه ششم کاستی هایی 
و  شود  اصالح  مجلس  در  باید  که  دارد 
راستا  این  تواند در  نیز می  برنامه  سازمان 

حرکت کند.
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
اسالمی در نشستی به مناسبت روز خبرنگار 
با انتقاد از برنامه ششم گفت: امیدوار بودیم 
در بحث برنامه ششم که دولت به مجلس 
داد  می  نشان  بیشتری  فعالیت  کرده  ارائه 
محیط  در  جهش  تواند  می  که  مسائلی  و 

کسب و کار ایجاد کند را مطرح می کرد.
در  مخصوصا  داد:  ادامه  قم  مردم  نماینده 
بخش استفاده از منابع و تشویق صادرات، 

منتظر ارائه برنامه ای دقیق بودیم.
در  حسی  چنین  هنوز  کرد:  تصریح  وی 
مجموع مطالبی که دولت به عنوان برنامه 
و  ندارم  است  کرده  ارائه  مجلس  به  ششم 
کاستی  ششم  برنامه  کنم  می  احساس 
هایی دارد که باید در مجلس اصالح شود 
و سازمان برنامه نیز می تواند در این راستا 

حرکت کند.
از  تشکر  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
های  فعالیت  در حوزه  مطبوعات  همکاری 
مشکل  حل  راستای  در  گفت:  کشور  مهم 
را  کار  و  کسب  فضای  بهبود  قانون  رکود، 
به  این  اما  رساندیم  تصویب  به  در مجلس 

معنای پایان کار نیست.
را  رکود  از  خروج  مسئله  وجه  یک  وی 
آن  دیگر  وجه  گفت:  و  خواند  قانونگذاری 

نظارت است.
برای  دولت  به  باید  اظهارداشت:  الریجانی 
کارآفرینی کمک کرد. هنوز در این زمینه 
مشکالت زیادی وجود دارد و فضای کسب 

و کار، فضای مطبوعی نیست.
گذاران  سرمایه  داد:  ادامه  مجلس  رئیس 
پرغبار  فضای  وارد  که  دهند  می  ترجیح 
نشوند. پس از برجام هم رژیم صهیونیستی 
هایی  اندازی  سنگ  کشورها  برخی  هم  و 
کنگره  در  نیز  مختلفی  های  طرح  کردند. 
در  گذاری  سرمایه  تا  شد  مطرح  آمریکا 

ایران را پرریسک نشان دهد.
وی تصریح کرد: در هیئت نظارت بر برجام، 
مصوباتی در این زمینه وجود دارد که باید 

وزارت خارجه دنبال کند.
روحیه  ایجاد  لزوم  بر  تاکید  با  الریجانی 
مسیر  در  کشور  اظهارداشت:  تالش  و  کار 
است.  کند  ما  اما سرعت  قرارداد  پیشرفت 
باید عزم ملی در این زمینه برای مبارزه با 
بیکاری ایجاد شود. اگر دولت برای اصالح 
است،  قانون  نیازمند  کار  و  کسب  فضای 

الیحه بدهد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در مورد طرح 
جامع رسانه ها نیز گفت: دولت باید در این 
خصوص الیحه بدهد. طرح اولیه در مجلس 
با  حتی  آیا  دانم  نمی  اما  شد  مطرح  قبل 
تصویب الیحه نیز مشکالت حل خواهد شد 

یا خیر و دردی از شما دوا می کند یا خیر.
الریجانی گفت: مشکالت رسانه ها مشخص 
است و باید به جای قانونگذاری های جدید 
در این زمینه، چند مشکلی که وجود دارد 

حل کنیم.
هم  سیما  و  صدا  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
مجلس طرح گسترده ای داد که وقتی نگاه 
قباًل  احکام  از  خیلی  بینیم  می  کنیم  می 
چند  سیما  و  صدا  مشکل  و  داشت  وجود 

مورد است که باید برطرف شود.
خبرنگاران  بیمه  مورد  در  گفت:  الریجانی 
یابد.  ادامه  باید  که  انجام شد  اجمالی  کار 
نیاز به طرح نیست. دولت باید الیحه بدهد 
و منابع این مهم را تامین کند. لذا فکر می 
ارشاد  با کمک وزارت  کنم دوستان رسانه 
باید مشکالت را بررسی کرده و جهت ارائه 

الیحه برای الیحه تالش کنند.
به سوالی در خصوص مجوز  وی در پاسخ 
موقت انتشار یالثارات گفت: هیئت نظارت 
چرا  ببینیم  باید  و  دارد  روشنی  اختیارات 

دادگاه ورود پیدا کرده است.
بخش  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
دیگری از اظهارات خود گفت: در کل نظام 
تصمیم گیری شد که گرفتگی هایی که در 
کشور وجود دارد باز شود که توافق هسته 
ای جزئی از آن بود. جمهوری اسالمی در 

این زمینه عاقالنه عمل کرد.
مسائله  در  هنوز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
گفت:  است،  نشده  تمام  چیزی  ای  هسته 
اما  است  رفته  پیش  موضوعات  مراحلی  تا 

همچنان با سنگ اندازی مواجه هستیم.

الریجانی اظهارداشت: در مسائل منطقه ای 
هم شرایط منطقه ما هیچ وقت تا این حد 
اسالمی  است. جمهوری  نبوده  ریخته  بهم 
در این شرایط تصمیمات باثبات و عاقالنه 
ای گرفت و با روحیه انقالبی و دقیق مسیر 

درستی را دنبال کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
مسائل امنیتی وضعیتی مهاجر گونه دارند، 
مسائل  و  باشد  جمع  حواسها  باید  گفت: 

امنیتی با دقت مورد توجه قرار گیرد.
وی خطاب به خبرنگاران گفت: تیزبینی شما 

کمکی به تامین امنیت کشور خواهد داشت.
مسائل  به  باید  اینکه  بیان  با  الریجانی 
باید  گفت:  کرد،  زیادی  توجه  اقتصادی 
کشور  اولویت  همچنان  اقتصادی  مسائل 
با  طبیبانه  و  دلسوزانه  حوصله،  با  و  باشد 

این موضوعات برخورد کنیم.
انتقاد  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
سرمایه  به  نسبت  که  غلطی  های  نگاه  از 
گذاری وجود دارد، گفت: خیلی ها فکر می 
را  بارشان  اند  آمده  گذاران  سرمایه  کنند 
ببندند و بروند. آیا سرمایه گذاری به ضرر 
موجود  اقتصادی  وضعیت  با  است؟  کشور 
نمی توانیم رشد 8 درصدی داشته باشیم. 

باید سرمایه گذاری داخلی انجام شود.
از 800 هزار  اینکه بیش  با بیان  الریجانی 
وجود  کشور  در  نقدینگی  تومان  میلیارد 
نباشد  روشن  فضا  که  زمانی  گفت:  دارد، 
تا  گذارند  می  بانکها  در  را  پولشان  مردم 
دریافت  درصدی   1۷ تا   16 مختصر  سود 
در  همه  که  کنند  احساس  اگر  اما  کنند. 
کمک  گذار  سرمایه  به  تا  هستند  تالش 

کنند، همه وارد عرصه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذار در یک 
نخواهد شد،  بازار  وارد  فضای غوغاساالری 
گفت: سرمایه گذار خارجی اگر برای کشور 
شود.  فراهم  آن  شرایط  باید  است،  مفید 

نباید احساس چپاول به کسی دست دهد. 
باید به این امور، ملی نگاه کنیم.

از  انتقاد  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اگر  گفت:  کشور،  در  کاذب  ترس  وجود 
کند،  گذاری  سرمایه  قانونی  راه  از  کسی 
اما اگر فضای رسانه ای  محیط امن است. 
شلوغ باشد، ترس کاذب به وجود می آید. 

باید این فضا را بشکنیم.
وی با تاکید بر اینکه اولویت کشور مسائل 
و  ها  روزنامه  اگر  گفت:  است،  اقتصادی 
مجالت را ورق بزنیم، چنین حسی در مورد 
باید  دهد.  نمی  ما دست  به  اولویت کشور 
جهت  عمومی  افکار  همگرایی  ایجاد  برای 

حل مسائل اقتصادی، زمینه سازی کرد.
الریجانی با تاکید بر توجه ویژه رسانه ها به 
آسیب های اجتماعی گفت: یکی از آسیب 
ها این است که ۷0 درصد مردم شهرنشین 
معلوم  و  هستند  روستایی  درصد   30 و 

نیست این امر به نفع کشور باشد.
علت  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
عدم  را  شهرها  به  روستائیان  مهاجرت 
اشتغال در تسهیالت خواند و گفت: در پی 
ایجاد  نشینی  روستائیان، حاشیه  مهاجرت 
فرهنگی  و  اجتماعی  های  آسیب  و  شده 

ایجاد می شود.
وی از تدوین طرح مدیریت واحد روستائی 
و ایجاد چرخه اقتصادی مکمل در روستاها 
های  آسیب  حل  برای  گفت:  و  داد  خبر 

اجتماعی باید افق میان مدت را دید.
الریجانی از رسانه ها خواست فضای کشور 
را به سمت حرفهای عالمانه تر سوق دهند 
و گفت: دولت باید برنامه داشته باشد وگرنه 

دچار روزمرگی می شود.
بر  تاکید  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
لزوم برنامه ریزی دراز مدت برای رسانه ها، 
که  باشند  منفعل  نباید  ها  رسانه  گفت: 
مجلس یا دولت یا قوه قضائیه چه می کند 
و آنها پاسخ دهند. بلکه باید برای بلندمدت 

برنامه ریزی کنند.
وی با تاکید بر اینکه همه ما هم سرنوشت 
در  امیدوارانه  فضای  باید  گفت:  هستیم، 
کشور به وجود بیاید. در حالت قبض و یاس 
کارها پیش نمی رود.   گاهی جنجال هایی 
سیاسی  اغراض  دارای  که  شود  می  ایجاد 
است. در حالی که باید به این موضوعات به 

صورت ملی نگاه کرد.
از رسانه ها تشکر کرد  پایان  الریجانی در 
و گفت: در مجموع عملکرد رسانه ها را با 
نگاهی دردمندانه می بینیم و عملکرد آنها 
را خوب می دانم و آرزوی توفیق برای شما 

می کنم.

الریجانی در نشست روز خبرنگار:

سنگ اندازی ها پس از برجام ادامه دارد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: به واسطه نام اسالم 
مناسبات و نظم سیاسی جهان در حال متحول شدن است و 
اسالم در حال تغییر سیمای ژئوپلتیک جهان و هندسه قدرت 

در دنیاست.
سردار حسین سالمی در حاشیه نشست سراسری معاونت های 
علمی، پژوهشی و فناوری سپاه سهم دانشمندان مسلمان در 
تمدن اسالمی را باال دانست اظهار داشت: دانشمندانی همچون 
ابن سینا که 1۴ جلد از کتاب قانون او مدت ۷00 سال در 
دانشکده های پزشکی اروپا تدریس می شود، خوارزمی، رازی، 
جابرابن حیان، ابوریحان بیرونی، ابونصر فارابی، الزهراوی پدر علم 
جراحی نوین و ... دانشمندان مسلمانی بودند که در پیشرفت علم 

بشری تاثیر فراوانی داشته اند.
وی با بیان اینکه مسلمانان در زمینه پیشرفت علم بشری پرچم 
دار هستند، عنوان کرد: اکنون نیز مسلمانان دوباره می توانند 
به تجدید حیات علمی، صنعتی و فنی خود همچون گذشته 

بپردازند و این دوره، دوره احیای مجد و عظمت اسالم است.
اینکه  به  اشاره  با  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
متاسفانه درخشش علمی جهان اسالم تحت تاثیر پیشرفت 
از  یکی  داشت:  بیان  است،  باخته  رنگ  اروپا  علمی  های 
عواملی که باعث رنگ باختگی درخشش علمی جهان اسالم 
بوده این تفکر است که مسلمانان تنها باید روی علوم دینی 
کار کرده و علوم مادی را به دست دیگران بسپارند و عامل 
دیگر تهاجمات صورت گرفته از سوی مغول ها و دیگران به 

جهان اسالم و آتش گرفتن کتابخانه ها بوده است.
های  پیشرفت  بر  عالوه  اینکه  به  اشاره  با  سالمی  سردار 
علمی دانشمندان مسلمانان در فیزیک، ریاضیات، شیمی، 
هوانوردی، تب و ... همچنین در حکمت و فلسفه بسیار غنی 
اشکاالت  نکنید  تصور  هیچگاه  داد:  ادامه  بودند،  ورزیده  و 
میکروسکوپیک و ریزی که به نظام گرفته می شود شکوه و 
عظمت انقالب ما را تحت تاثیر قرار می دهد زیرا عظمتی 
که انقالب ما تولید کرده است و اسالم را بعد از صدها سال 

به حاکمیت رسانده بسیار باالست.
وی با بیان اینکه اسالم تنها دینی است که تولید حاکمیت کرده 
است، تصریح کرد: به واسطه نام اسالم مناسبات و نظم سیاسی در 

جهان در حال متحول شدن است و اسالم در حال تغییر سیمای 
ژئوپلتیک جهان و تغییر قدرت در دنیاست لذا ما نیازمند این 

هستیم در این عرصه نیرومند عمل کنیم.
سرعت پیشروی اسالم در غرب بعد از پیروزی انقالب

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران یکی از عوامل فروپاشی 
تمدن ها را سقوط ارزش های اخالقی دانست و گفت: تمدن 
غرب که امروز پیشرفته ترین مظاهر مادی اعصار بشریت را در 
اختیار دارد هرچه پیشرفت می کند ابزارهای انهدام بیشتر بشر 
را فراهم می کند و از آنجا که منشوری از ارزش های زیبای الهی 
و انسانی که بتواند به پیشرفت های بشر جهت بدهد وجود ندارد 
تمدن ها بر اثر پیشرفت های روز افزون خود فروخواهند پاشید.

می  مادی  های  پیشرفت  به  اگر  افزود:  سالمی  سردار 
اخالق،  عدالت،  منادی  که  اسالم  مانند  مکتبی  اندیشیم 
کرامت انسانی، آزادی و ... است این پیشرفت ها را جهت 
انسانی  علوم  پیشرفت  در  اسالم  به طوریکه  کند  می  دهی 
هیچگاه به قتل عام بشر فکر نمی کند بلکه به نجات بشر از 
طریق این علم می اندیشد اما جهان امروز مانع از این کار 
می شود زیرا می داند اگر مرزهای دانش را بشکنیم یکی از 

ارکان اصلی تمدن اسالمی را ساخته ایم.
 وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقالب، اسالم در غرب با سرعت 
شگفت آوری شروع به پیشروی کرد، بیان داشت: بعد از انقالب 
ساالنه 50 هزار نفر انگلیسی مسلمانان می شدند و فراوان ترین 
نامی که در انگلستان برای بچه ها گذاشته می شود نام رسول 
خدا، فاطمه و دیگر اسم های اسالمی بوده و تعداد مساجد در 

فرانسه و اسپانیا به هزاران مسجد رسیده است.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ظهور تکفیری ها را سناریوی 
غرب برای از بین بردن جذابیت های اسالم و ایجاد نفرت و توقف 
گسترش اسالم در غرب دانست و عنوان کرد: مکتب ما تمدن 
ساز است زیرا به همه بشریت تعلق دارد همچنین در مکتب ما 
کشتن یک انسان مانند کشتن همه بشریت است و اندیشه های 
اسالم همه مرزهای باور و ایمان و اعتقاد بشری را طی می کند 

به همین دالیل غرب تکفیری ها را ایجاد کرد.
سردار سالمی جغرافیای اسالم را وسیع و تمدنی دانست و گفت: 
ما امروز صاحب یک قدرت جهانی هستیم و تنها نیاز ما برای 
شکل گیری تمدن اسالمی گسترش و پیشرفت علمی و فنی 
است لذا در این زمینه ما هنوز نیازمند یک جهش بزرگ و 

قدرت سازی هستیم.
وی با بیان اینکه ما نمی توانیم بدون اقتدار علمی قدرتمندانه 
و مقتدرانه بایستیم، عنوان کرد: امروز دشمن از زاویه توسعه 
علمی همه اجزای قدرت خود را قوی می کند به طوریکه قدرت 
فرهنگی دشمن امروز بر بستر الکترون ها حمل می شود لذا 
از  به عنوان یکی  را  اقتصاد خود  تواند  اگر دشمن می  امروز 
جبهه های وسیع جنگ علیه ما بسیج کند به دلیل پیشرفت های 
علمی است و می تواند اجازه ورود قطعات اولیه را به ما نداده 

همچنین ناز کند و به ما هواپیما ندهد.

بهادار درباره راه اندازی  اوراق  رئیس سازمان بورس و 
به  بازار سهام  آینده  و  ارز، سهام عدالت  بازار مشتقه 

ارائه توضیحاتی پرداخت.
شاپور محمدی، درباره راه اندازی بورس ارز اظهار کرد: 
برای ایجاد این بازار، باید تنظیماتی از دیدگاه کنترل 
بازار ارز توسط بانک مرکزی انجام و نظرات نهایی در 
مرکزی  بانک  از  بورس  عالی  خصوص مصوبه شورای 

دریافت شود تا به راه اندازی این بازار نزدیک شویم.
وی با بیان اینکه در مجموع رویکرد بانک مرکزی با 
راه اندازی بازار مشتقه ارز مثبت است، گفت: راه اندازی 
این بازار در بورس کاال پیشنهاد شده و در این زمینه 
نیز باید هماهنگی های الزم با بانک مرکزی انجام شود.
دولت  گفت:  نیز  عدالت  سهام  خصوص  در  محمدی 
برنامه مفصلی برای سهام عدالت دارد، به طوری که 
الیحه ای از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم 
دولت شده و پیگیری های این کار در حال انجام است. 
به محض آنکه شرایط برای تغییرات قانونی با اذن مقام 
معظم رهبری مهیا شود، خرید و فروش سهام عدالت 

قابل انجام خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر 
حجم مبنا و حد نوسان در معامالت بازار سهام، گفت: 
بحث های مطرح شده در این موارد، بیشتر بررسی و 
بازنگری است به طوریکه تغییر در حجم مبنا و حد 
نوسان اگر باعث کارایی بیشتر بازار سرمایه شود، در 

این متغیرها تجدید نظر خواهیم کرد.
محمدی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از 
آینده بازار سهام چیست؟ گفت: پیش بینی بنده از آینده 
بازار، مثبت و روبه رشد است. به طوریکه سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی باید فرصت های موجود در شرکت ها 
استراتژی ها  و  فرصت ها  این  براساس  و  شناسایی  را 

سرمایه گذاری شان را تنظیم کنند.
کنم  می  توصیه  سرمایه گذاران  به  کرد:  تاکید  وی 
استراتژی های سرمایه گذاری خود را بر اساس عوامل 
در  آنچه  چراکه  کنند،  طراحی  ها  شرکت  بنیادی 
بلندمدت بر بازارهای مالی حکم فرماست، سودآوری 

شرکت هاست.

برنامه ويژه دولت 
برای سهام عدالت

سردار سالمی تاکید کرد:

ظهور تکفیری ها سناريوی غرب
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         فقط عشق
é  سعید شفیعیان

هر کس براي مشکالت و مسایل ریز و درشت جامعه 
ایران و حتي جامعه جهاني نسخه اي مي پیچید. یکي صحبت از اقتصاد 
مي کند دیگري پاي فرهنگ را وسط مي کشد که از همه براي کوبیدن 
رقیب بهتر است چون نه متري است و نه سیخي و نه کیلو و گرم و 
اندازه دارد همه صاحنظر شده اند و از بال مگس تا بال فانتوم همه 
متخصص  اند ولي در این میان یکي علت همه گرفتاري ها را نبود عشق 
مي داند. البته گروه دیگري هم هستند که نه فقط دعا مي کنند تا 
ظاهراً شخص دیگري به جاي آنها زحمت حل مشکالت را بکشد حتي 
مشکل دست کج بودن بچه دبیرستاني خودشان را !!! تازه خطرناک تر 
دسته دیگري هستند که مي گویند نباید نشست بلکه باید آنقدر خیانت 
و گناه کرد تا خالصه او بیاید و جهان را پر از عدل و داد کند غافل از 
اینکه حضرتش به سبب آماده نبودن محیط و وضعیت غیرقابل اصالح 
آن دوران غیبت را ترجیح داده است. بگذریم. جریان جالب این موضوع 
همان معتقدان به عشق هستند که تنها چاره کار را عشق مي دانند. 
ظاهراً عشق جوهر فراگیري است که چنانچه به خمیرمایه آدم ها برسد 
همه مشکالت حل مي شود. حاال چطور؟!! داستان از این قرار است که 
هر کس باید کاري مي کند را دوست داشته باشد و یا به قولي دیگر 

انجام آن کار راضي و او را سیراب و نشئه کند...
و به عبارت دیگر فرد بیشتري از کاري که انجام مي دهد نخواسته باشد 
و برخودش حالل نداند ولي مشکل این جاست که هیچکس سرکار 
خودش نیست و عالقمند به کارش نیست تا از کاري که مي کند راضي 
باشد و قانع شود براي همین به ازاي کاري که انجام مي دهد توقعات 
بنابراین هر  او کامل برآورده نمي شود  دیگري دارد و چون توقعات 
کس به اندازه دوست نداشتن کارش دزد مي شود و هر که کارش را 
دوست نداشته باشد دزدتر مي شود به عنوان نمونه یک هنرمند نقاش 
یا خطاط یا بازیگر یا هر هنرمندي که واقعا عاشق کارش باشد روزانه 
شاید چند ساعت بیشتر به استراحت نپردازد و بقیه را با عشق کار مي 
کند او حتي توقع ندارد تابلو نقاشي یا خطاطي او را خیلي گران بخرند 
چون او با کارش که خستگي هم بر او نداشته سیرآب وقایع و کیف 
کرده و به قولي حال کرده و براي گذران زندگي و موت الیموت هم مي 
رسد و حتي بیشتر از نان شب و دمپایي روز!! حاال شما حساب کنید 
توي مملکت ما چقدر آدم هایي هستند که دوست داشتند مهندس 
شوند و طراحي ساختمان کنند ولي حاال در وزارت بهداشت کارشناس 
خرید هستند یا مهندساني که حاال در شهرداري مهندس هستند ولي 
دوست داشتند سیاستمدار باشند یا سیاسمتداراني که دوست داشتند 
خلبان باشند یا شهرداراني که عشق مي کنند از عکس یا لباس خلباني 

یا وزرایي که دوست داشتند عضو گروه باشند و همین طور برو باال !!

اهداف سفر هیات پارلمانی ايران به لبنان و سوريه

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که 
محور اصلی گفت وگوهای انجام شده در جریان سفر هیات پارلمانی 
ایران به لبنان و سوریه بررسی وضعیت خاورمیانه و منطقه و میزان 

تاثیرگذاری هر کدام از کشورها در اوضاع آشفته خاورمیانه بود.
هاجر چنارانی در گفت و گوبا ایسنا در توضیح موارد مطروحه در سفر 
برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به 
سوریه و لبنان گفت: قالب اصلی محور گفت و گوها در بیشتر دیدارها 
بررسی وضعیت منطقه و میزان تاثیرگذاری هر کدام از کشورها در 
بهبود اوضاع آشفته خاورمیانه بود،  همچنین کمک ها و اقداماتی که 
جمهوری اسالمی برای کم کردن تنش ها در منطقه می تواند انجام دهد 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به دیدارهای انجام شده در لبنان و سوریه گفت: در این 
دیدارها در خصوص تاثیر عربستان در شکل گیری داعش و کمک های 
و  ترکیه  وضعیت  همچنین  و  منطقه  در  تشنج  ایجاد  در  سعود  آل 

برخوردهای اردوغان با ارتش، صحبت شد.
چنارانی  با اشاره به دیدارهای انجام شده در سوریه گفت: ارتش سوریه 
در چند وقت اخیر توانست دست داعش را از مرزهای اصلی و مواصالتی 
کوتاه کند به طوریکه داعش نتوانسته به جاده های اصلی راه پیدا کند اما 
در حال حاضر  دغدغه اصلی در سوریه حلب است، که قطعا این موضوع 

نیز در آینده نزدیک حل خواهد شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر 
این که تمامی هم و غم، برگرداندن آرامش به سوریه است گفت: آرامش 
سوریه آرامش منطقه را به دنبال خواهد داشت از این رو تمامی تالش 
و رایزنی های جمهوری اسالمی بر این است تا هر چه سریعتر آرامش به 

سوریه برگردد تا سطح امنیت منطقه نیز ارتقاء یابد.
وی همچنین  گفت که دراین دیدارها ابراز نگرانی و گفت و گوهایی 

درمورد حضور عربستان در نشست منافقین شد .
چنارانی در پایان  گفت که قرار است سه عضو کمیسیون امنیت که به 
سوریه و لبنان سفر کردند  یعنی بروجردی، برزگر و بنده گزارشی به 

کمیسیون ارائه کنیم.

تاکید رژيم صهیونیستی بر مخالفت خود 
با توافق هسته ای

اراضی  در  آمریکا  سفیر  به  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر  دفتر 
اشغالی اعالم کرد که هم چنان با توافق هسته ای ایران و گروه 5+1 

مخالف است.
به گزارش ایسنا و به نوشته روزنامه تایمز آو اسراییل، پس از آن که 
اوباما، رییس جمهور آمریکا گفت که مقامات امنیتی اسراییل  باراک 
از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( حمایت می کند، مقامات دفتر 
نخست وزیری اسراییل در تماس تلفنی با دن شاپیرو، سفیر آمریکا در 

تل آویو تاکید کردند که هم چنان با توافق هسته ای مخالفند.
هنوز جزییات بیش تری از این تماس تلفنی منتشر نشده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ این رژیم 
روز جمعه با انتشار بیانیه هایی جداگانه این اظهارات اوباما را رد کردند. 
نتانیاهو تاکید کرد که موضع اسراییل در قبال توافق هسته ای با ایران 

تغییر نکرده است.
ابراز خشم خود نسبت به این  وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز به 
اظهارات، توافق هسته ای را با توافق مونیخ مقایسه کرد که در سال 

1938 میان قدرت های اروپایی و آلمان نازی به امضاء رسید.
باراک اوباما روز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری با اشاره به توافق 
هسته ای گفت: اکنون حتی مقامات امنیتی اسراییل نیز از توافق ایران 
و قدرت های جهانی پشتیبانی می کنند و اذعان دارند که این توافق 
نتایجی مثبت داشته است. کسانی که بیش از همه با برجام مخالفت 
می کردند اکنون اعتراف می کنند که این توافق بازی را تغییر داده است.

هسته ای  مذاکرات  ابتدای  همان  از  صهیونیستی  رژیم  مقامات 
و  این مذاکرات مخالفت می کردند  با  به شدت  و گروه 5+1  ایران 
ایران را به رسمیت بشناسد،  نسبت به توافقی که حق غنی سازی 

هشدارمی دادند.
رژیم صهیونیستی در حالی با برجام مخالفت می کند که نتانیاهو به 
تازگی گفته است به دنبال تدوین سیاست  مشترک و تقویت اتحاد 
بعدی  رییس جمهور  و  اوباما  فعالیت  دوران  در  اسراییل  و  آمریکا 

آمریکا است.

رسالت »ديپلماسی« و »رسانه « 
همراه و همزاد هم 

وزیر خارجه کشورمان با تاکید بر جایگاه رسانه اظهار 
کرد: یکی از مولفه های مهم و مورد توجه در وزارت 

خارجه موضوع رسانه ها و تعامل با آن ها است.
مراسم  در  ظریف  محمدجواد  ایسنا،   گزارش  به   
تودیع و معارفه سخنگویان جدید و پیشین وزارت و 
هم چنین مراسم روز خبرنگار در ابتدای سخنان خود 
با اشاره به صحبت های حجت االسالم و المسلمین 
ارائه  و  اطالعات  روزنامه  مسئول  مدیر  دعایی 
تقدیرنامه از سوی وی به نمایندگی از جامعه رسانی 
کشور به ظریف گفت:  آقای دعایی امروز نیز مثل 

همیشه من را شرمنده کردند.
وی با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد شهید 
دیپلمات های  و  ایرنا  خبرگزاری  خبرنگار  صارمی 
رسیدند  به شهادت  مزار شریف  در  که  کشورمان 
اظهار کرد: رسالت دیپلماسی و رسانه  یک رسالت 
همراه و همزاد بوده است و با خون شهدای رسانه و 
دیپلماسی یک بار دیگر این پیوند مقدس متبلورتر 

و مطمئن تر شد.
وی گفت : امیدواریم این همکاری که همواره بین 
وزارت خارجه و امور رسانه ای بوده همیشه پا برجا 
بماند چرا که هر دو خواهان خیر برای کشور و نظام 

جمهوری اسالمی ایران هستند.
این دیپلمات ارشد کشورمان هم چنین با تسلیت در 
گذشت خبرنگار جوان خبرگزاری فارس که به علت 
ایست قلبی در روز پنج شنبه دار فانی را وداع گفت، 
افزود: در آستانه شهادت چهار نفر از همکاران وزارت 
خارجه ما در حادثه منا هستیم که یاد و خاطره آن ها 

را نیز گرامی می داریم. 
با  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  ظریف 
تغییر سخنگویان وزارت خارجه در طی  به  اشاره 
مسئولیت ام  ابتدای  از  کرد:  اظهار  اخیر  ماهه  دو 
سه نفر از بهترین همکارانم که به امر رسانه آشنا 
بودند مسئولیت سخنگوی وزارت خارجه را برعهده 
داشتند. در ابتدا خانم افخم بودند که اکنون به عنوان 
اولین سفیر زن بعد از پیروزی انقالب اسالمی در 
مالزی مشغول به فعالیت هستند و در همین راستا 
آقای جابری انصاری جایگزین ایشان شدند. بعد از 
انصاری در مسئولیت خطیر معاونت  آقای  حضور 
عربی و آفریقای برادر بسیار ارزشمند و توانمندم 
جناب آقای بهرام قاسمی چند هفته ای است که این 

مسئولیت را به درخواست بنده پذیرفته اند.
وی با بیان این که تمامی این دوستان برای رسانه 
اهمیت ویژه ای قائل هستند، گفت:  امیدواریم تعامل 
موجود بین وزارت خارجه و رسانه ها حفظ شده و 

ارتقا پیدا کند.

ايران مداخله مقام های اروپايی و 
آمريکايی در امور داخلی کشور را 

محکوم کرد
»بهرام قاسمی« سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی 
عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه مواضع مقام 
عالی  کمیسر  و همچنین  آمریکائی  اروپائی،  های 
حقوق بشر سازمان ملل درخصوص اعدام تعدادی 
از تروریستها در کشورمان را مداخله در امور داخلی 
جمهوری اسالمی ایران خواند و آن را محکوم نمود.

در  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تصریح  قاسمی 
مورد  تروریستی  های  گروه  و  تروریسم  با  مبارزه 
همواره  منطقه  در  خارجی  کشورهای  حمایت 

سیاست قاطعی را اتخاذ نموده است.
تروریسم  قربانی  ایران  که  شرایطی  در  افزود:  وی 
است، برای تامین امنیت مردم خود از هیچ تالشی 

فروگذار نمی کند.
بهرام قاسمی از موضعگیری مقامات غربی درخصوص 
مجازات این تروریستها بدون توجه به جرائم آنها ابراز 
تاسف نمود و اضافه کرد: براساس اطالعات واصله از 
منابع قضائی کشور تالش برای راه اندازی گروهک 
تروریستی تکفیری، انجام عملیات های مسلحانه در 
داخل کشور، ترور و کشتار مردم بی گناه و بعضی 
از علما از جمله علمای اهل سنت، تهیه سالح های 
و  انفجار  آماده  بمب  ساخت  و  جنگی  متعدد 
بمب گذاری در نقاط مختلف برخی شهرها بخشی 

جرائم این افراد بوده است.
وی گفت: براین اساس جمهوری اسالمی ایران ضمن 
مقابله با اینگونه اعمال، تاکید دارد کشورهای غربی 
بجای برخورد دوگانه با موضوع مبارزه با تروریسم، 
عزم و اراده مشترک بین المللی و تالشهای جهانی 
را در جهت ریشه کنی تروریسم تکفیری و داعش 

متمرکز سازد.

آزادی شهر منبج سوريه 
دیده  بان حقوق بشر سوریه می گوید که نیروهای 
موسوم به »سوریه دموکرات« شهر منبج در شمال 

این کشور را به طور کامل آزاد کرده اند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، 
این نهاد حقوق بشری که مقر آن در لندن است و 
گزارش های خود را از منابع داخلی در سوریه تهیه 
می کند، اعالم کرد که نیروهای سوریه دموکرات به 
طور کامل داعش را در شهر استراتژیک منبج شکست 

داده اند و کنترل آن را در دست گرفتند.
شبه  را  آنها  بیشتر  که  دموکرات  سوریه  نیروهای 
نظامیان کرد تشکیل می دهند، بیش از دو ماه است 
عملیات گسترده ای را با پشتیبانی هوایی و اطالعاتی 
کرده اند؛  آغاز  منبج  شهر  بر  کنترل  برای  آمریکا 
میان  ارتباط  برای  مانده  باقی  راه  تنها  شهری که 
عناصر داعش در شرق حلب و مناطق میانی سوریه 

محسوب می شود.
با این حال بنا به گفته منابع محلی، درگیری ها در 
منبج همچنان ادامه دارد و نیروهای سوریه دموکرات 
تالش دارند گروه های کوچکی از عناصر داعش را 
که در برخی مناطق شهر موضع گرفته اند، به تسلیم 

وادارند و یا از بین ببرند.
شهر منبج از آنجا که در نزدیکی مرزهای ترکیه قرار 
دارد برای آنکارا نیز بسیار مهم است و دولت ترکیه 
پیشتر بارها هشدار داده بود که اجازه کنترل کردها 

بر این شهر را نخواهد داد.

دریچهخبر

اد      امه از صفحه1
وی با بیان اینکه امروز تقریباً همه مسائل دنیا 
تبدیل به مسائل رسانه ای شده است، اظهار کرد: 
این اتفاق دلیل بر قدرت نامحدود رسانه نیست 
بلکه به دلیل  تأثیرپذیری و تأثیرگذاری رسانه و 

محیط پیرامون آن است.
جهانگیری با بیان اینکه جامعه ما به دلیل برخی 
دارای  سیاسی  و  تاریخی  فرهنگی،  تعصبات 
اختالالت ارتباطی جدی است، تأکید کرد: امروز 
فاصله  گفت وگو  فرهنگ  با  ما  سیاسی  فرهنگ 
میدان  باید  رسانه ای  کنشگران  و  دارد  زیادی 
پیرامون  تا  ایجاد کنند  گفت وگو و محیط هایی 

مسائل جدی کشور، گفت وگو صورت بگیرد.
وی ادامه داد: میدان اصلی قدرت افکار عمومی 
است و این افکار نه با پروپاگاندا و تبلیغات بلکه با 

تعامل و گفت وگو به وجود می آید.  
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رسانه ها 
اگر به سوی ارتباطات بروند و ارتباطات را اصل 
قرار دهند قطعاً به سمت توسعه و پیشرفت کشور 
ارتباط صحیح  با  می روند چرا که پیشرفت جز 
بین جامعه و تصمیم گیران و گروه های مختلف 

اجتماعی میسر نیست.
وی با تأکید بر لزوم فعالیت اخالقی و حرفه ای 
رسانه ها، اظهار کرد: رسانه ها باید محلی برای گفتن 
و شنیدن باشند نه محل جنگ روانی علیه بخش 
دیگری از جامعه. رسانه باید محل ارتباطات باشد 

نه محل القائات یک سری از مسائل غیرواقعی.
بر  دولت  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  جهانگیری 
به  دارد  کشور  اداره  برای  که  وظیفه ای  حسب 
با شهروندان و  اجرایی  ارتباطات دستگاه  دنبال 
پاسخگویی به افکار عمومی است. دولت به دنبال 
این نیست که فضای تند جنجالی پوپولیستی بر 
رسانه ها حاکم شود بلکه دولت به دنبال تقویت 
نظام اطالع رسانی عقالنی و انتقادی در کشور است.

باالیی  انتقادپذیری  از  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
یکی  اخیراً  کرد:  خاطرنشان  است،   برخوردار 
دولت  انتقادپذیری  به  نسبت  رسمی  مراجع  از 
نظرسنجی را از مردم انجام داده بود که به لطف 
خدا با نتایج این نظرسنجی بر این باوریم که دولت 
در پذیرش انتقاد و ایجاد فضای انتقاد در کشور 

توفیقانی خوبی داشته است.
معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد برخی 
رسانه ها در انتشار اخبار دولت و طرح انتقادات و 
تخریب از سوی آنها، اظهار کرد: دولت یازدهم 
از دروغ و تهمت در رسانه ها گریزان است اما از 
جریان آزاد اطالعات در رسانه ها استقبال می کند. 
دولت به دنبال مچ گیری، پرده دری و افشاگری 
نیست بلکه دولت به دنبال حقیقت یابی، شفافیت 

و آگاهی است.
از  دیگری  بخش   در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
دولت  مصوبه  مجدد  بررسی  خود  صحبت های 
درباره قراردادهای نفتی را از جمله مواردی دانست 
که دولت در آن موضوع به انتقادات مطرح شده 
توجه و در تصمیم خود تجدیدنظر کرد و گفت: 
در مهرماه سال گذشته در دولت مصوبه ای مبنی 

این  نفتی تصویب شد که  قراردادهای  بر اصول 
مصوبه به معنای قرارداد نبود و بلکه به معنای 
چارچوب هایی برای وزارت نفت است که باید در 
انعقاد قراردادهای نفتی آنها را رعایت کند. با این 
حال در جامعه انتقاداتی در این رابطه مطرح شد 
که ما با توجه به این انتقادات با صدور اطالعیه ای از 
سوی دولت از همه صاحب نظران و منتقدان دعوت 
کردیم که نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.

وی ادامه داد: در این زمینه ساعت ها در وزارت نفت 
جلسه برگزار شد و پس از آنکه مقام معظم رهبری 
فرمودند که این مصوبه باید در ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی بررسی شود. در آن ستاد نیز از 
منتقدان دعوت کردیم تا مطالب خود را مطرح 
مقام  و  نیز سران کشور  کنند. در همین حین 
معظم رهبری مکاتباتی در رابطه با قراردادهای 
نفتی انجام دادند و مقام معظم رهبری دستوراتی 

در این زمینه مطرح کردند.
جهانگیری با بیان اینکه هر روز که در تصویب 
مشترک  میادین  در  ویژه  به  نفتی  قراردادهای 
تأخیر ایجاد شود خسارت های سنگینی به کشور 
وارد می شود، به اصالح برخی از موارد این مصوبه 
اشاره و خاطرنشان کرد: هفته گذشته با بیش از 
105 مورد اصالح، 11 ماده اولیه این مصوبه به ۲0 

ماده در وزارت نفت تبدیل و تصویب شد.  
وی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده در این 
رابطه، گفت:  به محض تصویب اصالحات درباره 
این مصوبه باز هم عده ای فکر می کنند که باید 
در  این  کنند.  مخالفت  موضوعی  هر  به  راجع 
از  به نظر من کاری دقیق تر  شرایطی است که 
کاری که این دولت در رابطه با قراردادهای نفتی 

انجام داده است در تاریخ بی سابقه است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت دانستن را حق 
مردم می داند، اظهار کرد: همانطور که دولت حفظ 
حیثیت مردم و حقوق شهروندان برای آرامش، 
نظم و اعتدال مهم می داند دانستن را نیز حق آنها 
می داند. از نظر دولت رسانه ها جای آگاهی دادن 
و تقویت اطالعات است نه تخریب. رسانه میدان 

دوستی و همزیستی است.
در  دولت  سهم  و  تأثیرگذاری  از  انتقاد  با  وی 
رسانه ها، اظهار کرد: امروز سهم دولت از فضای 
رسانه ای بسیار اندک و محدود است. این در حالی 

است که زبان منتقدین دولت تند و باز است؛ ای 
کاش دولت نیز می توانست به اندازه مخالفین خود 
از تریبون های رسمی استفاده کند و هر سخنی که 

می خواهد بر زبان جاری کند.
جهانگیری همچنین از ایجاد هجمه بسیار علیه 
دولت و رئیس جمهور از سوی برخی رسانه ها و 
افراد انتقاد و اظهار کرد: در تاریخ ایران چنین حجم 
گسترده ای از تخریب ها آن هم از سوی تریبون های 

رسمی نسبت به رئیس جمهور بی سابقه است.
وی با تأکید بر اینکه در روزهای گذشته تعابیر 
برده  کار  به  جمهور  رئیس  به  نسبت  بسیاری 
شد، گفت: آقای روحانی رئیس جمهوری است 
که ۲۴ سال نماینده ولی فقیه در مهمترین رکن 
تصمیم گری نظام یعنی شورای عالی امنیت ملی 
او  است.  رئیس جمهور  نیز  امروز  و  بوده  کشور 
مهمترین موانع را از راه کشور برداشته است و 
مذاکره  پیچیده هسته ای با 6 کشور قدرتمند دنیا 

را به نتیجه رسانده است.
در  رسانه ای  فضای  امیدواریم  گفت:  جهانگیری 
حدی باشد که دولت نیز بتواند در حد مخالفین 
و منتقدین خود به رسانه ها دسترسی داشته باشد.
در  که  دارند  اصرار  دولت  مخالفین  گفت:  وی 
از مسیر خود  اعتدال را  امید و  رسانه های خود 
خارج کنند و افراط و تفریط را پیش بگیرند. این 
رسانه ها به دنبال آن هستند تا ذهنیت افراطی و 
بدبینانه خود را به جای واقعیت و خواست مردم در 
جامعه جای بیاندازند. در حالی که جامعه شدیداً 
نیازمند ارتباط، گفت وگو، اعتدال و امید است و 
ایجاب می کند که رسانه ها،  مسائل ملی کشور 
رسمی و غیررسمی در این مسیر حرکت کنند و 
بذر کینه، یأس،  تهمت و دروغ را در جامعه نکارند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سیاست های 
رسانه ای دولت، تصریح کرد: مصلحت کشور است 
که رسانه  ملی و رسانه های حکومتی و تریبون های 
باشند  سیاسی  جناح گیری های  از  دور  رسمی 
عنوان  به  شهروندان  همه  حقوق  و  حیثیت  و 
رسانه ها  سوی  از  کشور  اجتماعی  سرمایه های 

حفظ شود.
وی توجه به اطالع رسانی و پاسخگویی به موقع و 
همچنین گفت وگو و ارتباط دستگاه ها با نخبگان 
را از جمله ضرورت های کشور یاد و تأکید کرد که 

دولت باید در این زمینه پیش قدم باشد.
و  نخبگان  با  منسجم  ارتباط  عدم  جهانگیری 
گروه های مختلف را از نواقص و مشکالت دولت 
یازدهم عنوان کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم در 

ادامه دولت این نقیصه را جبران کنیم.
نیاز  کرد:  اظهار  ادامه صحبت های خود  در  وی 
اساسی ما در اطالع رسانی و ارتباطات این است که 
سیاست گذاران و فعاالن رسانه ای بتوانند فضایی 
ایجاد کنند که در آن چند عنصر برجسته از جمله 
آگاه کردن نه سردرگم کردن مردم، اطالع رسانی 
کردن نه راه  انداختن جنگ روانی علیه بخش هایی 
از حکومت، شفاف سازی نه سیاه نمایی علیه کشور 
و گسترش فرهنگ نقد نه مچ گیری و همچنین 

گفت وگو کردن نه القاء سکوت برجسته باشد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: از استادان، محققان، 
دانشجویان و روزنامه نگاران انتظار می رود که برای 

ارتقاء سطح رسانه ای کشور کمک کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه خبرنگاران 
در شفافیت و جریان آزاد اطالعات رسالت دارند، 
اظهار کرد: دامن زدن به توقعات فزاینده در جامعه 
که از سرخوردگی بسیار سر در می آورد و ایجاد 
ابهام، یأس و سرخوردگی به سود هیچ شخص و 
جریان سیاسی نیست. در همین زمینه امیدواریم 
مجموع رسانه ها در برخی از اصول از جمله دفاع 
از حقوق، ارزش ها و آرمان های ملت و حاکمیت 

قانون اصرار کنند.
وی با بیان اینکه برخی از مشکالتی که در کشور 
ایجاد شده است، نتیجه قانون گریزی هایی بود که 
شکل گرفت، اظهار کرد: قانون باید به ویژه برای 
دستگاه های قانونی محترم شمرده شود و قوای 
دخالت  یکدیگر  قانونی  حوزه  در  نباید  سه گانه 
داشته باشند. نه قوه قضائیه باید در حوزه قانونی 
تصمیم گیری های قوه مجریه دخالت کند و نه 
قوه مجریه در حوزه قانونی قوای مقننه و قضائیه 
قانون  به  همگی  چنانچه  باشد.  داشته  دخالت 
احترام بگذاریم هم قوای سه گانه مقتدری خواهیم 
داشت و هم نظامی مقتدر. جهانگیری همچنین با 
تأکید بر لزوم مبارزه با فساد و پیگیری این موضوع 
از سوی رسانه ها، افزود: یکی از علل گسترش فساد 

در جامعه غیبت رسانه ها در این حوزه بوده است.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد نباید آلوده به 
مسائل سیاسی شود، گفت: اگر قرار شد با مفسدی 
برخورد شود این برخورد باید در همه سطوح باشد 
و این جریان و آن جریان نباید داشته باشیم چرا 
که نمی شود کسی که خود از بیشترین رانت ها 
به  است  شده  فراموش  که  حال  بوده  برخوردار 

رانت های دیگران اعتراض کند.
جهانگیری در پایان با اشاره به فرصت ایجاد شده 
از سوی شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، با 
تأکید بر لزوم رعایت حریم خصوصی و تفکیک 
میان حریم خصوصی و حریم عمومی، اظهار کرد: 
شبکه های اجتماعی در ماه های اخیر دستاوردهای 
مهمی برای کشور داشته است اما در عین حال 
حریم  میان  فاصله  رعایت  در  فضا  این  در  باید 

خصوصی و حریم عمومی دقت شود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد:

تقویت نظام اطالع رسانی عقالنی و انتقادی

هر  گفت:  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
های  توانمندی  تضعیف  به  که  اقدامی 
کشورهای اسالمی منجر شود، نادرست و در 

مسیر تقویت اسراییل است.
ملی  امنیت  مشاور  اتمر  حنیف  محمد 
علی  دریابان  دعوت  به  که  افغانستان 
ایران  به  روزه  دو  دیداری  برای  شمخانی 
سفر کرده است دیروز با نماینده مقام معظم 
ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  و  رهبری 
مهمترین  در خصوص  و  کشورمان مالقات 
کارهای  و  ساز  و  منطقه  امنیتی  تحوالت 
مقابله با تروریسم در افغانستان گفتگو کرد.

به ضرورت  اشاره  با  دیدار  این  در  شمخانی 
همکاری های گسترده و راهبردی میان ایران 
امنیتی  گفتگوهای  استمرار  و  افغانستان  و 
میان دو کشور، بر دستیابی به راه حل های 
پایدار برقراری امنیت در مرزهای مشترک دو 

کشور و مقابله با تروریسم تاکید کرد.
با  امنیت ملی همچنین  عالی  دبیر شورای 
ابراز تاسف و همدردی با قربانیان انفجارهای 

گسترش  کشور،  این  در  اخیر  تروریستی 
و  ای  فرقه  های  نزاع  بستر  در  ناامنی 
تروریستی را سیاست دیرینه برخی قدرت ها 
برای استهالک ظرفیت های ملی و جایگاه 

منطقه ای کشورهای اسالمی دانست.
شمخانی با اشاره به افزایش بی ثباتی ناشی 
و  افغانستان  در  بیگانه  نیروهای  حضور  از 
توسعه بحران های امنیتی این کشور از زمان 
روند  افزود:  تاکنون  آمریکا  توسط  اشغال 
انتظامی  و  نظامی  نیروهای  نقش  افزایش 
افغانستان در حوزه ایجاد امنیت و ثبات در 
این کشور اقدامی قابل تقدیر و نشانه روشنی 
از فعال سازی ظرفیت های گستره افغانستان 

در تامین امنیت این کشور است.
میان  جاری  گفتگوهای  به  اشاره  با  وی 
های  آب  موضوع  خصوص  در  کشور  دو 
آب  داشت:  اظهار  آن  مهار  نحوه  و  مرزی 
یکی از اصلی ترین عوامل توسعه و آبادانی 
در مناطق مرزی دو کشور بوده و باید در 
عاملی  به عنوان  و  چارچوب حق مشترک 
مسیر  در  مشارکت  و  مودت  افزایش  برای 
افغانستان  و  ایران  نشینان  مرز  رفاه  ایجاد 

مورد توجه قرار بگیرد.
جمهوری  آمادگی  بر  تاکید  با  شمخانی 
راهبردهای  تدوین  برای  ایران  اسالمی 
امنیتی،  سیاسی،  های  عرصه  در  مشترک 
اظهار  افغانستان  با  مرزی  و  اقتصادی 
تجمیع  منظور  به  مشترک  تالش  داشت: 
و  سازی  امنیت  برای  بومی  ظرفیت های 
برقراری  تنها راهکار موثر در  پایدار  توسعه 

ثبات منطقه ای است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در هر دوره ای 
مجدد  افراد  انتخابات، صالحیت  برگزاری  از 
بررسی می شود و صالحیتی که شورای نگهبان 

اعالم می کند، فقط برای یک دوره است.
عباسعلی کدخدایی دیروز در نشست خبری با 
رسانه ها در پاسخ به سوالی درباره مسئله خرید 
و فروش آراء و راه های مقابله با آن اظهار داشت: 
خرید و فروش آراء یکی از آسیب های جدی 
باید تالش کرد برطرف  انتخابات ما است و 

شود.
وی ادامه داد: از جمله راهکارهای جلوگیری 
از این آسیب، ثبت نام رأی دهندگان است که 
به آن عمل می شود؛  در کشورهای مختلف 
الکترونیکی شدن انتخابات هم یکی دیگر از 
راه های پیشگیری از این تخلف انتخاباتی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال 
خبرنگاری که به گمانه زنی های مختلف درباره 
رد یا تایید صالحیت نامزدهای انتخاباتی اشاره 
می کرد، تصریح کرد: شورای نگهبان هیچ گاه 
توجهی به گمانه زنی ها نداشته و نخواهد داشت؛ 
ممکن است جریانات سیاسی نظرات خاصی 
نسبت به افراد داشته باشند، اما هیچ کدام از 

آنها نظر شورای نگهبان نیست.
کدخدایی همچنین در پاسخ به سوال دیگر 
موضوع  شدن  مطرح  به  که  خبرنگار  این 
یک  و  مستقر  رئیس جمهور  ردصالحیت 
اظهار  اشاره کرد،  فعالیت وی  دوره ای شدن 
انتخابات،  برگزاری  از  دوره ای  هر  در  داشت: 
و  می شود  بررسی  مجدد  افراد  صالحیت 
صالحیتی که شورای نگهبان اعالم می کند 

فقط برای یک دوره است.

درباره  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
سابق  رئیس  که  دولت  سخنگوی  اظهارات 
صندوق توسعه ملی را امانت دار و ذخیره نظام 
توصیف کرده بود و اینکه آیا مسئولیت نظام به 
عنوان یک امانت به دست این دریافت کنندگان 
خیر،  یا  می شود  سپرده  نجومی  حقوق های 
تصریح کرد: من در این رابطه تحلیل سیاسی 
ماست  به  مربوط  آنچه  اما  نمی دهم،  ارائه 
این است که اگر تخلفات و جرایمی در این 
بررسی  در  قطعا  باشد،  گرفته  رابطه صورت 

صالحیت ها مالک و مبنا قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ 
به  وارده  ایرادات  مهمترین  درباره  سوالی  به 
قانون انتخابات که اصالح آن را ضروری کرده 
است، گفت: ساز و کار بررسی صالحیت ها از 
جمله این ایرادات است؛ چرا که در حال حاضر 
بررسی صالحیت ها عمدتا با معیارهای کیفی 
با  است  الزم  که  حالی  در  می گیرد،  صورت 
معیارهای کمی به مردم و داوطلبان گزارش 

دهیم.
کدخدایی همچنین به زمانبندی انتخابات در 
نظام فعلی انتخاباتی کشور اشاره کرد و گفت: 
این مسئله نیز دشواری های بسیاری برای ما 

ایجاد کرده که الزم است اصالح شود.
انتخاباتی  تبلیغات  انتخاباتی،  تخلفات  وی 
از دیگر اشکاالت و  و هزینه های تبلیغات را 
چالش های نظام انتخاباتی فعلی توصیف کرد 
و گفت: در حال حاضر مشخص نیست فعالیتی 
زمانی  چه  در  می دهد،  انجام  نامزد  یک  که 
زمانی  چه  در  و  می شود  محسوب  تبلیغات 

تبلیغات نیست.

سخنگوی شورای نگهبان: تأيید صالحیت 
نامزدها يک دوره ای است

در  اتمی  اطالعات  برنامه  مدیر  گفته  بر  بنا 
به روزرسانی  آمریکایی،  دانشمندان  فدراسیون 
امنیت  و  آمریکا، صلح   61-B هسته ای  بمب 

بین المللی را تهدید می کند.
کریستنسن،عضو  هانس  ایسنا،  گزارش  به 
به  واکنش  در  آمریکا  دانشمندان  فدراسیون 
تصمیم سازمان ملی امنیت هسته ای وزارت انرژی 
 61-B آمریکا برای به روزرسانی کالهک هسته ای
در گفت وگو با اسپوتنیک گفت:  قابلیت هایی که 
در این بمب هسته ای وجود دارد برای کشوری که 
قصد حمله نخست را داشته باشد جذاب تر است. 
هدف از این به روزرسانی افزایش دقت هدف گیری 
بمب هایB-61  است تا این بمب هسته ای به 

یک سالح کارآمدتر تبدیل شود.
نظامی  مقامات  برخی  داد:  ادامه  کریستنسن 
برای مثال B-61 هیچ مشخصه  معتقدند که 
نظامی جدیدی را شامل نخواهد شد چرا که همه 
ویژگی های آن را می توان در تسلیحات هسته ای 

دیگر یافت.
او تاکید کرد:  اما این نوع تحلیل بسیار سهل انگارانه 
که  بود  خواهد  سالحی    61-Bکه چرا  است 
قابل هدایت  گرانشی  بمب هسته ای  نخستین 
خواهد بود. آمریکا هم اکنون چنین بمبی را در 
زرادخانه هسته ای خود ندارد بنابراین به روزرسانی 
قابلیت  به  دستیابی  باعث  هسته ای  بمب  این 

جدید نظامی خواهد شد.

به روزرسانی های اخیر تسلیحات هسته ای آمریکا 
آخرین نشانه های یک جنگ سرد جدید میان 

آمریکا و روسیه است.
میان  روابط  بعد  به  از سال ۲005  او  به گفته 
روسیه و آمریکا بسیار پیچیده شده است. مواضع 
و اظهارات اخیر مقامات دو طرف به وضوح نشان 

دهنده آن است که دو کشور یکدیگر  را دشمن 
می دانند.

این عضو فدراسیون دانشمندان آمریکا گفت:  باید 
بسیار مراقب و منطقی بود چرا که شرایط کنونی 
به سمتی پیش می رود که احتمال یک تقابل و در 
نهایت استفاده از تسلیحات هسته ای وجود دارد.

به روزرسانی کالهک هسته ای B-61 آمريکا 
تهديدی برای صلح جهانی

شمخانی: تضعیف کشورهای اسالمی 
در مسیر تقويت اسرائیل است
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دولت برای اجرای برجام از سوی آمریکا ضرب االجل 
تعیین کند

شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
اسالمی تاکید کرد: دولت برای اجرای برجام از سوی آمریکا ضرب 

االجل تعیین کند.
جواد کریمی قدوسی در خصوص اقدامات الزم در برابر بد عهدی 
بر اساس اجازه  آمریکایی ها در اجرای برجام اظهار داشت: دولت 
مقام معظم رهبری و مصوبه مجلس شورای اسالمی مجاز به اجرای 
برجام شد، اکنون که با بدعهدی غرب روبه رو هستیم توصیه می 

کنیم گزارشی از این وضعیت تهیه شود.
اسالمی  شورای  دهم  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
ادامه داد: الزم است این گزارش بر اساس مستنداتی از کمیسیون 
برجام،پیوست های برجام، گزارشهای کمیسیون مشترک و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از تعهدات ایران تهیه شود و در نهایت با 
عهدی  بد  به  نسبت  را  جهان  عمومی  افکار  جهانی  بیانیه  انتشار 

آمریکا روشن کنیم.
وی گفت: در این بیانیه باید ضرب االجلی برای کشورهای گروه5+1 
و به خصوص آمریکا در نظر بگیریم تا بدانند ایران در اجرای برجام 
جدی است و اگر جدیتی در طرف مقابل دیده نشود، اقدام متقابل 

خواهد داشت.
کریمی قدوسی با بیان اینکه زمان این ضرب االجل 13 آبان روز 
دو  آبان،   13 تا  داد:  توضیح  باشد،  جهانی  استکبار  با  مبارزه  ملی 
ماه  در  دهد،  انجام  را  تعهدات خود  دهیم  فرصت  آمریکا  به  نوبت 
اول اگر گامی برداشته نشد ما باید سانتریفیوژها را از انبار به سایت 
نطنز منتقل کنیم، در ماه دوم باید سانتریفیوژها را در دستگاه ها 

تعبیه کنیم.
وی گفت: و اگر تا 13 آبان همچنان با بدعهدی آمریکا مواجه بودیم، 
برجام را به آتش بکشیم چرا که به گفته مقام معظم رهبری برجام 
به آتش بکشیم و  را  باید آن  ما  پاره شده است و  از سوی آمریکا 

بهترین زمان روز مبارزه با استکبار جهانی است.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
افتاده  اتفاق  آمریکا  از سوی  برجام  نقض  از  متعدد  موارد  امروز  تا 
است، نمونه بارز آن تصویب 60 مورد تحریم جدید است، به نظر می 
رسد اگر دولت برای آمریکا ضرب االجلی در نظر نگیرید خسارت 

های زیادی به کشور و دولت وارد می شود.
ایران  سوی  از  برجام  فسخ  که  موضوع  این  رد  با  قدوسی  کریمی 
به ضرر ما تمام می شود، گفت: آمریکایی ها اعتراف می کنند که 
را  آنها  توانیم  با شعار دادن نمی  بنابراین  اند  را نقض کرده  برجام 
وادار به اجرای صحیح این توافق کنیم. حتی آژانس بین المللی در 
گزارشی مکتوب تاکید کرد ایران به تمام تعهداتش عمل کرده است.

شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
به  را  بیانیه جهان پسند و حقوقی  اسالمی اظهار داشت: پیشنهاد 
دولت در کمیسیون خواهیم داد چرا که آمریکا نه تنها به تعهدات 
که  شود  می  کشورهایی  همکاری  مانع  بلکه  کند  نمی  عمل  خود 

تمایل دارند که برجام را اجرا کنند.

خبر

اجرای کنسرت ها براساس چارچوب 
نظام جمهوری اسالمی مجوز 

نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه 
دلیل لغو کنسرت ساالر عقیلی در این شهر 
کرد،  خواهد  پیگیری  سبزوار  دادستان  از  را 
گفت: این کنسرت ها جزو سالم ترین فضاهای 
باید  لذا  می شوند؛  محسوب  جوانان  تفریحی 

محدودیت ها را به حداقل رساند.
رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به لغو کنسرت 
گفت:  شهر،  این  در  عقیلی  ساالر  مجوزدار 
این  دست اندرکاران  است  مشخص  آنچه 
وزارت  طریق  از  را  الزم  مجوزهای  کنسرت 
فرهنگ و مسئوالن شهر سبزوار گرفته بودند 
و بر همین اساس، بلیت فروشی نیز داشته اند 
لحظات  آخرین  در  شهر  این  دادستان  اما 
آن  اجرای  از  مانع  اجرای کنسرت،  به  مانده 
شده است لذا باید از داستانی دلیل لغو این 

کنسرت مجوزدار را جویا شد.
شورای  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده 
اسالمی ادامه داد: معتقدم سعه صدر بیشتری 
نیاز  هنری  و  فرهنگی  برنامه های  قبال  در 
نظارت  با   که  کنسرت ها  این  چراکه  است 
چارچوب  با  مناسب  تمهیدات  و  مسئوالن 
نظام جمهوری اسالمی برگزار می شوند، جزو 
سالم ترین فضاهای تفریحی جوانان محسوب 
محدودیت ها،  این  اعمال  با  و  می شوند 
باید  لذا  شد  خواهند  بیشتر  آسیب ها  صرفا 
در  مگر  رساند  حداقل  به  را  محدودیت ها 
و  محرز  غیراخالقی  رفتارهای  که  مواردی 

اثبات شده باشند.
وی با بیان اینکه جوانان شهرستان تفریحات 
به  جوانان  جذب  گفت:  دارند،  محدودی 
جهت  هنری  و  فرهنگی  برنامه های  سمت 
ایرانی  غنی  موسیقی  و  فرهنگ  با  آشنایی 
سالم ترین  به  آن ها  فراغت  اوقات  پرکردن  و 
از  بیش  نباید  و  است  ارزشی  اقدامی  شکل 

اندازه به آن ها سختگیری کرد.
اعمال محدودیت ها  اینکه  بیان  با  سبحانی فر 
شده  مشخص  قرمزهای  خط  حد  در  باید 
فرهنگ  وزارت  به یقین  هم  را  آن  که  باشد 
کرده  اعمال  خود  مجوزهای  ارائه  از  قبل 
دلیل  شود؛  بررسی  باید  کرد:  اضافه  است، 
شهر  دادستانی  توسط  شده  اجرا  محدودیت 
سبزوار چه بوده است و با مسئوالن شهر به 
احتمال  چون  دالیلی  چراکه  نشست  گفتگو 
وقوع رفتار غیراخالقی قبل از اجرا پذیرفتی 

نیست.
شورای  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده 
مجلس  نماینده  به عنوان  افزود:  اسالمی 
لغو  دلیل  فرصت  اولین  در  سبزوار  شهر 
و  جوانان  قشر  ناراحتی  که  را  کنسرت  این 
مسئوالن  با  داشته  دنبال  به  را  هنرمندان 

شهر پیگیری خواهم کرد.

خبر

با تاکید بر  نمایندگان مردم در خانه ملت 
های  بخش  در  دقیق  آمار  اعالم  ضرورت 
احوال،  ثبت  سازمان  سوی  از  مختلف 
تاکید کردند: کتمان آمار نه تنها اثربخشی 
سایر  از  پیشگیری  عدم  سبب  بلکه  ندارد 

آسیب های اجتماعی می شود.
طی روزهای اخیر مدیر کل آمار و اطالعات 
سازمان ثبت احوال در اظهار نظری اعالم 
محرمانه  طالق  آمار  پس  این  از  که  کرد 
بوده و اعالم نخواهد شد چرا که به اعتقاد 
بیان شده  اندازه کافی  به  آمار طالق  وی  
نمی کند؛  دوا  را  دردی  صرف  آمار  ارایه  و 
کارشناسان  واکنش  با  البته  که  موضوعی 
و  شناسی  جمعیت  مختلف  های  حوزه  در 
نمایندگان  البته  و  اجتماعی  های  آسیب 
گذاری  قانون  متولیان  عنوان  به  مجلس 

روبرو شد.
چنین  طرح  از  انتقاد  با  مجلس  نمایندگان 
اظهاراتی، این اقدام سازمان ثبت احوال را به 
نوعی پاک کردن صورت مساله در برخورد با 
کردند  تاکید  و  دانسته  اجتماعی  های  آسیب 

که کتمان این آمار اثربخشی ندارد.

مردم مهم ترین نقش را در پیشگیری از 
طالق دارند

اظهارات  به  واکنش  در  خراسانی  شیران  رضا 
سازمان  جمعیتی  آمار  و  اطالعات  مدیرکل 
آمار  اعالم  توقف  بر  مبنی  کشور  احوال  ثبت 
طالق، به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: 
مولفه های کمک  از  یکی  دقیق  و  واقعی  آمار 
کننده در کاهش آسیب ها است چراکه قدرت 
می دهد،  افزایش  را  پیش بینی  و  پیشگیری 
دردناک  و  مشکل دار  نقطه  آمار  حقیقت  در 
باید  دقیق  آمار  بنابراین  می کند  مشخص  را 

ارائه شود.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
آسیب های  دقیق  آمار  اینکه  بیان  با  اسالمی 
مردم  اختیار  در  باید  طالق  چون  اجتماعی 
یا  شدت  خصوص  در  مردم  کرد:  گیرد،  قرار 
طالق  همچون  اجتماعی  های  آسیب  کاهش 
بیشترین نقش را در پیشگیری خواهند داشت 

حل  را  مشکلی  آمار  کردن  کتمان  رو  این  از 
نمی کند.

نه  طالق  آمار  اعالم  عدم  اینکه  بیان  با  وی 
کردن  پاک  بلکه  نمی کند  حل  را  تنهامساله 
صورت مساله است تاکید کرد: هرچه با مردم 
صادق تر بوده و صریح تر صحبت کنیم آنها در 
حوزه آسیبب های اجتماعی نقش آفرینی برای 
بنابراین  داشت  خواهد  بیشتری  پیشگیری 

موفق تر خواهیم بود.
آمارها  اینکه  بر  تاکید  با  خراسانی  شیران 
مورد  آن  نقش پذیری  که  موضوعی  به  نسبت 
نظر است، متفاوت است، یادآور شد: در حوزه 
جمعیتی  مختلف  نسبت های  باید  طالق  آمار 
 30 تا   ۲0 سن  به  نسبت  طالق  آمار  یعنی 
سال یا 30 تا ۴0 سال، شاغالن و غیرشاغالن 
چراکه  شود  اعالم  بی سوادان  و  باسوادان  و 
نیاز  را  طبیعی است که هر کدام نسخه خود 

دارند.
نسخه  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
و  سنین  همه  برای  نباید  طالق  آمار  تعیین 
دیده  یکسان  مردمی  گروهای  و  شهرها  همه 
باید  احوال  ثبت  سازمان  کرد:  تاکید  شود، 
کند  ارائه  شفاف تر  و  دقیق تر  را  طالق  آمار 
چراکه به کارگیری این آمار در موارد مختلف، 

متفاوت است.

شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
آمار  کتمان  با  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی 
می شود:  یادآور  نمی کند،  حل  را  مشکلی 
مجازی  فضاهای  واسطه  به  مردم  امروزه 
می کنند،  دریافت  سرعت  به  را  اطالعات 
دید  ایجاد  سبب  طالق  آمار  ایراد  بنابراین 

روشن تر نسبت به ازدواج می شود.

طالق علل اصلی بروز بسیاری از 
آسیب های اجتماعی است

کمیسیون  عضو  دیگر  عزیزی  عبدالرضا 
به  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی 
مسئوالن  و  مردم  گفت:  خانه ملت  خبرنگار 
باشند چراکه  اطالعات  و  آمار  باید در جریان 
است،  موثر  بسیار  آنها  تصمیم گیری   در 
آسیب های  از  بسیاری  بروز  اصلی  علل  طالق 
در جریان  باید  مردم  بنابراین  است  اجتماعی 
آمار و اطالعات باشند تا با همراهی مسئوالن 

درصد پیشگیری برآیند.
شورای  مجلس  در  شیروان  مردم  نماینده 
اسالمی با یادآوری زمانی که آمار بیماری ایدز 
جهانی  روز  زنگ  امروزه  افزود:  بود،  محرمانه 
به  مدارس  در  استانداران  را  ایدز  با  مبارزه 
صدا در می آورند چراکه دریافتند اطالع رسانی 

اثرات مثبتی به جا می گذارد.
و  را الزم  از وقوع  واقعه قبل  عزیزی عالج 
ضروری خواند و تصریح کرد: پنهان کاری 
و عدم اطالع رسانی کاری از پیش نخواهد 

برد.
اعالم نکردن آمار طالق پاک کردن 

صورت مساله است
خبرگزاری  خبرنگار  به  هم  ساعی  زهرا 
دستگاه های  و  سازمان ها  گفت:  خانه ملت 
و  خود  وظایف  شرح  طبق  باید  اجرایی 
و  آمار  ارائه  کنند،  عمل  مسئولیت هایشان 
اطالعات هم بخشی از وظایف سازمان ثبت 

احوال کشور است.
در  آذرشهر  و  اسکو  تبریز،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه فقدان 
مشکالت  از  یکی  درست  و  دقیق  آمار 
همیشگی کشور است، تصریح کرد: پایه و 
اساس برنامه ریزی در هر کاری آمار و اطاعات 
حوزه ها  برخی  در  متاسفانه  که  است  دقیق 

کمبود آماری وجود دارد.
این  با  احوال  ثبت  سازمان  اینکه  بیان  وی 
خود  وظایف  به  دیگر  دستگاه های  که  تصور 
انجام  از  نمی تواند  نمی کنند،  عمل  درست 
ارائه  عدم  افزود:  زند،  باز  سر  خود  وظیفه 
دلیل که دستگاه های  این  ایراد  با  آمار طالق 
متولی امر کاهش طالق بی توجه هستند و کار 
موثری انجام نمی دهند محاسبه غلطی است.

ساعی با تاکید بر اینکه مسئوالن سازمان ثبت 
یادآور  کنند،  اعالم  را  طالق  آمار  باید  احوال 
وظایف  باید  هم  طالق  کاهش  متولیان  شد: 
دستگاه ها  این  وظایف  و  دهند  انجام  را  خود 

نباید تداخل پیدا کند.
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
شفاف  باید  آمار  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی 
اعالم شود، افزود: عدم ارائه آمار طالق با این 
کم  طالق  به  نسبت  حساسیت  که  استدالل 
رنگ شده پاک کردن صورت مساله است؛ در 
که  هستیم  مسلمانی  جامعه  دارای  ما  واقع 
طالق  چون  اجتماعی  آسیب های  به  نسبت 
حساس است لذا مشکل را باید در جایی دیگر 

جستجو کرد.

کتـمان آمار طـالق؛ بدون اثر

امور  و  کمیسیون شوراها  رئیسه  هیات  عضو 
اسالمی  شورای  مجلس  در  کشور  داخلی 
قانونی  خالءهای  رفع  برای  کرد:  تاکید 
رای  فروش  و  خرید  ویژه  به  انتخابات  در 
جلسه  کشور  وزارت  و  نگهبان  شورای   با 

می گذاریم.
گالیه  به  اشاره  با  کاظمی  حمیدرضا  سید 
شورای نگهبان از خرید و فروش آرا به دلیل 
و  خرید  موضوع  داشت:  اظهار  قانونی  خالء 
فروش آرای یکی از مسائلی است که همواره 
این شرایط  از  افراد  و همه  پرداختیم  آن  به 

و  نگهبان  شواری  باید  بنابراین  دارند  گالیه 
با مجلس  را  قانونی  وزارت کشور خالء های 
در میان بگذارند تا نسبت به رفع آن راه حلی 

در نظر گرفته شود.
دهم  مجلس  در  دختر  پل  مردم  نماینده 
تدابیری  باید  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
و  افرادی که در خرید  با  اندیشیده شود که 
فروش آرای در انتخابات دارند برخورد شود و 
صالحیت آنها تایید نشود نباید فضا و فرصت 
که  هایی  جایگاه  در  افراد  این  حضور  برای 
شود،  رفع  مردم  مشکالت  رود  می  انتظار 

ایجاد کنیم.
فروش  و  خرید  با  که  افرادی  گفت:  وی 
دوران  در  کنند  می  پیدا  راه  مجلس  به  آرا 
نمایندگی تالش می کنند با استفاده از رانت 
جیب خود را برای حضور مجدد در انتخابات 
مشکالت  رفع  برای  گامی  هیچ  و  کنند  پر 

جامعه و کشور بر نمی دارند.
قانونی  خالءهای  باید  کرد:  تاکید  کاظمی 
کشور  وزارت  و  نگهبان  شواری  همکاری  با 
انتخابات  قانون  اصالح  در  تا  شود  مشخص 

لحاظ شود.

امور  و  کمیسیون شوراها  رئیسه  هیات  عضو 
اسالمی  شورای  مجلس  در  کشور  داخلی 
اظهار داشت: بعد از تعطیالت مجلس جلسه 
جهت  کشور  وزارت  و  نگهبان  شورای  با  ای 
و  خرید  با  برخورد  قانونی  خالءهای  بررسی 
فروش آرای انتخاباتی در نظر گرفته می شود 

تا در اصالح قانون انتخابات دیده شود.
شورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی 
انتخابات  در  آرا  فروش  و  خرید  از  نگهبان 
گله کرد و تاکید داشت این مسئله به دلیل 

خالءقانونی به وجود می آید.

برای رفع خالء قانونی خرید و فروش رای؛

تشکیل جلسه شورای نگهبان و وزارت کشور

آگهی مفقودی
سفید  رنگ  به   1۲5 رادیسون  موتورسیکلت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
موتور شماره  و   588  –  ۴3113 ایران  انتظامی  شماره  به   1393  مدل 

 1۲5 R 930۲111 و شماره شاسی STATE  1۲5 N 3  C  10  R  15138
N3C به نام مهران نوروزیان امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

حصر وراثت
 معصومه عزتی دارای شماره شناسنامه ۴ فرزند علی اله متولد 13۴0  صادره از 
درخواست حصر  این شورا  ز  به کالسه 95/ب/589  و  دادخواست  بشرح   نوبران 
به  فرزند تقی   اله مردانی  نموده و چنین توضیح داده که شادروان عطاء  وراثت 
شماره شناسنامه 59۲ در تاریخ 95/۴/۲1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-سجاد مردانی فرزند عطاءاله به شماره شناسنامه ۷-39689-059 نسبت پسر 

۲-معصومه عزتی فرزند علی اله به شماره شناسنامه ۴  نسبت همسر 
نوبت  یک  در  را  مزبور  در خواست  مقدماتی  درخواست  تشریفات  انجام  به  اینکه 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد.م/الف 835 
حوزه مرکزی  شورای حل اختالف شهر جدید پرند

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

را  نامه عادی خود  قول  به  احمد درخواست رسیدگی  فرزند  رونقی  خانم صورت 
از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به  از پالک 15۴فرعی 
زمین آبی پهلوی آبادی که از آقایان محمد علی امینی و احمد رونقی خریداری 
و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 9۴–1۲۷ تشکیل و 
رأی  طبق  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به 
1395031600۷000۴۷3 مورخ 1395/3/۲9 مستند به ماده 3قانون و ماده 13 
مساحت  به  خانه  باب  یک  مالکیت  سند  صدور  به  رأی  مزبور  قانون  نامه  آیین 
15۷/50 متر مربع به نام خانم صورت رونقی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان محمد علی امینی و کیخسرو امینی می باشد لذا مراتب در دو 
نوبت در فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، مقرض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام خانم صورت رونقی خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار اول1395/5/1۷ تاریخ انتشار دوم 1395/6/1

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود

ابالغ
به طرفیت خوانده سعید  اعظم شفائی دادخواستی  وکالت  مهاء شنیتیبا  خواهان 
)موضوع  رسمی  سند  ابطال  و  خسارت  مطالبه  و  ید  خلع  خواسته  به  رحیمی 
سندملک است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان رباط کریم نموده که جهت 
به  و  ارجاع  کریم   رباط  عمومی حقوقی شهرستالن  دادگاه  به شعبه۲  رسیدگی 
کالسه 950998۲۲90۲00۲۲5  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۷/10 
. به علت مجهول المکان بودن خوانده سعید  و ساعت 11:30 تعیین شده است 
رحیمی و درخواست وکیل خواهان وبه تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی حاظر گردد.م/الف 881
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم- محمدی 

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
عبود  آقای  300۲۲1۷-1395-1395/3/۲5تصرفات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
ملی  کد  آزادگان  دشت  1۷۲8صادره  شناسنامه  شماره  به  فرزندحسن  سواری 
1988696۴۴5 نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 160 متر مربع درقسمتی 
منجر  دولتی  آقایان  ازمالکیت  اهواز خروجی  دو  از ششدانگ/پالک۲6۲0/3بخش 
پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  مزبور  برابرماده3قانون  لذا  گردیده  رای  بصدور 
روزجهت اطالع عموم آگهی می گردد تاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت 
ایشان اعتراض داشته باشد ازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض 
نمایند  دریافت  ورسید  تسلیم  اهواز  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  به  رامستقیما  خود 
دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  ومعترض 
محل  ثبت  اداره  وبه  اخذ  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به 
تحویل نمایند بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره ثبت 
برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهد نمود.شماره م الف:)5/1933(                                                                                           

تاریخ انتشار نوبت اول1395/5/۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/5/1۷ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز-قادریان

آگهی دادنامه
شماره دادنامه:95099۷61۴۴600336

تاریخ تنظیم:1395/۴/۲۷
شماره پرونده:9۴099861۴۴600۲18

شماره بایگانی شعبه:9۴0۲۲۴
شهرستان  نشانی  فرزندجوادبه  عبدالحمیدمقدم  خواهان:آقای 
استقالل  وخیابان  الملک  نظام  خیابان  بین  خیابان۴5متری  دزفول 
حسین  خوزستان-خواندگان:1-آقای  شویی  قالی  مغازه  پالک۴۷1جنب 
شهری  زمین  ۲-اداره  المکان  مجهول  نشانی  به  فرزندعباس  سگوندرحیمی 
سند                                                                                                                                               خرداد-خواسته:انتقال  بلوار15  روبروی  دزفول  نشانی  به  دزفول 

رای دادگاه
عبدالحمیدمقدم  آقای  دعوی  وآله.درخصوص  رسوله  علی  والصالت  الحمداله 
زمین  فرزندعباس۲-اداره  سگوندرحیمی  حسین  فرزندجوادعلیه1-آقای 
ملک  سندرسمی  انتقال  به  الزام  خواسته  به  وشهرسازی(دزفول  راه  شهری)اداره 
مقوم51000000ریال  به  چهاردزفول  ثبتی9/101۷۲بخش  پالک  بشماره 
بااحتساب خسارات دادرسی وقانونی دادگاه باتوجه به اوراق پرونده خواهان باتقدیم 
ازپالک  شدبمساحت15مترمشاع  مدعی  دادگاه  درجلسه  وشرکت  دادخواست 
نموده وقریب سی  آنرانیزپرداخت  نموده وثمن  اول خریداری  راازخوانده  موصوف 
آن  ازانتقال سندرسمی  تاکنون  مالکانه خودداردولیکن  درتصرف  سال هم هست 
امتناع شده است وبشرح موصوف درخواست صدورحکم نمودواضافه نمودسندبنام 
نیزبه  ونامبرده  واگذارنموده  اول  رابه خوانده  ملک موصوف  واو  است  دوم  خوانده 
خواهان واگذارنموده است وازطرفی خوانده اول علیرغم ابالغ قانونی بدون ارسال 
الیحه درجلسه دادگاه شرکت ننمودونماینده حقوقی خوانده دوم باشرکت درجلسه 
دادگاه اظهارنمودچون سنداستنادی خواهان عادی است قابل پذیرش نیست ونیز 
بلحاظ اینکه اداره خوانده باخواهان قراردادمنعقدننموده است لذادعوی خواهان را 
رد نمود علیهذادادگاه بدواچون آخرین وضعیت ثبتی نیازبوداستعالم معمول واداره 
ثبت اسنادوامالک اعالم نمودپالک مزبوربنام خوانده دوم می باشدعلیهذاباعنایت 
به اوراق پرونده اوالچون پالک ثبتی بنام خوانده اول نمی باشدطرح دعوی بطرفیت 
دادرسی  آئین  بند۴ماده8۴قانون  ماده89ناظربه  نداردومستندابه  وجاهت  نامبرده 
به  باتوجه  دوم  خوانده  گرددثانیادرخصوص  صادرمی  خواهان  قراررددعوی  مدنی 
اینکه نامبرده ملک مدعی به رابه خوانده اول واگذاروایشان نیزبه خواهان واگذارنموده 
است وملک نیزحسب اوراق پرونده قریب سه دهه می باشدتوسط خواهان احداث 
بناشده ودرتصرف نامبرده می باشدواین امرقرینه ای هست برصحت ادعای خواهان 
ودعوی  داده  رامحرزتشخیص  ملک  واگذاری  دادگاه  غیرموثرخوانده  ودفاعیات 
مواد   و  مواد383،36۲،338،35،10قانون مدنی  وارددانسته ومستندابه  را  خواهان 
519،515،50۲قانون آئین دادرسی مدنی خوانده ردیف دوم رابه انتقال ثبتی ملک 
مدعی به بنام خواهان بابت اصل خواسته ونیزنامبرده رابه پرداخت هزینه دادرسی 
بابت خسارات وارده درحق خواهان محکوم می نماید.این رای حضوری بوده وظرف 

بیست روزبعدابالغ قابل تجدیدنظراست.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی دزفول-حجت ا... بقایی

دادنامه
خواهان: بانک ملّت استان کرمانشاه به وکالت خانم نگین قادری ساکن کرمانشاه 

چهر راه بسیج مدیریت حقوقی شعب بانک ملت استان کرمانشاه
 3 فاز  فرهنگیان،  جوانرود  ساکن:  عباس  فرزند  راد  غتاحی  فرهاد   -1 خواندگان: 
ساکن  علی  فرزند  آزاد  بهرامی  احمد  محمدی۲-  امین  منزل  یک  چنار  کوچه 
جوانرود میدان فلسطین کوچه هالنیه 3 منزل شخصی 3- سعدیه تنهایی فرزند 

سهراب ساکن جوانرود خیابان جانبازان
خواسته: مطالبه مبلغ ۴1۷16199 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 569۲66۴ ریال 

بابت خسارت تأخیر و تأدیه، هزینه های دادرسی مدنی و حق الوکاله وکیل
با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رأی می گردد:

رأی شورا
در خصوص دادخواست بانک ملّت استان کرمانشاه به وکالت خانم نگین قادری به 
طرفیت خواندگان: 1- فرهاد فتاحی راد ۲- احمد بهرامی آزاد و 3- سعدیه تنهایی 
مبلغ 569۲66۴  و  بدهی  اصل  بابت  ریال  مبلغ ۴1۷16199  به خواسته مطالبه 
ریال بابت جریمه تأخیر و تأدیه روزانه و هزینه های دادرسی مدنی و حق الوکاله 
کرمانشاه  استان  ملّت  بانک  بدهکار  بانکی  تسهیالت  وام  دریافت  بابت  وکیل 
توسط خواندگان فوق  با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل بانک ملّت و 
آگهی ابالغ منتشره در روزنامه کثیر االنتشار زمان مورخ 1395/3/۲۴ بدینوسیله 
سعدیه   -3 و  بهرامی  احمد   -۲ فتاحی  فرهاد   -1 نام های:  به  پرونده  خواندگان 
تنهایی به عنوان متضامن محکوم به پرداخت مبلغ ۴1۷16199 بابت اصل خواسته 
و مبلغ 569۲66۴ ریال بابت خسارت تأخیر و تأدیه، مجموعاً ۴۷۴08863 ریال 
تا تاریخ 1395/1/15 منبعد روزانه تا تاریخ صدور حکم روزانه مبلغ 13۷0۷ ریال 
در حق بانک ملت استان کرمانشاه می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139560331011001385 مورخه 1395/05/05 هیات/ موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در 
آقاي مشااله محمدي بشناسنامه شماره ۴06 صادره از زنجان فرزند سیف اله در 
به مساحت 111/۴0 مترمربع  بناي احداثي در آن  با  ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک شماره 1۴6 اصلي واقع در البرز با خریداري از آقاي علي محمدي آقبالغ و 
با مالکیت مالک اولیه محمود ناصر ترابي تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴5۴۴۴م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/06/0۲

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

آگهی احضار متهم 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
آقای  برای  پرونده کالسه 9۴09986698100310  در   9510۴3661100188۷
یوسف حسینی ماهی دشتی فرزند سید مرتضی  به اتهام ترک انفاق تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1395/6/۲9 ساعت 10:30 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت تا متهم منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهر شهرستان خرم آباد )103 جزایی سابق( – 

محمد موسی نژاد.

متن آگهی 
خواهان / شاکی علی ساالری نظر آباد دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم نعمت 
آباد  جایروند به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
)ره(  امام خمینی  اختالف مجتمع  به شعبه ۲9 شورای حل  که جهت رسیدگی 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری 
کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 950998669۴100153 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/6/16 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شورای حل اختالف شعبه 29 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان 
خرم آباد – خدیجه ترکارانی.

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای/ 300۲۲16-1395-95/3/۲5تصرفات  برابررای  فاقدسندرسمی 

آبادان  صادره  شناسنامه1۴۴00  بشماره  فرزندخلف  منصوری  علی  خانم 
مساحت۲5۲مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به  کدملی181581۷۷۲0نسبت 
آقای  ازمالکیت  دواهوازخروجی  پالک۲690/3۷بخش  از/ششدانگ  درقسمتی 
حاج درویش میراب زاده منجربصدور رای گردیده لذابرابرماده3قانون مزبورمراتب 
دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت 
به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این 
آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  ومعترض  نمایند  ورسیددریافت 
اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض 
اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره 
درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.شماره م.
الف)5/۲0۴۷(                                                                                         

تاریخ انتشارنوبت اول:1395/5/1۷ 
تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/6/1

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادریان

آگهی مفقودی
فرزند  باقری  فاطمه  اینجانب  کارشناسی  دوره  تحصیالت  پایان  موقت  گواهینامه 
مهلت علی به شماره ملی ۴8999069۲۷ و شماره دانشجویی 8511۴83۷9۴رشته 
حسابداری از دانشگاه پیام نور واحد تهران- هشتگرد مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
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تصمیمات حوزه دارو
 سیاسی نیست

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت صرفا 
داروهای ثبت شده و دارای مجوز را تائید می کند و 
تصمیمات مربوط به ثبت دارو و مجوز آن، تصمیم 

کارشناسی بوده و سیاسی نیست.
برخی  اصرار  کرد:  تصریح  دیناروند  رسول  دکتر 
پزشکان به مصرف داروی گران قیمت برند آنهم 
آن  کیفیت  با  داخل  تولید  مشابه  که  حالی  در 
موجود است، به هیچوجه مورد تائید سازمان غذا 

و دارو نیست. 
که  پزشکان  برخی  روش  کرد:  خاطرنشان  وی 
ضمن منع بیمار از مصرف داروهای ژنریک آنها را 
به مصرف داروهای برند و خارج از فهرست دارویی 
کشور اجبار می کنند، صحیح نیست و این رویه نه 

سودی برای کشور و نه عایدی برای بیماران دارد. 
داروهای  صرفا  بهداشت  وزارت  کرد:  تاکید  وی 
ثبت شده و دارای مجوز را تائید می کند و هرگز 
برخی  اشتباه  هزینه  کننده  پرداخت  نمی تواند 

پزشکان باشد. 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
آموزش پزشکی اظهار داشت: مدیرکل دارو نمی 
تواند با نظر شخصی، دستور صدور یا عدم صدور 
یک داروی خاص را صادر کند یا نکند؛ حتی وزیر 
بهداشت یا رئیس سازمان غذا و دارو نیز به هیچ 

عنوان قادر به اخذ چنین تصمیمی نیستند.
دیناروند گفت: چنین تصمیماتی بر اساس ارزیابی 
ها، ضوابط و مراحلی انجام می شود که کسی نمی 

تواند در نتایج آن تاثیری بگذارد. 

بازگشت ۱۰ معلم ایرانی 
از العین

از کشور  مدارس خارج  و  الملل  بین  امور  معاون 
وزارت آموزش و پرورش از اعزام 3۷0 معلم ایرانی 
به 80 کشور دنیا خبر داد و گفت: 10 معلم به 
دلیل عدم صدور مجوز کار از سوی العین به کشور 
بازگشت  درباره  آبادی  نوش  شاهین  بازگشتند. 
معلمان ایرانی از العین گفت: تعداد 10 معلم از العین 
به ایران بازگشتند. امارت العین االن مدت مدیدی 
است که برای معلمان ما بطاقه کار صادر نمی کند به 
همین دلیل از معلمین ایرانی که اجازه کار در دبی 
و ابوظبی دارند استفاده می کنیم و همین امر نیز با 

مانع تراشی ادارات العین مواجه است.
وی افزود: با وجود اینکه معلمان ایرانی در کشور 
امارات ویزای اقامت دارند اما بطاقه کار برای آنان 
صادر نمی شود. اداره کار العین برای صدور بطاقه 
نمی  اجازه  از سویی  و  تراشی می کند  مانع  کار 
دهند معلمان مورد نیازمان را از امارت های دیگر 
تامین کنیم.معاون امور بین الملل و مدارس خارج از 
کشور وزارت آموزش وپرورش اضافه کرد: همچنین 
برای اخذ جواز کار مدارس )رخصه( یک اداره جواز 
باید  اداره ی دیگری که  و  را می خواهد  مدرسه 
مجوز را بدهد این کار را علیرغم پیگیری های فراوان 

مسئولین ایرانی انجام نمی دهد.
نوش آبای بیان کرد: در حال حاضر افتخارمان به 
به  کشورمان  در  که  است  این  ایرانی  یک  عنوان 
اتباع غیر مجاز اجازه تحصیل می دهیم اما آنان 
برای آموزش اتباع خارجی مجاز نیز مانع تراشی 

می کنند.

حضور ۱۷ هزار اتباع خارجی 
در برنامه های سوادآموزی 

حدود  گفت:  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
با  ایران  در  بیسواد  اتباع خارجی  از  نفر  1۷ هزار 
همکاری سازمان نهضت سوادآموزی و کمیساریای 
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در برنامه های 

سوادآموزی سال 95 شرکت می کنند.
علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در 
پاسخ به این پرسش که »تعداد اتباع خارجی که 
چقدر  دارند  شرکت  سوادآموزی  فعالیت های  در 
است؟«، اظهار داشت: در سال گذشته ۲۴ هزار و 
900 نفر از اتباع خارجی در برنامه های سوادآموزی 
شرکت داشتند.وی افزود: در سال جاری 13 هزار و 
۷00 نفر از اتباع را سازمان نهضت سوادآموزی و 
تعدادی را هم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 
ملل متحد برای شرکت در برنامه های سوادآموزی 
در نظر گرفته است که عدد سواد آموزان اتباع در 

سال جاری را به حدود 1۷ هزار نفر می رساند.
پاداش  »آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  باقرزاده 
ریالی به اتباع خارجی بیسواد در ایران هم پرداخت 
می شود؟«، گفت: مصوبه ای که دولت برای پرداخت 
پاداش به سواد آموزان دارد با صراحت برای پرداخت 
و عدم پرداخت پاداش به اتباع اشاره نکرده است، 
ایرانیان پرداخت  اما اکنون پاداش سوادآموزی به 

می شود.

برای همیشه دور »تاتو« 
را خط بکشید 

یک متخصص پوست و مو توصیه کرد که افراد برای 
همیشه دور »تاتو« را خط بکشند و گفت: چراکه 
تاتو و کار کردن با رنگ های غیربهداشتی و سوزن در 
محیطی که هیچ گونه نظارتی بر آن انجام نمی شود، 

بی تردید سالمت افراد را تهدید خواهد کرد.
دکتر نصرت پورسینا اظهار کرد: این روزها شاهد آن 
هستیم که بسیاری از خانم ها برای پاک کردن تاتوی 
دور چشم یا ابرویشان به متخصصان پوست مراجعه 

می کنند و از عوارض آن گله دارند.
وی افزود: تاتو از نظر پزشکی به غیر از موارد نادر که 
برای پوشش یک جوشگاه غیرقابل درمان و نامناسب 
در صورت، آن هم از سوی پزشک متخصص پوست 
به کار می رود، در بقیه موارد از جمله دالیل زیبایی 
یا آرایش دایم توصیه نمی شود و طبق اطالعیه های 
وزارت بهداشت این کار جرم تلقی می شود؛ چراکه 
انتقال  ایجاد گوشت اضافی،  عوارض جدی مانند 
عفونت هایی مانند ایدز، هپاتیت، سل، تبخال و …، 
تغییر رنگ پوست و تحریک بیماری های زمینه ای 

را به دنبال دارد.

ورزش خطر ابتال به سرطان 
 را کاهش می دهد

فوق تخصص خون و سرطان عوامل خطر ابتال به سرطان ها را نام برد و رژیم 
غذایی نامناسب را عاملی برای ابتال به سرطان  بویژه سرطان های روده بزرگ 

و پستان عنوان کرد.
دکتر مریم برخوردار اظهار کرد: سیگار، تنباکو، چاقی، بی تحرکی و رژیم 
غذایی نامناسب از عوامل خطرزا در بروز ۷0 درصد سرطان های ریه، روده، 

پروستات و سینه هستند.
وی افزود: سیگار قوی ترین عامل خطر در ایجاد سرطان ریه است که خطر 

سرطان های دهان، حلق، مری، پانکراس و کبد را افزایش می دهد.
برخوردار با اشاره به شیوع سرطان های پوستی در استان چهارمحال و 
بختیاری نسبت به دیگر استان ها، تصریح کرد: اشعه آفتاب احتمال خطر 

سرطان پوست را افزایش می دهد.
این فوق تخصص خون و سرطان، رژیم غذایی نامناسب را عاملی برای ایجاد 
سرطان دانست و گفت: گوشت قرمز و چربی های حیوانی به ترتیب باعث 

افزایش خطر سرطان روده بزرگ و سرطان سینه می شوند.
وی با اشاره به مواد نانوساختار جهت تشخیص و درمان سرطان، تصریح 
کرد: استفاده از نتایج این طرح، به درمان هدفمند سرطان با کمترین 

عوارض جانبی و کارایی باال کمک خواهد کرد.
برخوردار در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت فیزیکی و ورزش با بهبود عملکرد 
هورمون های بدن و تقویت سیستم ایمنی، خطر سرطان های روده بزرگ، 

پستان و پروستات را کاهش  می دهد.

اجباری در هدایت تحصیلی وجود ندارد

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش، پایان مرداد ماه را آخرین زمان 
برای هدایت تحصیلی دانش آموزان عنوان کرد و گفت: اجباری در هدایت 

تحصیلی وجود ندارد.
حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش پایان 
مرداد ماه را آخرین زمان برای هدایت تحصیلی دانش آموزان برشمرد و 
اظهار داشت: نمون برگ های هدایت تحصیلی در بین تمام دانش آموزان 
ورودی پایه دهم توزیع شده است و زمان ثبت نام پایه دهم تا پایان مرداد 

ماه است.
دانش آموزان  از  از 80 درصد  بیش  تحصیلی  اینکه هدایت  بیان  با  وی 
انجام شده است، افزود: تعدادی از دانش آموزانی که هنوز ثبت نام نکرده اند 
مربوط به قبولی های شهریور هستند اما امیدواریم تا پایان مرداد ماه، تمام 

دانش آموزان هدایت تحصیلی شوند.
کفاش در پاسخ به پرسشی پیرامون سخنان رئیس جمهور در باب عدم اجبار 
در هدایت تحصیلی، گفت: صحبت های ایشان دو بخش داشت، بخشی در 
خصوص مقررات و آیین نامه های موجود بود که ترتیبی ایجاد شود تا این امر 

قانونی و بدون اجبار انجام شود.

اقامتگاههای موقت
 برای معتادان توسعه می یابد

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
شلترها یا اقامتگاه های موقت شبانه برای معتادان گسترش می یابد.

پرویز افشار اظهار کرد: این اقامتگاه ها یا شلترها از سال گذشته برای معتادان 
ایجاد و هم اینک درهفت تا هشت استان کشور شلتر ایجاد شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: راه اندازی و توسعه شلترها 
به عنوان اولویت ستاد درسال 9۴ به عنوان یک تکلیف برعهده بهزیستی 
گذاشته شد و منابع آن ازمحل اعتبارات کاهش آسیب ها تامین می شود. 

افشار بزرگ ترین مشکل زنان معتاد بهبود یافته را نداشتن اقامتگاهی امن 
در ساعات شبانگاهی برشمرد وافزود: برای رفع این مشکل، اقامتگاه موقت 
شبانه برای زنان معتاد راه اندازی شده است که البته برخی ازاین شلترها، 

یک وعده غذا هم به معتادان می دهند.
وی با تاکید براینکه شلترها فقط ویژه زنان معتاد نیست، گفت: همه معتادان 
چه زن و چه مرد می توانند از این اقامتگاههای شبانه استفاده کنند؛ضمن 
اینکه شلترها فقط مختص اقامت شبانه معتادان است؛ یعنی معتادان روزها 

سرکار می روند و شب ها به شلتر بازمی گردند. 
را  زنان  خاص  شلترهای  شمار  مخدر،  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
پاسخگوی نیاز آنان ندانست و نیاز زنان معتاد را خیلی بیش از این ها 

ارزیابی کرد.

هزینه اسراف آب افزایش یابد

دبیر انجمن علمی اقتصاد ایران با بیان این مطلب که رشد مصرف آب در 
کشور بسیار باالست گفت: هزینه اسراف آب افزایش یابد. 

 سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 
در برنامه غیرمحرمانه که با موضوع بحران آب از شبکه دو سیما پخش شد 
با اشاره به اینکه برای مدیریت بحران آب باید نگاه اجتماعی و حاکمیتی 
را به طور توامان همراه کرد، افزود: امروز مساله آب در کانون توسعه پایدار 
قرار دارد و اساسا حد و میزان دسترسی به آب شرب سالم به عنوان یکی از 

مولفه های کلیدی در دست یابی به اهداف توسعه هزاره مطرح می شود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اگر جهان به سمت مدیریت مصرف 
منابع آب و اجرایی سازی طرح های جامع مدیریتی در این زمینه حرکت 
نکند باید در آینده منتظر وقوع درگیری های محلی، قومی و بین دولتی در 
سطح جهان باشیم ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به رشد فزاینده جمعیت 
در سطح جهان به ویژه جمعیت شهرنشین رشد تقاضای آب نیز رو به 
ازدیاد است به نحوی که برخی آمارها نشان می دهند که تا 3۴ سال دیگر 
تقاضای جهانی برای آب بیش از 50 درصد رشد خواهد داشت، ضمن آنکه 
تولید کشاورزی به ویژه در کشورهای درحال توسعه نیز باید بین 60 تا 100 
درصد رشد داشته باشد تا تکافوی رشد جمعیت انسانی را بدهد و این خود 

به تقاضای مصرف آب دامن می زند.
طباطبایی با بیان اینکه به دلیل مصرف بیش از حد، سطح منابع زیر زمینی 
بیش از ۲0 درصد کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: پیش بینی های هشدار 
دهنده ای در این زمینه مطرح شده است به نحوی که برخی معتقدند تنها 
تا 10 سال دیگر حدود دو سوم از جمعیت جهان دچار کمبود نسبی یا 

شدید آب می شوند.

چاقی مغز را ۱۰ سال پیرتر می کند
 

تحقیق جدید پژوهشگران نشان می دهد حجم ماده سفید مغز فرد 
دارای اضافه وزن در سن 50 سالگی با یک فرد الغر در سن 60 سالگی 

تقریبا یکسان است. 
ماده سفید مغز بافتی است که مناطق مغز را به یکدیگر متصل می 
کند و این امکان را فراهم می سازد که اطالعات بین مناطق با یکدیگر 

ارتباط یابند.
با این حال محققان آمریکایی این تفاوت ها را در سنین باالی میانسالی 
مشاهده کرده اند که همین مسئله نشانگر این موضوع است که مغز در 

دوره سالمندی بسیار آسیب پذیر است.
پال فلیچر، محقق ارشد این پژوهش، در این باره می گوید: »مغز ما به 
طور طبیعی با افزایش سن چروک می شود اما دانشمندان تشخیص 
داده اند که چاقی عالوه بر ارتباط با شرایطی نظیر دیابت، سرطان و 
بیماری قلبی، ممکن است بر شروع و روند پیری مغز هم تاثیر گذارد.«
در این مطالعه محققان داده های مربوط به ۴۷3 فرد بین رده سنی ۲0 
تا 8۷ سال را مورد مطالعه قرار دادند و بررسی کردند که ایا چاقی با 

تغییرات مغزی مرتبط با افزایش سن مرتبط است.

خبرخبر

درباره  توضیحاتی  ارائه  ضمن  بهداشت  وزیر 
وزارتخانه های  میان  همکاری  تفاهم نامه 
واردات  درباره  کشاورزی،   جهاد  و  بهداشت 
طی  گفت:  کشور،  به  تراریخته  محصوالت 
هشت تا 10 سال گذشته هیچ اتفاق جدیدی 

در کشور در اینباره رخ نداده است.
مراسم  حاشیه  در  هاشمی  حسن  سید  دکتر 
جهاد  وزارت  با  همکاری  تفاهم نامه  امضای 
کشاورزی، با بیان اینکه مصوبات و تصمیمات 
شورایعالی سالمت و امنیت غذایی که با ریاست 
پیگیری  را  می شود  برگزار  جمهور  رییس  
می کنیم، گفت: یکی از دستگاه های بسیار مهم 
و ارزشمند در کشور، وزارت جهاد و کشاورزی 
مردم  غذای  برای  اقدامات الزم  که  است. چرا 
انجام  وزارتخانه  این  در  عمدتا  آشامیدنی ها  و 

می شود.
وی با بیان اینکه اقدامات وزارت جهاد کشاورزی 
در  امروز  افزود:  است،   خورده  گره  سالمت  با 
مهندس  کشاورزی،  جهاد  محترم  وزیر  کنار 
تفاهم نامه ای  و  بودیم  همکاران شان  و  حجتی 
میان وزرات بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی 
امضا شد. بطوریکه اقدامات چند ماهه گذشته 
که کاری فشرده در قالب کارگروه های متعدد 
بوده، در قالب یک تفاهم نامه امضا شد و اجرا 
قالب  در  امیدواریم  اساس  این  بر  می شود. 
اجرای  شاهد  تفاهم نامه،  این  مصوبات  اجرای 
مصوبات شورایعالی سالمت و امنیت غذایی هم 
در حوزه مواد غذایی پروتئینی و هم در حوزه 
شده،  انجام  توافقات  و  باشیم  نباتات  و  غالت 

عملیاتی شود.
را حفظ سالمت  تفاهم   این  از  هدف  هاشمی، 
مردم و پیشگیری از بیماری ها دانست و ادامه 

داد: البته بخشی از این کار هم در دست خود 
مردم است که باید سفره شان را به سفره نیاکان 
نزدیکتر کنند. در حال حاضر بسیار بد است که 
مصرف شیر ما در کشور یک سوم دنیا باشد یا 
از سبزیجات و غالت کمتر استفاده کنیم. باید 
توجه کرد که لبنبات به رشد کودکان و کاهش 
بیماری ها کمک می کند و غذا بسیار مهم است.

درباره  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  هاشمی 
محصوالت تراریخته و چگونگی واردات آنها به 
کشور، گفت: اوال باید توجه کرد که محصوالت 
نیست،  محکوم  دنیا  در  کل  طور  به  تراریخته 
بلکه علمی است که فواید و معایب خاص خود 
را دارند. در عین حال این محصوالت هم مزایا 
دارای  هم  و  دارند  حمایتی  مصرف  موارد  و 
مضراتی هستند که باید از آنها جلوگیر ی شود. 
حوزه  در  ما  ژنتیکی  مخازن  مثال  عنوان  به 

غالت کامال طبیعی است و اجازه نمی دهیم که 
آلودگی برای آنها ایجاد شود.

وی افزود: البته ممکن است کارهای تحقیقاتی 
در این زمینه انجام شود که ما این تحقیقات را 
روی حیوانات و وزارت کشاورزی روی گیاهان 
در  حرکت  برای  و  می دهیم  انجام  نباتات  و 
مرزهای دانش  باید این مطالعات تحقیقاتی را 
انجام دهیم. اما نباید به دروغ بگوییم که اینها 

را سر سفره مردم آورده ایم.
محصوالت  واردات  اینکه  بیان  با  هاشمی 
داد:  ادامه  است،  کنترل  تحت  کامال  تراریخته 
و  ذرت  روغن،  جز  به  دارو   و  غذا  سازمان 
سویا، اجازه ورود محصول تراریخته دیگری را 
نمی دهد و این محصوالت هم به صورت مکرر 
آزمایش می شوند. در سطح عرضه نیز فقط در 
مورد یک نوع پنبه محصوالت تراریخته وجود 

دارد.
تراریخته ها  درباره  بنابراین  کرد:  تاکید  وی 
با  همراهیم  مخالفند،  که  افرادی  با  حتما  ما 
موافقان این محصوالت نیز به صورت مشروط 
وزارت  نه  اساس  این  بر  می شویم.  همراه 
بهداشت و نه وزارت جهاد و کشاورزی  و نه 
یا  نفی  را  این محصوالت  عام  به طور  دولت، 
استفاده  که  مواردی  در  و  نمی کنیم  حمایت 
از این محصوالت مفید است اجازه ورودشان 
منع  را  آنها  مضر  موارد  در  اما  می دهیم،  را 

می کنیم.
پیش  سال   10 از  اینکه  بیان  با  هاشمی 
می شده  کشور  وارد   سویا  و  ذرت  روغن، 
به  را  محصوالت  این  بخواهیم  اگر  حاال  و 
است  ممکن  کنیم،   وارد  غیرتراریخته  صورت 
پیدا نکنیم و یا به چندین برابر قیمت باشد، 
تراریخته طی هشت  گفت: درباره محصوالت 
در  جدیدی  اتفاق  هیچ  گذشته  سال   10 تا 
سال  در  طرفی  از  است.  نداده  رخ  کشور 
تراریخته  برنج های  زمینه  تحقیقی در   ۲005
این  که  نیست  معنی  این  به  اما  شد،  انجام 
محصوالت را  وارد بازار کرده اند. بلکه در طی 
10 سال گذشته هیچ اتفاق جدیدی در حوزه 

تراریخته در کشور رخ نداده است.
سوالی  به  پاسخ  در  پایان  در  بهداشت  وزیر 
بر  مبنی  بهداشت  وزارت  پیشنهاد  درباره 
چون  زیان باری  محصوالت  قیمت  کاهش 
بود  دیناروند  دکتر  پیشنهاد  گفت:  شکر، 
اختیار  در  ارزان  را  زیان آور  محصوالت  که 
مردم قرار ندهیم. در این زمینه اگر بنا باشد 
اقدامی را آغاز کنیم باید اول از سیگار شروع 

کنیم.

محصوالت تراریخته را »نفی« یا »حمایت« نمی کنیم

اعالم »بی طرفی« وزیر بهداشت!

نصب شناسنامه رانندگان بر روی 
تاکسی ها

نظارت  و  مدیریت  سازمان  برداری  بهره  و  فنی  معاون 
در  رانندگان  شناسنامه  نصب  از  تهران  شهر  تاکسیرانی 

تاکسی ها پایتخت خبر داد.
مهدی ابراهیمی ، با اعالم خبر نصب شناسنامه رانندگان 
تاکسی در داخل خودرو گفت: بزودی کارت مشخصات و 
بگونه ای  تاکسی ها  داشبورد  روی  بر  رانندگان،  شناسنامه 
بتوانند  هم  عقب  صندلی  مسافران  تا  شد  خواهد  نصب 

اطالعات راننده تاکسی را رویت کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کارت شناسایی بر روی 
تعدادی از تاکسی های فرودگاه مهرآباد نصب شده است، 
تا  که  می کنند  تردد  پایتخت  در  تاکسی  هزار  گفت: 80 
راننده  شناسنامه  خودروها  این  تمامی  بروی  سال  پایان 

نصب خواهد شد.
نظارت  و  مدیریت  سازمان  برداری  بهره  و  فنی  معاون 
تهران در مورد جزئیات کارت شناسایی  تاکسیرانی شهر 
نام  نام،  از  اعم  راننده  اطالعات  افزود:  تاکسی  رانندگان 
بر  و...  تاکسی  فعالیت  خانوادگی، شماره شناسنامه، خط 

روی آن درج می شود.
این  نیز  کمکی  رانندگان  برای  اینکه  بیان  با  ابراهیمی 
به  ملزم  رانندگان  گفت:  است،  شده  تهیه  شناسنامه 

استفاده از این شناسنامه در هنگام فعالیت هستند.

قانون ممنوعیت به کارگیری دو شغله ها 

نامه ای به مدیران  بازرسی کل کشور در  رئیس سازمان 
اجرایی  های  دستگاه  و  ها  سازمان  ها،  وزارتخانه  ارشد 
اعالم کرد: قانون منع به کارگیری دو شغله ها در دستگاه 
های دولتی از تاریخ ابالغ الزم االجراست و این سازمان با 

متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
ناصر سراج در این نامه با استناد به قانون اصالح قسمتی 
سال 1395  ماه  اردیبهشت   ۲۲ مصوب  تجارت  قانون  از 
دستگاه  ارشد  مدیران  به  اسالمی خطاب  مجلس شورای 
های اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به صورت 
از یک  بیش  در  به صورت همزمان  یا حقوقی  و  حقیقی 
شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت 
به سمت  است  غیردولتی  عمومی  مؤسسات  یا  نهادها  یا 
همه  و  است  غیرقانونی  مدیره،  هیأت  عضو  یا  مدیرعامل 
دستگاه های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت 

کنند.
قاضی سراج در ادامه نامه خود متذکر شده است: سازمان 
قانونی  وظایف  و  تکالیف  موجب  به  کشور  کل  بازرسی 
خود به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در 
راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره 
گیری از تمامی ظرفیت های قانونی، بر اجرای صحیح و 
کامل این قانون نظارت و دستگاه ها و افراد متخلف را به 

مراجع قانونی معرفی کند.

پایان مرداد، آخرین فرصت  ثبت نام 
وام بالعوض

ورزش  وزارت  جوانان  اجتماعی  مشارکت های  مدیرکل 
و  طرح ها  اجرای  برای  جوانان  سمن های  گفت:  جوانان  و 
برنامه های خود می توانند تا پایان مرداد ماه نسبت به دریافت 

وام بالعوض ثبت نام کنند.
رضا حجتی اظهارکرد: وزارت ورزش وجوانان به منظور اجرای 
طرح ها و برنامه های سمن های جوانان با موضوعات پیشگیری 
و یا کاهش آسیب های اجتماعی جوانان، گسترش کارآفرینی 
با  همگانی  ورزش  توسعه  و  اجتماعی  کارهای  و  کسب  و 
و  نشین  مناطق حاشیه  غیررسمی،  اولویت سکونتگاههای 
محالت بحران خیز شهری ، تا سقف ۷0 میلیون ریال کمک 
بالعوض پرداخت می کند و قصد دارد از حدود 300 طرح 
حمایت کند.وی درباره چگونگی تعیین اولویت های تخصیص 
کمک های بالعوض گفت: با بررسی های کارشناسانه به این 
نتیجه رسیدیم الزم است آسیب های اجتماعی را در اولویت 
قرار دهیم چراکه پرداختن به این موضوع یک نیاز ملی است 
و در تخصیص کمک های مالی اولویت بندی میان سمن های 

تهران و سایر استان ها نداریم.
حجتی در پایان  گفت: سازمان های مردم نهاد جوانان برای 
ارایه طرح نامه/ پروپوزال پیشنهادی می توانند به ادارات کل 
ورزش و جوانان در مراکز استانها و ادارات ورزش و جوانان 

شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

مشاورهژنتیکپیشازازدواجاجباریمیشود
اعتیاد  رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان 
مشاوره  اجرای  گفت:  بهزیستی کشور  سازمان 
ژنتیک پیش از ازدواج در برنامه ششم توسعه 

اجباری می شود.
 ۲500 حاضر  درحال  گفت:  رضازاده   مجید 
پزشک، آموزش مشاوره غربالگری ژنیتک قبل 

از ازدواج را فرا گرفته اند.
ممکن  که  افرادی  طرح  این  در  افزود:  وی 
باشند، شناسایی  ژنتیک  اختالالت  است دچار 
سال   ۲ از  طرح  این  اجرای  برای  و  می شوند 
راه اندازی  شهر   6۲ در  ژنتیک  مراکز  گذشته 

شده است.
ادامه عنوان کرد: تغییر نگرش در  رضازاده در 
با رویکرد  زمینه فعالیت مراکز مشاوره ژنتیک 
بیماریابی فعال در ۲۴0 مرکز مشاوره، یکی از 
سیاستهای سال جاری سازمان بهزیستی است 
که در این زمینه مشاوران این مراکز در سنین 

قبل از ازدواج به ارائه مشاوره می پردازند.
حوزه  در  سازمان  این  فعالیتهای  به  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  اعتیاد  از  پیشگیری 

حال  در  نیز  اعتیاد  از  پیشگیری  راستای  در 
با  حاضر 5000 تیم اجتماع محور در محالت 
مشارکت مردم در حوزه اعتیاد فعالیت و اطالع 

رسانی می کنند.
رضازاده با اشاره به فعالیت ۲۲00 مرکز درمان 
خاطرنشان  نیز  اجتماعی  آسیبهای  کاهش  و 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  درمان  کرد: 
و  میان  مدت،  کوتاه  اقامتی  پایگاه های  توسط 

بلند مدت انجام می شود.
وی تصریح کرد: سال گذشته در حوزه درمان 

به 600 هزار نفر در کشور خدمات ارائه شد.
رضازاده به اجرای 65 درصدی طرح غربالگری 
گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  نوزادان  شنوایی 
در  طرح  این  اجرای  درصد  باالی90  پوشش 
حوزه  های  برنامه  مهمترین  از  بیمارستانها 
سال  در  سازمان  این  معلولیت  از  پیشگیری 
هدف  این  به  رسیدن  برای  که  است  جاری 
و  شنوایی  سنجش  دستگاه های  خریداری 
تجهیز بیمارستانها به این دستگاه از مهمترین 

برنامه های در دست اجرای این سازمان است.

در  خبری  که  بود  گذشته  هفته  اواسط 
بزرگترین   از  یکی  دستگیری  خصوص 
رسانه ای  فضای  در  بانکی  بدهکاران 
سال   9 حدود  که  فردی  و  منتشر  کشور 
دریافت  سپه  بانک  از  را  تسهیالتی  پیش 
نشده  آن  بازپرداخت  به  حاضر  اما  کرده 
فرد  این  دستگیری  شد،  دستگیر  بود، 
به  بدهکاران  دیگر  دستگیری  احتمال 

داده  افزایش  نیز  را  کشور  بانکی  مجموعه 
درباره  ناجا  آگاهی  پلیس  رییس  و  است 

داد. توضیح  بانکی  بدهکاران  دستگیری 
،درباره  مقیمی  محمدرضا  سردار 
بدهکار  بزرگترین  دستگیری  پرونده 
دیگر  دستگیری  احتمال  و  کشور  بانکی 
اظهارکرد:  بانکی  مجموعه  به  بدهکاران 
بود،  آمده  خبرها  در  که  همالنطور 

تومان  میلیارد   150 حدود  که  فردی 
سال ها  از  و  داشته  بدهی  سپه  بانک  به 
اقدام  آن  تسویه  به  نسبت  )9سال(  قبل 
دستگیری  شد.  دستگیر  بود،  نکرده 
از  بانک  درخواست  دنبال  به  فرد  این 
اخذ  از  پس  نیز  ما  و  شده  انجام  پلیس 

شدیم. عمل  وارد  قضایی  مجوزهای 
بدهکاران  دیگر  دستگیری  درباره  مقیمی 
احتمال  و  کشور  بانکی  مجموعه  به 
از  یکی  گفت:  نیز  آنان  دستگیری 
جرائم  با  مبارزه  مجموعه  در  که  اقداماتی 
می دهیم  انجام  آگاهی  پلیس  اقتصادی 
بانکی  عمده  بدهکاران  پیگیری  و  رصد 
سال های  از  را  زیادی  جلسات  ما  است. 
وقوه   و  بانک ها  مسئوالن  با  گذشته 
هم  خوبی  تصمیمات  و  داشته ایم  قضاییه 

اتخاذ شده است. این زمینه  در 
بیان  با  ناجا  آگاهی  پلیس  رییس 
که  را  عمده ای  بدهکاران  بانک ها  اینکه 
معرفی  پلیس  به  ندارند  آنها  به  دسترسی 
مقام  دستور  با  ما  داد:  ادامه  می کنند، 
البته  می کنیم،  رصد  را  افراد  این  قضایی 
قبل ترحکم  افراد  این   از  بعضی  برای 
این  معموال  که  شده   صادر  هم  قضایی 
است،  محکومیت  حکم  یا  مال  رد  حکم 

تا  ندارد  افراد وجود  این  به  اما دسترسی 
نه  آنها  عبارتی  به  شود.  اجرا  حکم شان 
می توان  نه  و  می کنند  مال  رد  به  اقدام 
محکومیت  به  که  پیداکرد  را  آنها 

شود. منجر  زندانشان 
بدهکاران  مورد  در  اینکه  بیان  با  مقیمی 
بانکی اولویت این است که این افراد بدهی 
کرد:تا  خاطرنشان  کنند،  تسویه  را  خود 
هدف  عمده  باشه  داشته  امکان  که  آنجا 
تسویه  به  اقدام  افراد  این  که  است  این  ما 
بدهکاران  مورد  در  کنند،  بانکی  حساب 
دستگیری  به  حتما  که  نیست  این  بانکی 
بپردازیم، ما می خواهیم پیشگیری کنیم و 
این امر با تذکر و توصیه به تسویه حساب 
امر  این  که  جاهایی  در  اما  می شود  انجام 
میسر نشود  و بدهکاران در صحنه نباشند 
حکم برایشان صادر می شود و اگر حکم به 

برسد دستگیر می شوند. اجرا  مرحله 
اینکه  درباره  ناجا  آگاهی  پلیس  رییس 
هستند  نیز  دیگری  بانکی  بدهکاران  آیا 
باشد؟  رسیدگی  دست  در  پرونده شان  که 
گفت:به هر جهت بدهکار بانکی همین یک 
که  هستند  هم  دیگری  افراد  و  نبوده  نفر 
رسیدگی  و  بررسی  حال  در  آنان  پرونده  

است.

اولتیماتوم پلیس به بدهکاران بانکی کالن
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با این نسخه خانگی یبوست کودکان
 درمان کنید

 یبوست بین کودکان بسیار رایج است و کمتر کودکی را می بینیم گه 
هرازگاهی دچار یبوست نشود. در این شرایط، اجابت مزاج سخت  صورت 
می گیرد یا فرد به طور کامل برای مدتی نمی تواند اجابت مزاج کند. شیوع 
گرفتن  نادیده  اوقات  گاهی  دارد.  مختلفی  دالیل  کودکان  در  یبوست 
واکنش های طبیعی بدن موجب بروز یبوست می شود؛ این مورد در میان 
کودکان مدرسه ای شایع تر است. رژیم های غذایی کم فیبر و چاقی نیز 
می توانند باعث ایجاد یبوست بین کودکان شوند، اما علت هرچه که باشد، 

ابتالی کودک به یبوست برای پدر و مادر ناراحت کننده است.
درمان یبوست حاد به مداخله پزشکی از طریق دارو نیاز دارد و به طور 
معمول، از شیاف گلیسیرین یا داروهای خوراکی برایدرمان یبوست استفاده 
می شود. با این حال، شما می توانید از داروهای خانگی برای کاهش و رفع 
عالئم یبوست فرزندتان استفاده کنید. در ادامه شما را با  چند  نسخه خانگی 
آشنا می کنیم که می تواند در حل این مشکل به یاری شما بشتابند. با ما 

همراه باشید.
مخلوط لیمو و آب گرم را تجربه کنید

 اگر فرزندتان به اندازه کافی در روز آب بنوشد، از شر عالئم یبوست خالص 
خواهد شد. در بسیاری از موارد، کاهش آب بدن موجب بروز یبوست 
می شود. اگر فرزندتان در اجابت مزاج با مشکل مواجه شده و به سختی 
مدفوع می کند، او را تشویق کنید که در طول روز حداقل یک ونیم لیتر آب 

بنوشد تا راحت تر عمل دفع را انجام دهد.
همچنین می توانید از مخلوط آب گرم و لیمو به عنوان یک درمان خانگی 
بسیار عالی برای کمک به هضم غذا استفاده کنید. نوشیدن یک لیوان آب 
گرم نیز به رفع یبوست کمک می کند. اگر فرزندتان میلی به نوشیدن آب 

ندارد، می توانید آب را با میوه ها و مواد مختلف طعم دار کنید.
فیبردرمانی را امتحان کنید

 یکی از بهترین راه های مقابله با یبوست در کودکان خوردن میوه های کامل 
است که سرشار از فیبر هستند. غیر از میوه هایی که در ادامه به آنها اشاره 
می کنیم، میوه های دیگری نیز وجود دارند که به هضم غذا کمک کرده و با 
عارضه یبوست مقابله می کنند. سعی کنید کودکان را به خوردن میوه های 
کامل تشویق کنید. آبمیوه های حاوی گوشت میوه فاقد فیبر کاملی هستند 
که در میوه های کامل وجود دارند. بعضی میوه ها به رفع عالئم یبوست در 

کودکان کمک بیشتری می کنند، میوه هایی مثل موز.
موز: سرشار از فیبر و پکتین است که به رفع عالئم یبوست کمک می کند. 
برخالف تصوری که وجود دارد و فکر می کنید موز باعث یبوست می شود 
اما متخصصان معتقدند خوردن دو موز در روز کمک می کند راحت تر عمل 
دفع را انجام دهید. پکتین موجود در موز به تحرک روده ها کمک می کند و 

باعث می شود معده شما به راحتی از شر مواد زاید خالص شود.
آلو: آلو بهترین درمان برای یبوست است؛ این میوه به دلیل شیرینی طبیعی 
و بافت جالبی که دارد به یکی از خوراکی های محبوب کودکان بدل شده 
است. آلو سرشار از فیبر و سوربیتول است که به نرم شدن مدفوع کمک 
می کند. البته، خوردن آلوی زیاد باعث می شود مدفوع بیش از اندازه نرم 

شود. این امر ممکن است باعث بی اختیاری روده یا اسهال کودک شود.
سیب: خوردن یک سیب در روز شما را از ابتال به یبوست در امان نگه 
می دارد. یک سیب استخوانی، شیرین و آبدار کمک می کند کودک شما از 
شر عالئم و نشانه های یبوست خالص شود. این قابلیت سیب به دلیل وجود 
فیبر زیاد محقق می شود. خوشبختانه اکثر کودکان سیب دوست دارند و 

خیال تان از این بابت راحت است.
گواوا: گواوا حاوی فیبرهای محلول در ساقه و فیبرهای نامحلول در خود 
میوه است که باعث تولید ماده ای داخل مقعد شده و تحرک روده ها را 
آسان تر می کند. خوردن این میوه کمک می کند راحت تر عمل دفع را انجام 

دهید.
پرتقال: غیر از اینکه پرتقال منبع ویتامینC است، از فیبر زیادی هم 
برخوردار است که می تواند به عنوان یک ملین طبیعی شما را از شر یبوست 
برهاند. آب پرتقال طبیعی هم می تواند در مواقعی که فرزندتان میلی به 

خوردن پرتقال ندارد، کمک کننده باشد.
طعم شیرین شیره

مالس یا شیره، قند زیادی دارد و کمک می کند از شر یبوست و سوءهاضمه 
خالص شوید. مالس منبع منیزیم است و با یبوست مقابله می کند.

آلوئه ورا؛ زیبای ضدیبوست
آلوئه ورا بیشتر به واسطه مزایای زیبایی اش شناخته شده است، اما شاید 
درباره خواص دیگر آن چیز زیادی ندانید. آلوئه ورا نقش قابل توجهی در 
مقابله با عالئم یبوست در کودکان دارد. مخلوط دو قاشق مرباخوری ژل 

آلوئه ورا با یک لیوان آب گرم یک ملین بسیار عالی خواهد شد.
ساده از کنار یبوست نگذرید

توجه داشته باشید که رفع یبوست باید با نظر و تصمیم پزشک باشد و 
رفع مسائل جسمی و فیزیکی نوزاد اعم از انسداد روده، کم کاری تیروئید 
و... که باید داروی مناسب آن توسط پزشک تجویز شود؛ کمک بسیار 
بزرگی در زمینه رفع مشکل است. به عالوه اگر یبوست طوالنی شد، با 
تغییرات غذایی برطرف نشد و عالئم دیگری مانند خون در مدفوع،  وزن 
نگرفتن، استفراغ و تحریک پذیری به آن اضافه شد به پزشک مراجعه 
کنید. دارودرمانی که باید با نظر مستقیم پزشک صورت گیرد و دوره 
درمان حتما باید تا انتها تکمیل شود زیرا باعث برگشت مسئله یبوست 

در نوزاد می شود.
با این روغن ماساژش دهید

بچه ها  اغلب  است.  موثر  بسیار  نوزادان  در  یبوست  برای  زیتون  روغن 
به راحتی قادر به دفع مدفوع نیستند و درنتیجه مدفوع در روده جمع 
درد،  این  و دل درد می شود. طی  روده ها  و موجب گشاد شدن  شده 
کودک مدفوع خود را نگه می دارد تا احساس درد نکند. ماساژ منظم شکم 
کودک با روغن زیتون سبب تسلی درد او شده و در نتیجه، قادر به دفع 
مدفوع خواهد بود.  خوردن یک قاشق چای خوری روغن زیتون به همراه 
یک قاشق چای خوری آبلیمو در اوایل صبح با معده خالی کمک می کند 

مدفوع کودک تان نرم  شود.
از حبوبات کمک بگیرید

فیبر  دارای  غذاهای  از  بیشتر  کودکان  غذایی  رژیم  در  کنید  سعی   
مانند غالت و حبوبات استفاده کنید. رژیم غذایی سرشار از فیبر کمک 
می کند مدفوع نرم تر شود. بسیاری از مواد غذایی که روزانه استفاده 
می کنیم دارای فیبر هستند مانند آناناس، هلو، پرتقال، انگور، کشمش، 
کاهو،  خیار،  پیاز،  کرفس،  گوجه فرنگی،  قارچ،  گیالس،  گریپ فروت، 
سیب زمینی، گل کلم، ذرت، نخود، اسفناج، هویج و  ماکارونی؛ بدن 
ما روزانه حدودا به 30گرم فیبر غذایی نیاز دارد که با خوردن این مواد 

می توان آن را برای بدن مهیا کرد.
ماست را فراموش نکنید

 ماست خواص زیادی دارد؛ این ماده غذایی با نگه داشتن باکتری های مفید 
در روده به درمان یبوست کمک می کند. این باکتری ها با گشودن مسیر 

خروجی روده باعث می شوند راحت تر عمل دفع را انجام دهید.
می توانید برای تشویق بیشتر فرزندتان برای خوردن ماست از انواع میوه، 
ماست خوردن  به  او  اگر  به عالوه  کنید.  استفاده  و...  طعم دار  ماست های 

عالقه ای ندارد می توانید این کار را با بازی و سرگرمی همراه کنید.
ویتامین D و کمبود پتاسیم

عوامل دارویی مانند مسموم شدن با ویتامینD  یا کمبود پتاسیم  هم 
می تواند باعث یبوست شود. حتما باید نسبت به مصرف ویتامین D یا 
کمبود پتاسیم هوشیار باشید. آلرژی غذایی نیز از دیگر علل ابتالی کودکان 

به یبوست است.
مکمل آهن نیاز است؟

مکمل آهن باعث یبوست می شود؛ پس اگر فرزندتان کمبود آهن ندارد 
الزم نیست که از این مکمل  استفاده کنید. بهتر است آهن بدن  را از طریق 
مصرف مواد غذایی طبیعی مانند عدس، لوبیا، تخمه کدو یا مصرف غالت 

کامل غنی شده از آهن تامین کرد.

۷ ماده غذایی نشاط آور

 امان از زمانی که انرژی کم می آوریم و دل و 
دماغی برای ادامه زندگی نمی ماند. برای همه 
ما پیش می آید که در مقاطعی از زندگی دچار 
می کنیم.  ضعف  احساس  شویم.  احساس  این 
بی انگیزه هستیم. انرژی انجام کاری را نداریم. 
رسد  فکرمان می  به  که  اولین چیزی  بنابراین 
وسط  این  ایم.  شده  افسرده  که  است  این 
وارد  و  شوند  می  کار  به  دست  زود  ها  خیلی 
اعصاب  قرص  چند  شوند.  می  داروخانه  اولین 
امید  به  خرند  می  ضداسترس  و  آرامبخش  و 

اینکه خود را از دنیا و غم هایش دور کنند.
به  خوابند  می  توانند  می  تا  نیز  دیگر  برخی   
استراحت  باید  و  هستند  خسته  اینکه  گمان 
کنند. بعضی دیگر نیز خود را به قهوه خوردن 
می بندند تا شاید خواب و کرختی از سرشان 
بپرد و بتوانند به کارشان ادامه دهند. اما هیچ 
یک از این راه حل ها چاره ساز نیست. مشکل 
شما این است که انرژی کم آورده اید و کمی 
تغییر  دارید  نیاز  نتیجه  در  اید.  شده  ضعیف 
کمی  و  بدهید  تان  غذایی  برنامه  در  کوچکی 
ما  با  کنید.  میل  کن  خوب  حال  غذایی  مواد 
باشید تا با این مواد غذایی انرژی بخش بیشتر 

آشنا شوید.
 

فلفل دلمه ای قرمز منبع خوب ویتامین ها
ای  دلمه  فلفل  عدد  چند  که  رسیده  آن  وقت 
و  گرد  فلفل  این  بیاورید.  منزل  به  و  بخرید 
 C قلمبه قرمز رنگ جزو منابع خوب ویتامین

محسوب می شود.
هر 100 گرم فلفل دلمه ای حدود 16۲ میلی 
گرم ویتامین C به بدن می رساند. این سبزی 
باعث می شود در  و  زا است  انرژی  پرخاصیت 
طول روز با نشاط باشید. توصیه می کنیم فلفل 
به  و  کنید  خرد  و  شسته  دقت  با  را  ای  دلمه 
کنید.  میل  غذا  کنار  یا  ساالد  در  خام  صورت 
هستید  مشکل  دچار  آن  پوست  هضم  در  اگر 
آن را به مدت چند دقیقه داخل فر قرار دهید 
به  را  توانید پوست آن  تا نرم شود. سپس می 
راحتی بکنید. توصیه می کنیم روی میز کارتان 
همیشه فلفل دلمه ای داشته باشید و از آن به 
دید  کنید. خواهید  استفاده  وعده  میان  عنوان 

خیلی زود حالتان خوب خواهد شد.
 

انگور سیاه، کوچک اما موثر
انگور  به  که  کنید  زندگی می  مناطقی  در  اگر 
فرنگی دسترسی دارید حتماً از آن میل کنید. 
کسب  برای  العاده  فوق  میوه  یک  سیاه  انگور 
انرژی و نشاط محسوب می شود. هر 100 گرم 
از این حبه های سیاه رنگ و آبدار حاوی حدود 
یادتان  هستند.   C ویتامین  گرم  میلی   ۲00
آنتی  منبع  همچنین  سیاه  انگور  که  باشد 
اکسیدان ها است که از پیری زودهنگام سلول 
کمک  سلولی  احیای  به  و  کرده  جلوگیری  ها 
زیادی می کند. در نتیجه بفرمایید انگور سیاه!

 
جعفری: حال خوب، پوست خوب

جعفری یکی از در دسترس ترین سبزی های 
این  از  توانستید،  که  زمانی  هر  است.  موجود 
جعفری  کنید.  میل  خوشمزه  معطر  سبزی 
شود.  می  محسوب   C ویتامین  خوب  منبع 
گرم  میلی   190 سبزی  این  از  گرم   100 هر 
روش  بهترین  رساند.  می  بدن  به   C ویتامین 
همان  یا  تبوله  ساالد  مصرف  جعفری  افزایش 

ساالد جعفری است.
 

ساالد تبوله
توصیه می کنیم کمی بلغور، لیموترش و گوجه 
فرنگی خرد شده نیز به ساالد لبنانی تان اضافه 
کنید تا حالتان بهتر و بهتر شود. یادتان باشد 
که مصرف جعفری خام بیشتری ویتامین را به 
بدن می رساند. حال آنکه جعفری پخته شده 
در آش، سوپ یا خورش 50 درصد ویتامین های 

خود را از دست می دهد.
 

عسل بخورید جان بگیرید
عسل حاوی آنزیم هایی است که از غدد بزاق 
غذایی  ماده  این  شود.  می  حاصل  زنبورها 
را  شما  و  دارد  باالیی  باکتریال  آنتی  خاصیت 
روزمره  ناخوشی های  از  ناشی  از شر خستگی 
خالص می کند. یادتان باشد که عسل سرشار 
 B9 و B3،B6 از ویتامین های گروه ب مانند
سلولی  تقسیم  و  برای سرحال شدن  که  است 
فوق العاده اند. از طرف دیگر عسل باعث احیای 
نیز  ترتیب  این  به  شود  می  بدن  های  سلول 
نقش موثری در رفع خستگی دارد. توصیه می 
کنیم از هر نوع عسل طبیعی استفاده کنید. ژله 

رویال یا شاه انگبین توصیه برتری است.
 

کیوی: بیشترین انرژی در یک میوه
تمام اعضای خانواده مرکبات خستگی را در هم 
یک  لیموترش  دهند.  می  انرژی  و  پیچند  می 
و  انرژی  کسب  برای  العاده  فوق  غذایی  ماده 

بانشاطی است
کیوی نیز جزو منابع خوب ویتامین C است. هر 
 C 100 گرم از این میوه 93 میلی گرم ویتامین
دارد. اگر در طول روز به یکباره انرژی کم می 
سراغ  به  کنید  می  خستگی  احساس  و  آورید 
کیوی  از  اگر  که  باشد  یادتان  بروید.  کیوی 
اسموتی تهیه کنید ویتامین آن از بین نمی رود. 
بنابراین اگر طرفدار آب میوه و نوشیدنی هستید 

حتماً به اسموتی کیوی نیز فکر کنید.
 

شکالت سیاه: زنده باد کاکائو
از  سرشار  سیاه  شکالت  در  موجود  کاکائوی 
منیزیم است که در واکنش های فیزیولوژیکی 
بدن و روح و روانمان تأثیر دارد. عالوه بر این 
کاکائو حاوی پولیفنول است. این آنتی اکسیدان 
در مقابله با خستگی نقش موثری دارد. توصیه 
می کنیم که روزانه 10 گرم شکالت سیاه میل 

کنید تا حالتان خوب شود.

کودکانه سالمت و تغذیه 

بیماری هایی  دست  آن  از  مغزی  سکته 
است که به یکباره فرد را مبتال می کند و 
شده  تمام  چیز  همه  بجنبید  بخواهید  تا 
متوجه  که  است  سکته  از  بعد  تازه  است. 
باید  را  عوارضی  چه  و  شده  چه  می شوید 

کنید. تحمل 
کرده اند،  مغزی  سکته  که  افرادی  اکثر   
عرض  در  چیز  همه  که  می کنند  عنوان 
چند  برای  و  افتاده  اتفاق  دقیقه  چند 
برای  کاری  هیچ  نمی توانستند  دقیقه 
است  جالب  دهند.  انجام  خود  بهبود 
که  دقیقه ای  چند  عارضه  همین  که 
عللی  دارد،  همراه  به  را  بسیاری  مشکالت 
عمر  طول  اندازه  به  حتی  و  طوالنی مدت 

دارد.
عمر  طول  در  گوناگونی  عوامل  یعنی   
هم  روی  و  می دهند  هم  دست  به  دست 
به  را  خود  سرانجام  تا  می شوند  انباشته 
می کند.  نمایان  عارضه ای  چنین  شکل 

را  مغزی  سکته  زمان  نتوانیم  شاید 
وجود  زیادی  مسائل  اما  کنیم  پیش بینی 
می توانیم  گرفتن شان  درنظر  با  که  دارد 
را  انتظارمان  مغزی  سکته  بزنیم  حدس 

نه. یا  می کشد 
مغزی  سکته  مثل  سختی  بیماری  برای   
بزرگ  امیدواری  این موضوع می تواند یک 
عوامل  این  گرفتن  در نظر  با  چراکه  باشد، 
می توانیم  خودمان  در  آن  جست وجوی  و 
مراقبت بیشتری از خودمان داشته باشیم. 
خطر  درمعرض  هم  شما  است  ممکن 
کار  به  دست  نشده  دیر  تا  پس  باشید، 
از  را  ایجاد خطر  عوامل  یکی یکی  و  شوید 
را  تاثیرشان  یا حداقل  زندگی خود حذف 
کاهش دهید. ما به شما می گوییم که چه 

بگیرید. جدی  باید  را  چیزهایی 
 

چیست؟ مغزی  سکته 
»حمله  به نام  اغلب  را  مغزی  سکته 
واقعا  آنچه  چون  می شناسند  هم  مغزی« 
طی  که  است  چیزی  شبیه  می دهد  رخ 
شایع ترین  در  می افتد.  اتفاق  قلبی  حمله 
گرفتگی  یک  وقوع  مغزی،  سکته  اشکال 
در  خون  جریان  شدن  مسدود  باعث 
خون  تامین  منبع  که  می شود  رگ هایی 
دیواره  در  چربی  رسوبات  هستند.  مغز 
به  می کند  شروع  اغلب  خونی  رگ های 
خون  لخته های  سپس  شدن،  مسدود 
و  گرفته  شکل  رسوبات  این  ناحیه  در 
طرفی  از  می کنند.  بدتر  را  انسداد  این 
دیگری  جای  در  می تواند  خون  لخته های 
جریان  طریق  از  و  بگیرد  شکل  بدن  از 
که  جایی  برساند،  مغز  به  را  خود  خون، 

شود. مغزی  سکته  مسبب  می تواند 
 

می کنیم؟ سکته  چرا 
مغزی،  سکته های  از  8۷ درصد  تقریبا 
خون  لخته های  از  ناشی  مغزی  سکته 
هستند.  ایسکمیک(  مغزی  )سکته های 
که  می دهند  رخ  زمانی  آنها  طرفی  از 
در  و  شده  پارگی  دچار  خونی  رگ های 
مغزی  )سکته  می کنند  خونریزی  مغز 
شاخصی  عوامل  از  آگاهی  با  هموراژیک(. 
سکته  معرض  در  را  شما  است  ممکن  که 
وقوع  از  می توانید  دهد،  قرار  مغزی 
حتی  و  بالقوه  معلولیت های  و  ناتوانی ها 

کنید. پیشگیری  مرگ 
 

کنید؟ توجه  چیزهایی  چه  به 
می دهد،  رخ  مغزی  سکته  که  هنگامی 
مردن  به  شروع  مغزی  سلول های 
نشانه های  شناسایی  بنابراین  می کنند، 
اورژانس  با  فوری  تماس  و  مغزی  سکته 
ضروری است. زمان نقش مهمی در نجات 
می تواند  فوری  درمان  دارد.  مغزی  بافت 
از  ناشی  آسیب  از  قابل توجهی  به طور 

کند. کم  مغزی  سکته 
سکته  عالئم  بتوانید  اینکه  برای 
چهار  این  دهید،  تشخیص  را  مغزی 

باشید: داشته  درنظر  را  عالمت 
بزند.  لبخند  بخواهید  شخص  از  صورت: 

آیا یک طرف صورتش کج می شود؟
بازوها: از شخص بخواهید هر دو بازویش 
پایین  بازوها  از  یکی  آیا  ببرد.  باال  را 

می افتد؟
گفتار: از شخص بخواهید عبارت ساده ای 
کردن  صحبت  صدای  آیا  کند.  تکرار  را 
لکنت  و  است  شده  غریب  و  عجیب  فرد 

دارد؟
شاهد  را  نشانه ها  این  بروز  اگر  زمان: 
اورژانس  به  فوری  زمان زنگ زدن  بودید، 

است. فرا رسیده 
پا  و  بازو  صورت،  ضعف  و  بی حسی 
گیجی،  باشد،  یکطرفه  اگر  به خصوص 
اختالل  ناگهانی،  تکلم  و  درک  در  اختالل 
دید،  در  ناگهانی  طرفه  دو  یا  یکطرفه 
سرگیجه،  رفتن،  راه  در  ناگهانی  اختالل 
حرکتی،  هماهنگی  و  تعادل  عدم 
علت  بدون  ناگهانی  و  شدید  سردردهای 
سکته  عالئم  از جمله  همگی  مشخص 

باید به آنها توجه کنید.  مغزی هستند که 
عوامل  شاخص ترین  از  برخی  به  ادامه  در 
الزم  راهکارهای  و  مغزی  سکته  خطرزای 
آن  از  پیشگیری  و  شرایط  بهبود  برای 

می پردازیم.
 

نیست! کهنساالن  مخصوص  سکته 
که  است  این  دارد  وجود  که  غلطی  باور 
اما  پیرمردهاست،  بیماری  مغزی،  سکته 
بین  آن  وقوع  آمار  که  است  این  حقیقت 
بیش  در واقع  است.  مردان  از  بیشتر  زنان 
سکته  از  ناشی  مرگ های  60 درصد  از 

زنان رخ می دهد. بین  مغزی 
 

کنید بررسی  را  خانوادگی تان  سابقه 
برادرتان  یا  خواهر  پدر،   مادر،  اگر 
خطر  باشند،  داشته  مغزی  سکته  سابقه 
بیشتر  یک سوم  شما  در  سکته  این  بروز 
خطر  این  مواقع،  برخی  در  بود.  خواهد 
که  می دهد  رخ  ژنتیکی  اختاللی  خاطر  به 
بیماری  بینجامد.  مغزی  به سکته  می تواند 
این  از  نمونه  یک  داسی شکل  سلول های 

است. اختالالت 
 CADASIL  یک جهش ژنی که آن را 
غالب سرخرگی مغزی  )اتوزومال  می نامند 
دیگر  اختاللی  هم  لولکو(  و  انفارکتوس  با 
خاطر  به  می شود.  محسوب  دست  این  از 
را  ژن های تان  نمی توانید  که  باشید  داشته 
زندگی  سبک  می توانید  اما  دهید،  تغییر 
کاری  هر  بنابراین  دهید،  تغییر  را  خود 
بد  عادات  تا  دهید  انجام  می توانید  که 
را  زندگی تان  شیوه  به  مربوط  مخرب  و 

دهید. تغییر 
هم  شما  قومیت  که  نکنید  فراموش   
ایفا  مهمی  نقش  مغزی  سکته  بروز  در 
در  مغزی  سکته  بروز  خطر  می کند. 
به  نسبت  آمریکایی- آفریقایی  نژاد های 
این  علت  و  بوده  بیشتر  آسیایی  نژادهای 
که  است  خاطر  این  به  تاحدودی  مسئله 
که  قلبی- عروقی  خطرات  وقوع  درصد 
آنها  بین  می شود  مغزی  سکته  مسبب 
نخستین  وقوع  احتمال  است.  بیشتر 
آفریقایی- نژادهای  بین  مغزی  سکته 
نژاد های  برابر  دو  تقریبا   آمریکایی 
و  مرگ  میزان  طرفی  از  است؛  آسیایی 
مغزی  سکته  به دلیل  بیشتر  هم  آنها  میر 

بود. خواهد 
  

می رسانید؟ بدن تان  به  دود 
باعث  که  سلول هایی  به  کشیدن  سیگار 
خونی  رگ های  قرارگیری  و  ترتیب 
سرخرگ ها  کرده،  وارد  آسیب  می شوند 
را  شرایط  و  می کند  نازک  و  ضخیم  را 
فراهم  خون  لخته های  شکل گیری  برای 
افزایش  را  خون  فشار  طرفی  از  می کند. 
HDL )خوب( را کاهش  داده، کلسترول 
می دهد  افزایش  را  تری گلیسیرید  و  داده 
که همه و همه احتمال بروز سکته مغزی 
انواع  از مصرف  باال می برد. سعی کنید  را 
دود  معرض  در  و  کنید  خودداری  تنباکو 

نگیرید. قرار  هم  آن 

در  گرفتن  قرار  می دهد  نشان  تحقیقات   
سکته  خطر  دیگران،  سیگار  دود  معرض 
غیرسیگاری  افراد  بین  حتی  را  مغزی 
اگر  می دهد.  افزایش  30درصد  تا 
خودتان  خاطر  به  را  سیگار  نمی توانید 
خاطر  به  را  کار  این  الاقل  کنید،  ترک 
انجام  اطراف تان  بچه های  و  دیگران 
فقط  که  باشید  داشته  یاد  به  البته  دهید. 
تنباکو  و  دود  به عنوان  که  نیست  سیگار 
می تواند  هم  قلیان  می شود،  عنوان 
حتی  یا  کند  ایجاد  را  تاثیرات  همین 

شود. محسوب  سیگار  از  بدتر 
 

هستید؟ تپل 
 ۲5  )BMI( بدن  حجم  شاخص  داشتن 
مشکالت  بروز  خطر  آن،  از  بیشتر  یا 
این  می دهد.  افزایش  را  قلبی- عروقی 
باال،  خون  فشار  از:  عبارتند  عوامل 
باال.  تری گلیسیرید  و  انسولین  مقاومت 

کاهش  حتی  که  باشید  داشته  خاطر  به 
شکل  به  می تواند  وزن تان  از  5کیلوگرم 
مربوط  خطرزای  عوامل  کاهش  به  بارزی 
خون  فشار  کاهش  مانند  مغزی  سکته  به 
شود.  منتهی  کلسترول  میزان  ارتقای  و 
در  هم  بیشتر  سبزیجات  و  میوه   خوردن 
بازی  کلیدی  نقش  وزن،  کاهش  برنامه 
هم  را  مدیترانه ای  غذایی  رژیم  می کند. 
از  سرشار  رژیم  این  نکنید.  فراموش 
است  کامل  غالت  و  روغن زیتون  آجیل، 
کاهش  را  مغزی  سکته  بروز  خطر  که 

می دهد.

هستید؟ تنبل 
کم تحرک  و  ساکن  زندگی  سبک  داشتن 
سکته  خطر  افزایش  باعث  می تواند 
که  شود  دیگر  عوامل  بسیاری  و  مغزی 
که  افرادی  واقع،  در  هستند.  آن  مسبب 
ورزش  هفته  طول  در  معموال  می گویند 
جمعیت  یک سوم  -درواقع  نمی کنند 
در  که  تحقیقی  افراد  از  ۲۷000نفری 
شد-  انجام  زمینه  این  در  آالباما  دانشگاه 
۲0درصد  آنها  در  مغزی  بروز سکته  خطر 
در  5روز  حداقل  است  بهتر  است.  بیشتر 
پیاده روی  مانند  متعادلی  تمرینات  هفته 
دهید.  انجام  دوچرخه سواری  یا  سریع 
ورزش  30دقیقه  برنامه  نمی توانید  اگر 
بگنجانید،  روزانه تان  برنامه   در  را  روزانه 
بهتر است آن را به 150ساعت ورزش در 

دهید. تغییر  هفته 
 

گرفته اید؟ اندازه  را  خون تان  فشار 
عامل  تنها  می تواند  باال  خون  فشار 
سکته  در  درمان  قابل   مهم  خطرزای 
فشار  که  است  آن  علتش  باشد.  مغزی 
خونی  رگ های  داخل  زیاد  خیلی 
آسیب  داخلی شان  جداره  به  می تواند 
و  ضخیم  باعث  مسئله  این  کند.  وارد 
می شود  سرخرگ ها  دیواره  شدن  سفت 
مختلف  انسدادهای  بروز  به  نهایت  در  که 
ایسکمیک  مغزی  سکته  و  شدن  لخته  و 
باال  خون  فشار  طرفی  از  می شود.  منتهی 
دیواره  در  خون مردگی  مسبب  می تواند 
پارگی  به  منجر  که  شود  سرخرگ ها 
شایع  عوامل  از  و  می شود  خونریزی  و 
خاطر  به  است.  هوراژیک  مغزی  سکته 
هیچ  باال  خون  فشار  که  باشید  داشته 
مادامی  بنابراین  ندارد،  مشخصی  عالمت 
نکنید،  چک  را  خود  سالمت  وضعیت  که 

شد. نخواهید  آن  وجود  متوجه 
شده  که  هم  یک  بار  سالی  کنید  سعی   
سالمت  تا  کنید  مراجعه  پزشک  به 
مربوط  معیارهای  کند.  چک  را  بدن تان 
به شیوه زندگی مانند رژیم غذایی همراه 
سبزیجات  و  میوه  زیاد  مقدار  مصرف  با 
باعث  هم  کم  مقدار  به  نمک  مصرف  و 
فکر  اگر  یابد.  کاهش  خون  فشار  می شود 
زمینه  این  در  بیشتری  کارهای  می کنید 
می تواند  هم  داروها  مصرف  است،  الزم 
که  باشید  داشته  خاطر  به  باشد.  موثر 
فشار  به  مربوط  عالئم  و  داروها  درباره 

چرا که  کنید  صحبت  پزشک تان  با  خون 
برخی  جانبی  عوارض  درباره  می تواند  او 

بدهد. شما  به  کافی  اطالعات  آنها  از 
  

می زند؟ تند  قلب تان 
فیبریالسیون  به نام  را  بیماری  این 
طی  که  می شناسند   AFib یا  دهلیزی 
به  )دهلیزها(  قلب  فوقانی  دریچه  دو  آن 
شوند،  منقبض  کامل  به طور  آنکه  جای 
این  شد.  خواهند  ارتعاش  و  لرزش  دچار 
در  خون  جریان  می شود  باعث  مسئله 
خطر  شود،  هم فشردگی  دچار  دهلیزها 
و  کند  پیدا  افزایش  خون  شدن  لخته 
رفته  مغز  به  لخته شده  خون  درنتیجه 
خاطر  به  بینجامد.  مغزی  سکته  به  و 
خون  فشار  کنترل  عدم  که  باشید  داشته 
فیبریالسیون  عمده  دالیل  از  یکی  باال 
فشار  کاهش  بنابراین  است،  دهلیزی 
سکته  خطر  کاهش  باعث  می تواند  خون 

AFib شود. از  ناشی  مغزی 
داروهای  یا  رگ ها  تنگ کننده  داروهای   
خطرات  می تواند  هم  خون  ضدانعقاد 
AFib را کاهش دهد. به خاطر  از  ناشی 
دارای  داروها  تمام  که  باشید  داشته 
اما  هستند،  منفی  و  مثبت  امتیازهای 
نمونه های  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
نسبت  خون  ضدانعقاد  داروهای  جدید 
مشکالت  برای  قدیم  در  که  داروهایی  به 
مطمئن تر  و  امن تر  می شد  استفاده  خونی 

. هستند
 

هستید؟ شیرین  زیادی 
بودن  باال  معنای  به  دیابت  به  ابتال 
خون،  قند  بودن  باال  و  است  خون  قند 
آسیب  بدن  کل  در  خونی  رگ های  به 
مشکالت  بروز  به  منجر  و  کرده  وارد 
سکته  خطر  رفتن  باال  ازجمله  فراوانی 
بروز  خطر  واقع  در  شد.  خواهد  مغزی 
دیابت  به  مبتال  افراد  در  مغزی  سکته 
را  بیماری  این  که  افرادی  به  نسبت 
خاطر  به  است.  بیشتر  1/5برابر  ندارند 
قند  میزان  کنترل  که  باشید  داشته 
به  مشابهی  اقدامات  رعایت  شامل  خون 
خواهد  مغزی  سکته  خطر  کاهش  منظور 
و  سالم  غذایی  رژیم  مانند  اقداماتی  بود، 

فیزیکی. تحرک  و  فعالیت 
مخصوص  داروهای  از  استفاده  حتی   
می تواند  می شود،  گفته  که  هم  دیابت 
هنوز  شود  مغزی  سکته  کاهش  باعث 
علمی  لحاظ  به  آشکار  و  واضح  به طور 
طی  اخیرا  است.  نگرفته  قرار  تایید  مورد 
از  دسته  آن  دریافتند  محققان  تحقیقی 
10 ساله،  زمانی  بازه  یک  طی  که  افرادی 
ضرورتا  بود،  تحت نظارت  بیماری شان 
کمتری  جدیت  با  که  افرادی  به  نسبت 
کردند  کنترل  را  خود  خون  قند  میزان 
مشکالت  اما  نبوده  بیشتر  عمرشان  طول 
ازجمله  داشتند  کمتری  قلبی- عروقی 

مغزی. سکته 
 

افتاده؟ جان تان  به  کلسترول 
باال –ماده ای چرب و موم مانند  کلسترول 
در  می تواند  دارد–  جریان  خون  در  که 
رسوبات  تا  شود  جمع  سرخرگ ها  دیواره 
پالکت ها  این  دهد.  شکل  را  پالکت ها  و 
و  شده  خونی  رگ های  شدن  تنگ  باعث 
طرفی  از  اما  می کند،  ایجاد  را  موانعی 
مغز  به  را  لخته شده  خون  می تواند 
قلبی - بیماری های  سایر  از  اگر  بفرستد. 
هر  کنید  سعی  نمی برید،  رنج  عروقی 
خود  کلسترول  یک بار  حداقل  سال  پنج 
 HDL یا LDL را چک کنید. اگر میزان 
داروهایی  پزشک  باشد،  نامتعادل  شما 
کاهش  منظور  به  را  استاتین ها  مانند 
مغزی  سکته  خطر  شدن  کم  و  کلسترول 

کرد. خواهد  تجویز  شما  برای 
 

است؟ درمان  قابل  سکته  آیا 
دو  به  ایجاد  علت  براساس  مغزی  سکته 
تقسیم  انسدادی  و  خونریزی دهنده  نوع 
اساس  همین  بر  نیز  درمان  و  می شود 
انسدادی ،  اگر  نوع  در  می گیرد.  صورت 
عالئم  شروع  از  ساعت  سه  از  کمتر 
استفاده  خاصی  داروی  از  باشد،  گذشته 
رفتن  بین  از  و  بهبود  شانس  که  می شود 
موارد  در  و  می دهد  افزایش  را  عالئم 
به همراه  نیز ممکن است عوارضی  نادری 
سکته  دارویی  درمان  تنها  باشد.  داشته 
مغزی حاد برای حل کردن لخته در رگ 

است.  rtpa عنوان  با  آمپولی  مسدود، 
سه  دارو،  اثر بخشی  برای  زمانی  دوره 
حداکثر  و  عالئم  شروع  زمان  از  ساعت 
زمان  عنوان  با  آن  از  است که  ۴/5ساعت 
مغزی  سکته  در  می برند.  نام  طالیی 
ناحیه  کدام  در  آسیب  آنکه  بر اساس 
رگ  و  سکته  حجم  و  باشد  داده  رخ  مغز 
باشد،  کوچک  یا  بزرگ  چقدر  درگیر 
مورد  در  است.  متفاوت  آسیب  میزان 
واحدی  فرمول  نمی توان  سکته ها  همه 
ناتوانی  با  سکته ها  بعضی  کرد .  ارائه 
دائمی  همراه است و بعضی دیگر به شکل 

می یابد. بهبود  قابل توجهی 
jamejamonline.ir منبع:

اگر این نشانه ها را دارید، سکته مغزی در راه است!
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اگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی اتومبیل سواری پراید مدل 138۴ به شماره شهربانی ۷۲- 
 S1۴1۲۲8۴693۷0۴ 9۴۲ ج 33 و شماره موتور 0133988۷ و شماره شاسی

بنام مسعود اسدی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بابل

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: 13950۴01509۷000118/1

بدینوسیله به 1- آقای فرهاد چگنی زاده فرزند اسداله به شماره ملی ۴500138811 
و شماره شناسنامه 15۴19 )بدهکار( و ۲- آقای صحبت چگنی زاده فرزند اسداله 
به شماره ملی ۴5001061۲1 به شماره شناسنامه 1۲۲1۲، ضامن پرونده اجرایی 
پست  اداره  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که   13950۴01509۷000118/1 کالسه  
آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسائی واقع نگردیده ابالغ می گردد 
که برابر قرارداد شماره 198۲ مورخ 89/0۴/01 بین شما ومدیریت شعب پست 
عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار  ریال   ۲1/000/000 مبلغ  ایالم  استان  بانک 
قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  درخواست صدور  بستانکار  وجه  پرداخت 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آیین 
نامه اجرا از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ اجرایی محسوب می گردد فقط 
یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدیهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان 

دادنامه
خواهان: بانک ملت استان کرمانشاه با وکالت خانم نگین قادری ساکن کرمانشاه 
 ۲1 پالک   ،۲ طبقه  افتخار  ساختمان  آزادی  سینما  از  باالتر  فردوسی  خیابان 
ابراهیم صوفی  زارعی ۲-  تماس: 091860۷۲61۲ خواندگان: 1- حمید  شماره 
قلعه ساکن جوانرود، خیابان ۲۲ بهمن، کوی شهید تحسین حبیبی و 3- عبداله 

رحمانی فرزند حسن ساکن جوانرود خیابان حمزه روبه روی جهاد
خواسته: مطالبه مبلغ  ریال ۲1۴۲۷35۴ بابت اصل خواسته و مبلغ 1063۷559 

ریال بابت خسارت تأخیر و تأدیه
با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رأی می گردد: 
رأی شورا: در دادخواست خانم نگین قادری به وکالت از بانک ملت استان کرمانشاه 
به طرفیت خواندگان: 1- حمید زارعی ۲- ابراهیم صوفی قلعه و 3- عبداله رحمانی 
به خواسته مطالبه مبلغ تسهیالت بانکی با این شرح  که خواندگان فوق الذکر بابت 
دریافت وام تسهیالت بانکی مبلغ ۲1۴۲۷35۴ ریال بابت اصل بدهی وام دریافتی 
و مبلغ 1063۷559 ریال بابت محاسبه تأخیر و تأدیه بدهکار بانک ملت استان 
و  ملت  بانک  اظهارات وکیل  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  کرمانشاه می باشند. 
آگهی ابالغ منتشره روزنامه پیام زمان مورخ 1395/3/۲۴ بدینوسیله خواندگان: 
1- حمید زارعی، ۲- ابراهیم صوفی قلعه و 3- عبداله رحمانی به عنوان متضامن 
مبلغ 1063۷559  و  اصل خواسته  بابت  مبلغ ۲1۴۲۷35۴  پرداخت  به  محکوم 
ریال بابت خسارت تأخیر و تأدیه، مجموعاً 3۲06۴913 ریال تا تاریخ 1395/1/15 
ملت  بانک  در حق  ریال  مبلغ ۷0۴۴  روزانه  تاریخ صدور حکم  تا  روزانه  منبعد 
استان کرمانشاه می باشند. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود
خواهان: بانک ملت استان کرمانشاه 

خوانده:
 پریا نگهدار پنیران فرزند احمد –توفیق احمدی فرزند محمد

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه به طرفیت خوانده فوق تقدیم که به 
رسیدگی  وقت  9صبح  ساعت   95/6/۲۷ روز  برای  و  شده است  ارجاع  شعبه  این 
تعیین شده است.لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی 
روز  تا  نامبرده می تواند  برای رسیدگی حاضر شود.  مقرر  وقت  در  ابالغ می شود 

جلسه به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهي ابالغ وقت دادرسي
اختالف شماره ۲  پرونده کالسه ۲۴8/95 شوراي حل  ابالغ وقت دادرسي  آگهي 

سامان 
خواهان:اسدا... سفر زاده فرزند محمد به نشاني سامان 1۲ متري جنب  کوچه پگاه 

منزل شخصي  خوانده:یاسر محمد حسیني فرزند ناصر به نشاني مجهول المکان 
خواسته:مطالبه مبلغ 15000000 ریال معادل 1500000 تومان یک فقره چک 
به شماره 13۴3/۲30386/۴0 نزد بانک ملت به انضمام هزینه دادرسي و خسارت 

تاخیر تادیه  وقت رسیدگي:95/6/1 ساعت 9 صبح 
خواهان دادخواستي بخواسته مذکور در مورخه 95/5/۷ به طرفیت خوانده تقدیم 
شعبه شوراي حل اختالف شماره ۲ سامان   پرونده  به  کالسه ۲۴8/95 ش ۲ 
ثبت گردیده و با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در اجراي ماده   ۷3 
قانون آئین دادرسي مدني یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي میگردد 
تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن 

در تاریخ فوق در جلسه دادرسي حاضر شود.
دبیرخانه  شوراي حل اختالف شماره 2 سامان 

متن آگهي
فرزند  اردشیري  رضا  خواندگان  طرفیت  به  مهراب  فرزند  یوسفي  فرهاد  خواهان 
وجه  مطالبه  خواسته  به  رضا  محمد  فرزند  شید  طهماسبي  معصومه  و  بابا  علي 
... تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرکرد نموده که جهت رسیدگي  بابت 
–خیابان  در شهرکرد  واقع  3 شهرستان شهرکرد  اختالف شماره  به شوراي حل 
کاشاني –دادگستري شهرستان شهرکرد-مجتمع شوراه هاي حل اختالف شهرکرد 
ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن  به کالسه 95099838۴۴300119  و  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  .به  است  شده  1۷:00تعیین  ساعت  و   1395/06/۲1
خواندگان و در خواست خواهان به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیر االنتشار آگهي مي شود تاخواندگان پس از نشرآگهي واطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد .
دبیر شوراي حل اختالف شماره3 شهرستان شهرکرد- فروزنده  

آگهي مزایده اموال غیر منقول
بموجب پرونده اجرایي به شماره 930۲5۲ محکوم علیه علیرضا هنر مند محکوم 
است به پرداخت مهریه در حق محکوم له فرشته بهارلو نظر به این که محکوم علیه 
از پرداخت مبلغ فوق خودداري نموده اموال مشروحه ذیل که ارزش آن حسب نظریه 

کارشناسي به شرح ذیل مي باشد به فروش خواهد رسید.
امالک کشاورزي متعلق به محکوم علیه واقع در مزرعه همت اباد جدید سوادجان 
تپه  و  راه خاکي  به  بزرگپور شرقا  به زمین رضاقلي  تعداد ۴/5 سهم که شماال  به 
مربع  متر  به مساحت 5000  و  عمومي  به جوي  غربا  بزرگپور  پرویز  باغ  به  جنوبا 
به ارزش1۲0/000/000 ریال برآورد میگردد و یک قطعه واقع در همت آباد قدیم 
سوادجان به مساحت 500 متر مربع که شماال به زمین عزیز اله پالیزوان شرقا به زمین 
ساده جنوبا به زمین علي خسروي غربا به باغ علي بزرگپور و به مبلغ 1۲0/000/000 

ریال برآورد مي گردد و مجموعا« 13۲/000/000 ریال براورد میگردد.
همچنین یک باب ساختمان مسکوني واقع در سوادجان که شماال به کوچه 3 متري 
شرقا به ساختمان شاه بیگم خسروي جنوبا به ساختمان حیدر حیدري غربا به منزل 
ولي اله فتاحي محدود میگردد ملک فوق داراي مستاجر و فاقد سند ثبتي وداراي 
انشعابات آب و برق و گاز مي باشد که ارزش ملک مذکور ۴50000000 ریال براورد 

و اعالم میگردد.
به  مزایده  طریق  از  ساعت 9:30 صبح  راس  مورخ 1395/06/06  در  مذکور  ملک 
فروش خواهید رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد 
بود شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجراي 
احکام میتوانند از ملک موصوف بازدید نمایند شرکت براي عموم با در نظر گرفتن 
ماده 1۲۷ قانون اجراي احکام مدني آزاد است برندگان مزایده مي بایست 10 درصد 
مبلغ مزایده را في المجلس پرداخت و مابقي را ظرف مهلت حد اکثر یک ماه از تاریخ 
مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت عدم انجام 
در مهلت مقرر 10 درصد مبلغ مزایده پس از کسر هزینه هاي اجرایي به نفع دولت 

ضبط و مزایده مجددا«برگزار میگردد این آگهي در معابر عمومي الصاق خواهد شد.
مدیردفتراجراي احکام دادگاه عمومي سامانـ  احمدپور 

رونوشت آگهي حصروراثت
شرح  به   ۴6۲-30۲۷58-9 ملي  شماره  به  هوره  درخشان  درویشعلي  آقاي 
از این دادگاه درخواست گواهي حصر  دادخواست به کالسه ۲۷9/95 ش 1 س  
به  هوره  درخشان  حسین  میرزا  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  وراثت 
شماره ملي 6-111۷86-۴6۲ در تاریخ 1389/0۲/10 دراقامتگاه دائمي خود بدرود 
حیدري  1-جمیله  به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  وورثه  گفته  زندگي 

سورشجاني فرزند قنبر علي به شماره ملي 6-035۷۴5-۴6۲ زوجه
۲-درویشعلي درخشان هوره به شماره ملي 9-30۲۷58-۴6۲ فرزند ذکور
3-صفر علي درخشان هوره به شماره ملي ۷-11۲508-۴6۲ فرزند ذکور

۴-سبزگل درخشان هوره به شماره ملي 3-۲9۲۲8۴-۴6۲ فرزند اناث
5-خورشید درخشان هوره به شماره ملي 8-۲9651۷-۴6۲ فرزند اناث

6-مریم درخشان هوره به شماره ملي 5-309۲61-۴6۲ فرزند اناث والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبوررا در یک نوبت آگهي نمایدتا 
هرکسي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهي 

حصر وراثت صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه یک سامان- جمشید یزداني

 متن آگهي
خواهان رونوشت حصر وراثت خانم زهرا دلپسند فرزند علي به شرح دادخواست 
تقدیمي ثبت شده به کالسه 950۲13از این شعبه در خواست گواهي حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان  علي دلپسند به شماره شناسنامه 1130 
و ورثه حین  بدرود حیات گفته  اقامتگاه دائمي خود  در مورخ 1395/03/01 در 

الفوت آن منحصر است به:
1-محسن دلپسند ش ش 506 فرزند متوفي 
۲-کیانوش دلپسند ش ش 19 فرزند متوفي

3-محمد دلپسند ش ش 1۴68 فرزند متوفي
۴-زهرا دلپسند ش ش ۲8 فرزند متوفي

5-حسین دلپسند ش ش 3586 فرزند متوفي 
6- شهرام دلپسند ش ش ۴610133091 فرزند متوفي

۷-مهدي دلپسند ش ش 3656 فرزند متوفي
8-مهران دلپسند ش ش 3059 فرزند متوفي

9-شیرین کریمپور ش ش ۲5۷3 همسر متوفي
میگرددتا  آگهي  نوبت  مزبوریک  خواست  در  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واالگواهي صادرخواهد شد.
ـ  غفور عباسپور رئیس شوراي حل اختالف شعبه یک سورشجان 

متن آگهي
خانم هاجر درخشان هوره به شماره ملي 1-311838-۴6۲به شرح دادخواست به 
کالسه ۲65/95ش 1 س  از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان علي اکبر درخشان هوره به شماره ملي ۴6۲-11309-۷ 
حین  وورثه  گفته  زندگي  بدرود  خود  دائمي  دراقامتگاه   1393/11/11 تاریخ  در 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-خانم خیر النساء درخشان هوره به شماره ملي 6-1118۲۲-۴6۲ زوجه دائمي 

۲-مختار درخشان هوره به شماره ملي ۲-89۷655-181 فرزند ذکور 
3- مراد علي درخشان هوره به شماره ملي 1-30830۷-۴6۲فرزند ذکور

۴-مسلم درخشان هوره به شماره ملي6-313۴۷۷-۴6۲ فرزند ذکور
5- موسي درخشان هوره به شماره ملي 9-319۲۲۲-۴6۲ فرزند ذکور

6-رقیه درخشان هوره به شماره ملي 3-55۷509-181 فرزند اناث 
۷- سکینه درخشان هوره به شماره ملي 1-800۷55-181 فرزند اناث
8-جمیله درخشان هوره به شماره ملي 3-۲99901-۴6۲ فرزند اناث
9- فریده درخشان هوره به شماره ملي0-11۲۲63-۴6۲  فرزند اناث
10- هاجردرخشان هوره به شماره ملي1-311838-۴6۲ فرزند اناث

11- امه لیال درخشان هوره به شماره ملي 0-11۲5۴0-۴6۲ فرزند اناث
1۲-صغري درخشان هوره به شماره ملي 1-318۴۷9-۴6۲ فرزند اناث والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبوررا در یک نوبت آگهي نمایدتا 
هرکسي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهي 

حصر وراثت صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه یک سامان- جمشید یزداني

رونوشت آگهي حصروراثت
شرح  به    ۴6۲-3633۷۲-1 ملي  شماره  به  ساماني  ابراهیمي   آقا  کاظم  آقاي 
دادخواست به کالسه ۲۷۴/95 ش 1 س  از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان غالمعلي آقا ابراهیمي ساماني به شماره ملي 
8-۲80950-۴6۲ در تاریخ 1395/0۴/۲9 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 

وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-طیبه جعفري ساماني فرزند رحمان به شماره ملي ۴-089189-۴6۲ زوجه دائمي

۲-محمدرضا آقا ابراهیمي ساماني به شماره ملي 5-3103۴5-۴6۲ فرزند ذکور
3-داود آقاابراهیمي ساماني به شماره ملي 1-3۲113۷-۴6۲ فرزند ذکور

۴-کاظم آقا ابراهیمي ساماني به شماره ملي 1-3633۷۲-۴6۲ فرزند ذکور
5-ام البنین آقا ابراهیمي ساماني به شماره ملي ۲-313661-۴6۲ فرزند اناث والغیر
نمایدتا  آگهي  نوبت  در یک  مزبوررا  در خواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
هرکسي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهي حصر 

وراثت صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه یک سامان-جمشید یزداني

دادنامه
پرونده کالسه 9۴099838۴۴300۲06 شوراي حل اختالف شماره 3 شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایي شماره 95099۷38۴۴300۲05 
خواهان: آقاي کیامرث کیاني فرزند علمدار به نشاني شهرکرد بلوار حافظ جنوبي 

خیابان حافظ جنوبي پالک ۴6 بر خیابان روبروي فروشگاه ایرانیان
حافظ  بلوار  شهرکرد  نشاني  به  کیامرث  فرزند  کیاني  محمد  آقاي   -1: خواندگان 
جنوبي چهارراه دانشسرا روبروي فروشگاه ایرانیان پالک ۴6 مغازه داروخانه دکتر 
ستار ۲-آقاي ابوذر احمدي  به نشاني اردل فاز یک خیابان آموزش و پرورش کوچه 
پشت هنرستان پالک 1 منزل سلطانمراد احمدي پدر ابوذر احمدي3- آقاي نقي 
عالي پور به نشاني شاهین شهر کلدیس خیابان سلمان انتهاي بن بست 1۴ شرقي 
آخرین ساختمان سمت راست طبقه همکف منزل آرش ظفري مستاجر نقي عالي 
پور۴- آقاي حیدر حافظي فرزند حسن  به نشاني اهواز پردیس ۲ شهرک آفتاب 

مجتمع آفتاب جنب منازل بهزیستي پالک ۷9 
خواسته: الزام به انتقال سند خودرو 

گردشکار-خواهان درخواستي بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جري تشریفات قانوني در وقت فوق 
به محتویات  توجه  وبا  زیر تشکیل است  امضاء کننده  بتصدي  /مقرر حوزه  العاده 
پرونده پس از اخذ نظریه کتبي اعضاء ختم رسیدگي را اعالم وبه شرح زیر مبادرت 

به صدور راي مي نماید.
راي قاضي شورا

در خصوص دادخواست آقاي کیامرث کیاني علیه1-محمد کیاني ۲-ابوذر احمدي 
3-نقي عالي پور ۴-حیدر حافظي به خواسته الزام به انتقال سند رسمي مالکیت 
بدین شرح که خواهان  انتظامي33۷/1۴ د85  به شماره  پیکان  خودروي سواري 
به موجب دادخواست تقدیمي و صورتجلسات تنظیمي اشعار داشته که خودروي 
موصوف را به موجب مبایعه نامه عادي از خوانده ردیف اول خریداري نموده و مقرر 
گردیده  که نامبرده نسبت به انتقال سند رسمي اقدام نماید که با توجه به استنکاف 
از این امر در خواست رسیدگي دارم بنابراین ضمن احراز وقوع عقد بیع بین خواهان 
بر خودرو موضوع  مالکیت خوانده ردیف چهارم  احراز  نیز  و  اول  ردیف  و خوانده 
دعوي و احراز قابلیت نقل و انتقال قانوني  آن به موجب پاسخ  استعالم دریافتي از 
پلیس راهور ناجا به شماره 33۷،1۷03،1813 و تاریخ 9۴/۷/۲1 و مستند به مواد 
10-190-۲19-۲۲0-۲۲3 قانون مدني و مواد 198-50۲-515-519 قانون آئین 
دادرسي مدني حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۲15000 
ریال بابت هزینه دادرسي و الزام خوانده ردیف چهارم به حضور در یکي از دفاتر 
اسناد رسمي و تنظیم سند انتقال مالکیت رسمي خودروي سواري پیکان به شماره 
در خصوص  اما  میگردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در   85 د   33۷/1۴ انتظامي 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمي خودرو علیه خواندگان ردیف اول و دوم و سوم 
و مطالبه هزینه دادرسي علیه خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم باعنایت به قبح 
آئین  قانون  به ماده 89  نیز عدم توجه دعوي مستند  تحمیل تکلیف ماالیطاق و 
دادرسي مدني ناظر بربند ۴ از ماده 8۴ همان قانون قرار دعوي صادر اعالم میگردد 
راي صادره با عنایت به اینکه جلسات تشکیل شده قبل از تاریخ 95/۴/1۴ به طور 
صحیح و قانوني تشکیل نشده و فاقد اثر قانوني میباشند غیابي محسوب شده و 
ظرف ۲0 روز پس از ابالغ واقعي قابل واخواهي در این مرجع و ۲0 روز پس از آن 

قابل تجدید نظر نزد محاکم محترم حقوقي دادگستري شهرکرد میباشد.
قاضي شعبه 3 شوراي حل اختالف شهرکرد – نعمت اله سلیماني

کناره گیری حسنی خو از مدیریت استقالل

رضا حسنی خو، با انتشار بیانیه ای از مدیریت باشگاه استقالل کناره 
گیری کرد.

مدیره  هیات  اعضای  تصمیم  با  گذشته  چهارشنبه  که  حسنی خو   
باشگاه استقالل، مدیرعامل شده بود، دلیل تصمیمش را وجود افراد 

کارآمدتر برای این پست عنوان کرده است.

دعوت 22 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال 
ایران

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران اسامی ۲۲ بازیکن را برای حضور در 
اردوی آماده سازی این تیم اعالم کرد.

»محمد ناظم الشریعه« سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی ۲۲ بازیکن 
جواد  محمدی،  سپهر  صمیمی،  کرد:علیرضا  اعالم  زیر  شرح  به  را 
اسفندیاری، محمد کشاورز، حمید احمدی، فرهاد توکلی، علی اصغر 
حسن زاده، محمدرضا سنگ سفیدی، محمد طاهری، قدرت بهادری، 
مهران عالیقدر، مهدی جاوید، حسین طیبی، افشین کاظمی، سعید 
محمد  عباسی،  سعیداحمد  برمشوری،  میثم  جعفری،  بهروز  افشار، 

شجری، مجید حاجی بنده، حمید رضا ره انجام و مرتضی فراهانی.
هتل  در  را  خود  مردادماه   16 شنبه  روز   1۴ ساعت  باید  بازیکنان 

المپیک به کادر فنی تیم ملی فوتسال معرفی کنند.
این اردو روز 18 مرداد ماه به پایان می رسد.

تیم ملی فوتسال ایران خود را به منظور حضور در مسابقات قهرمانی 
جهان که به میزبان کلمبیا برگزار می شود، آماده می کند.

غیبت موسوی، محمودی و معروف 
در رژه کاروان ایران

رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک چند غایب بزرگ داشت.
رژه کاروان ورزشی ایران ) امام رضا( در روز افتتاحیه المپیک ۲016 
ورزش کشور  از چهره های شاخص  برخی  که  برگزار شد  در حالی 
حضور نداشتند. سعید معروف، محمد موسوی و شهرام محمودی سه 
بازیکن تیم ملی والیبال ایران از دهکده بازی ها و توسط تبلت مراسم 

رژه کاروان ورزشی را تماشا کردند.
لباس فرم  ایران  والیبال  تیم ملی  امیر خوش خبر سرپرست  به  گویا 
داده نشده بود. همین مساله باعث شده تا برخی ملی پوشان به این 
موضوع انتقاد کنند که در راس آنها سعید معروف کاپیتان تیم ملی 
در  فضای مجازی از این تصمیم به شدت گالیه کرده است که چرا به 
سرپرست تیم ملی لباس فرم داده  نشده و او نمی تواند همراه سایر 
اعضای کاروان در رژه افتتاحیه حضور داشته باشد. امیر خوش خبر در 
شرایطی که در سوگ از دست دادن پدرش است این روزها تیم ملی 

والیبال را در برزیل همراهی می کند.
گفته می شود این سه ورزشکار به همین دلیل از حضور در رژه کاروان 
ایران امتناع کردند. محمد موسوی عکس سه نفره ای که نشان می 
داد آن ها با تبلت مراسم رژه را نگاه می کنند، دقایقی بعد از انتشار 

در فضای مجازی حذف کرد.
همچنین الهه احمدی و نجمه خدمتی به دلیل تمرین و مسابقه تا 

ساعتی قبل از شروع مراسم در افتتاحیه شرکت نکردند.

رکورد شکنی زنان
 در المپیک ریو

شمار زنان شرکت کننده در بازی های المپیک 
۲016 ریو از همه ادوار المپیک بیشتر است.

بازی  کننده  برگزار  کمیته  گزارش  اساس  بر 
 ۷00 و  هزار  چهار  ریو   ۲016 المپیک  در  ها، 
درصد  که حدود ۴5  دارد  زن حضور  ورزشکار 
تشکیل  را  حاضر  ورزشکار  و ۴۴۴  هزار   10 از 
مرد،  و  زن  دالور   6۴ نیز  ایران  دهند.از  می 
اند که 9 نفر آنان  گام به آوردگاه ریو گذاشته 
ایرانی  ورزشکار  بانوی  تعداد  این  هستند.  زن 
رکوردی در همه ادوار بازی های المپیک است 
حوزه  در  زنان  نقش  که  دهد  می  نشان  این  و 

ورزش بیش از پیش تاثیرگذارتر شده است.
المپیک  در  آمریکا  کاروان  ورزشکار   556 از 
ها  رقابت  در  زن  ورزشکار   ۲9۲ ریو،   ۲016
حضور دارند، همچنین از ۴۷۷ ورزشکار کاروان 
زن  ورزشکار،   ۲15 ها،  رقابت  میزبان  برزیل 

هستند. 
بر اساس این گزارش، از مجموع ۴۲6 ورزشکار 
استرالیا، ۲1۲ ورزشکار زن در ریو به رقابت می 
پردازند و چینی ها نیز از مجموع ۴00 ورزشکار 
ریودوژانیرو  به  را  زن  ورزشکار   ۲56 چینی، 

گسیل داشته اند.
ریو   ۲016 المپیک  در  زن  ورزشکاران  شمار 
در  ورزشکار  بانوان  حضور  که  دهد  می  نشان 
المپیک ۲016 ریو بیشتر از هر المپیک دیگری 

است.
نخستین بار زنان در بازی های المپیک 1900 
 ۲۲ سال  آن  در  یافتند.  حضور  اجازه  یونان 
ورزشکار از 99۷ نفر و ۲.۲ درصد از آنان را زنان 

تشکیل می دادند. 
قایقرانی،  تنیس،  ورزشی  رشته  پنج  در  آنها 
رقابت  به  گلف  و  سواری  اسب  کریکت، 
رشته   19 در  مردان  سال،  آن  در  پرداختند، 
تنها  رشته،  پنج  این  از  کردند.  ورزشی شرکت 
اختصاصی  مسابقه  تنیس  و  گلف  های  ورزش 

برای زنان داشت.
کنندگان  رقابت  درصد   ۴5 ریو،  المپیک  در 
 ۴0 و   19۷6 سال  از  تعداد  این  هستند.  زنان 
سال قبل دو برابر شده است. شمار ورزشکاران 
زن المپیک ریو نسبت به المپیک سال ۲000 
سیدنی افزایش 6.8 درصدی را نشان می دهد. 
زنان  افزایش شمار  المپیک  المللی  بین  کمیته 
در المپیک را در نتیجه تالش های این کمیته 
و مذاکرات گروه های طرفدار زنان برای حضور 

بیشتر در بازی های المپیک ارزیابی کرد.
 ۲8 همه  رکورد  ریو   ۲016 المپیک  در  زنان 
رشته  همه  در  شکست  را  های  بازی  رشته 
نماینده دارد. امسال مسابقات راگبی و گلف به 
رشته های دیگر ورزشی زنان افزوده شده است.

خبرخبر

در   Business insider سایت 
به  نعمتی  زهرا  حضور  به  گزارشی 
مراسم  در  ایرن  تیم  پرچمدار  عنوان 

کرد. اشاره  المپیک  افتتاحیه  رژه 
زهرا  درباره  گزارشی  در  سایت  این 
بهترین  از  یکی  ایران  نوشت:  نعمتی 
لحظه ها را در مراسم افتتاحیه  المپیک 

داشت. ریو 
 ، نعمتی  زهرا  افتتاحیه  مراسم  رژه  در 
ورزشکار  نعمتی  بود.  ایرانی  پرچمدار 
سهمیه   امسال  که  است  پارالمپیکی 
نیز  کمان  و   تیر  رشته  در  المپیک 

است. کسب کرده 
عمومی  رادیو  خبرنگار  گزارش  طبق 

از  بعد  نعمتی   ،)NPR( آمریکا  ملی 
۲008 در یک تصادف  این که در سال 
آغاز  را  تیروکمان  شد،  معلولیت  دچار 
ورزش  در  تیروکمان  از  پیش  او  کرد. 
پارالمپیک  در  و  داشت  فعالیت  تکواندو 
را  طال  مدال  توانست   ۲01۲ لندن 

کند. کسب 
نعمتی  همچون  ورزشکارانی  وجود 
المپیک پر  بازی های   باعث می شود که 

باشد. بارتر 
توئیتر  در  نیز  مختلف  ورزشکاران 
نعمتی  پرچمدار  درباره  کامنت هایی 
تحسین  را  نعمتی  زهرا  و  گذاشتند 

کرده اند.

بازتابپرچمداریزهرانعمتیدرسایتهایخارجی

کاپیتان تیم  ملی کشتی آزاد به عنوان ملی پوش 
المپیک  رقابت های  در  ایران  کیلوگرم  وزن 9۷ 
حاضر خواهد شد.کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد در 
بیانیه ای رضا یزدانی را به عنوان ملی پوش المپیکی 

وزن 9۷ کیلوگرم معرفی کرد.
در بیانیه فدراسیون کشتی آمده است:همان طور 
که مردم عزیز و حامیان اصلی ورزش ملی کشور، 
کشتی، در جریان هستند، رضا یزدانی چند روز  
پیش  از رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم 
های ملی، در آخرین تمرینات شخصی خود در 
مازندران، دچار مصدومیت  از ناحیه پا شد.پس 
از این موضوع و اتمام دوره توانبخشی وی، کادر 
فنی با آگاهی نسبت به توانایی  های فنی و تجربه 
رضا یزدانی، عالوه بر پیگیری  دقیق روند درمانی 
وی، برنامه های تمرینی مجزا و متناسبی نیز، از 
همان روز تا امروز برای یزدانی در نظر گرفته است.

در نهایت با بررسی نهایی وضعیت رضا یزدانی در 
جلسه مورخ 13 مرداد ماه شورای فنی تیم های 
ملی کشتی آزاد، تاکید اعضای محترم شورای فنی، 
و از سوی دیگر، رضایت نسبی کادر فنی  از وضعیت  
جسمانی، تالش و انگیزه باالی این قهرمان ملی 
کشور، در فاصله کوتاه باقی مانده تا المپیک، رضا 
یزدانی  بعنوان نماینده وزن  9۷ کیلوگرم  کشتی  
آزاد در این رقابت  ها معرفی می شود.کادر فنی در 
پایان  بیانیه  خود آورده است: در هر حال کادر فنی 
فارغ از نتیجه ای که فدراسیون  پزشکی ورزشی،  
بنا به وظیفه تخصصی خود، پس از تشکیل کمیته 
ویژه، اعالم خواهد کرد، به رضا یزدانی اعتماد می 
کند. امیدواریم وی  با تمام وجود برای کسب افتخار 
در این رویداد بزرگ تالش کند و با کسب بهترین 
نتایج، خاطرات تلخ مردم عزیزمان در این وزن، در 

المپیک  ۲01۲ لندن به فراموشی سپرده شود.

حضور رضا یزدانی در المپیک قطعی شد

وزنه بردار المپیکی دسته 105 کیلوگرم ایران در 
آستانه اعزام به ریو، گفت: به »استارت لیست« 
سعی  و  ندارم  زیادی  توجه  مسابقات  نهایی 
می کنم با مدالی خوشرنگ به کشورمان بازگردم.

محمدرضا براری در خصوص آخرین تمرینات 
تمرینات  گفت:  ایران  برداری  وزنه  ملی  تیم 
با سرمربیگری سجاد انوشیروانی خیلی خوب 
کادر  قبلی  ریزی  برنامه  طبق  و  رفت  پیش 
فنی، آماده اعزام به برزیل محل برگزاری بازی 
های المپیک می شوم.وی در خصوص اعالم 
استارت لیست دسته 105 کیلوگرم رقابتهای 
المپیک، تاکید کرد: هدفم دستیابی به مدال 
دراستارت  اینکه  با  است.  المپیک  خوشرنگ 
لیست جایگاه خوبی ندارم ولی در گذشته و 
مسابقات بین المللی هم با این رکورد ورودی 

مسابقات  در  مقامی شایسته  به   )A(گروه در 
دست یافته ام.

قهرمان آسیا در خصوص شناخت از حریفانش 
زیادی  شناختی  خود  رقبای  از  کرد:  تصریح 
مارتیروسیان  و  ازبک  نورالدینف  روسالن  دارم. 
وزن  این  در  قدرتمندی  حریفان  ارمنستانی 
هستند. با تمام توان به جنگ این وزنه برداران 

عنوان دار می روم و ترسی از آنها ندارم.
بازیهای  دوره  یکمین  و  سی  مهر،  گزارش  به 
المپیک با حضور بیش از 10 هزار ورزشکار از 
به میزبانی  تا 31 مردادماه  از 15  ۲06 کشور 
شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان 
ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن 
برگزار شد با کسب 1۲ مدال )۴ طال، 5 نقره و 3 

برنز( به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.

براری:

 هیچ ترسی از وزنه برداران نامدار جهان ندارم
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احداث مزارع خورشیدی در کردستان
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق از مشارکت 
یک شرکت آلمانی در احداث مزارع خورشیدی در 

۴ نقطه استان در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
گفت  نجفیان  مصطفی  محمد  کردستان  استان 
در نشست معاونت عمرانی استانداری کردستان 
انرژی  مزارع  احداث  جهت  الزم  فنی  آمادگی   :
خورشیدی در استان وجود دارد و در صورت رفع 
سایر موارد و تسریع در همکاری سایر دستگاه های 
اجرایی استان به زودی شاهد تأسیس ۴ مزرعه 

انرژی خورشیدی در استان خواهیم بود.
نجفیان افزود: ظرفیت تولید انرژی این نیروگاه ها 
در مجموع ۴0 مگاوات می باشد که با مشارکت 
فاینانس  صورت   به   Ib vogt آلمانی  شرکت 
احداث خواهد شد. وی ضمن تقدیر از حمایت های 
معاونت عمرانی استانداری در این خصوص افزود: 
نقاط تعیین شده جهت احداث این نیروگاه ها در 
دشت های قروه، دهگالن و دیواندره می باشد و از 
کلیه دستگاه های اجرایی و ارگان های استان انتظار 
داریم در خصوص رفع موانع مربوط به مالکیت و 
مالیات و سایر موارد همکاری الزم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه در صورت تسریع در همکاری 
ارگان ها و سازمان های مختلف، استان کردستان 
می تواند به عنوان اولین استان برخوردار از مزارع 
خورشیدی  در کشور با این توان تولیدی خود را 
مطرح کند. نجفیان ادامه داد: استان کردستان در 
سال های اخیر همواره یکی از استان های پیشرو در 
زمینه استفاده انرژی های نو در کشور بوده است و 
پنل های انرژی خورشیدی در تعدادی از دستگاه 

های اجرایی و دانشگاه ها نصب شده است .
در ادامه قادری معاون عمرانی استانداری کردستان 
ضمن اعالم حمایت دولت از احداث نیروگاه های 
در حذف  تسریع  لزوم  بر  استان،  در  خورشیدی 
بوروکراسی های غیر ضروری و رفع موانع موجود 
تأکید کرد. وی در ادامه افزود: زمین های منابع 
طبیعی جهت انجام این پروزه ها پیش بینی شده و 
هیچ مشکلی بابت معارض و یا مسایل قانونی وجود 
نخواهد داشت و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد 

اجرایی شدن این پروژه ها باشیم.
وی به مشوق های وزارت نیرو در جهت تولید انرژی 
های نو اشاره کرد و گفت: قرارداد منعقد شده بر 
اساس قوانین سازمان انرژی های نو خواهد بود و بر 
اساس توافق حاصل شده، وزارت نیرو به خرید برق 
تولید شده این نیروگاهها از شرکت آلمانی به مدت 

۲0 سال و با قیمت تضمینی متعهد شده است.

احداث پارک دلفین ها در تبریز
تفریحی  مشارکتی  پروژه های  از  تبریز  باغالرباغی  دلفین های  پارک 
شهرداری تبریز با حضور آقاي مهندس شهین باهر رئیس کمسیون 
عمران وتوسعه وآقاي دکترعابدزاده از اعضا شوراي شهر تبریز  وتني چند 

از مدیران شهری،  و سرمایه گذار مربوطه، آغاز به کار کرد.
در این طرح، دو قطعه دلفین، یک قطعه وال سفید و دو قطعه فوک توسط 
سرمایه گذار و به نام تبریز خریداری شده و پس از طی مراحل قانونی 
گمرکی و اخذ تائیدیه های زیست محیطی به مجموعه تفریحی باغالرباغی 

اضافه شده است.
مربیان حرفه ای از روسیه و ارمنستان، مسئولیت کار با این حیوانات زیبا 
را در پارک آبی باغالرباغی با ظرفیت حضور 500 بازدیدکننده، عهده دار 

شده اند.
به گفته یکی از مربیان، گونه های دلفین، وال و فوک، در آب های آزاد، به 
طور متوسط ۲0 سال عمر می کنند؛ اما این مدت در استخرهای پرورشی 

و تفریحی، با توجه به رسیدگی های مستمر، به 30 سال نیز می رسد.

بررسی موانع توسعه بازارچه رسمی کیله سردشت
ارومیه - خبرنگار پیام زمان: موانع توسعه بازارچه رسمی کیله سردشت 
طی جلسه مشترک فرمانداری سردشت، فرماندار شهر قلعه دیزه اقلیم 

کردستان عراق و با حضور سرکنسول ایران در اربیل عراق بررسی شد.
عزیز حسنی فرماندار سردشت در تشریح نتایج این نشست گفت: این 
نشست پیرو حادثه ای تشکیل شد که در آن عده ای قاچاقچی با پوشش 
کامل سر و صورت به بازارچه کیله حمله کرده و باعث تخریب درب 

ورودی بازارچه و نیز اموال دولتی داخل محوطه شدند.
وی با بیان این که مراتب امر در دست پیگیری مراجع ذی صالح بوده 
و جهت جلوگیری از تکرار چنین حوادثی نگرانی خود را به طرف عراقی 
اعالم کرده ایم، افزود: درخواست کردیم به منظور نظم مرز و استمرار 
فعالیت بازارچه کیله، از تردد کامیون های حامل بار قاچاق که به سمت 

ایران در حرکت هستند، جلوگیری شود.
حسنی در تشریح بیشتر این نشست با فرماندار قلعه دیزه و سرکنسول 
کشورمان در اربیل اقلیم کردستان عراق گفت: در این راستا چهار بند 
مصوب شد که طرف عراقی متعهد به انجام اقدامات الزم در جهت کنترل 
مرز و تالش برای توسعه بیش از پیش فعالیت های تجاری از طریق این 
مرز شد. وی ادامه داد: در دو بند دیگر این تفاهم نامه بر لزوم پیگیری 
و اجرای مصوبات تفاهم نامه های قبل که به امضای استاندار آذربایجان 
غربی و وزیر دارایی اقلیم کردستان عراق و همچنین تفاهم نامه استاندار 
آذربایجان غربی با استاندار سلیمانیه عراق در راستای بهتر و مطلوب کردن 
مناسبات مرزبانان طرفین و نیروهای مرزبانی تاکید و مقرر شد که جلسه 
مشترکی به منظور بررسی مسائل مرزی و تعیین نوار مرزی مورد توافق 

دو طرف تشکیل شود.
حدود دو سال و نیم قبل تفاهم نامه هایی بین استاندار آذربایجان غربی و 
استاندار سلیمانیه به امضا رسید که بر اساس آن برای تعامل و تبادل نظر 
بیشتر جلساتی در سطح فرمانداران دو شهرستان سردشت و قلعه دیزه 
هم برگزار شود اما تاکنون این بند از تفاهم نامه به همراه بخش دیگری از 

آن جامه عمل به خود نگرفته است.

خبر خبر

البرز  استان  مسکن  بانک  شعب  امور  مدیر 
بازار  کنونی  وضعیت  تحلیل  در  گفتگویی  در 
شاهد  همواره  ما  کشور  گفت:  کشور  مسکن 
سیکل رونق و رکود در بخش مسکن بوده که 
این سیکل بازه زمانی مشخصی نداشته است. 

اقتصاد کالن  اینکه  به  اشاره  با  نعیمی  فریبرز 
کشور در حال حاضر در وضعیت رکود به سر 
می برد، افزود : پس از توافق هسته ای میان 
از  زیادی  انتظارات   5+1 کشورهای  و  ایران 
برجام شکل گرفته بود و انتظار عمومی این بود 
که مشکالت اقتصادی به صورت آنی مرتفع و 

زمینه رونق اقتصادی فراهم شود. 
این است که چون در  واقعیت   : ادامه داد  وی 
کشورمان تورم فزاینده ای را شاهد بودیم این 
تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. 
نعیمی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی 
بازار  رونق  عوامل  از  یکی  عنوان  به  تواند  می 
سود  نرخ  کرد:  اظهار  شود،  قلمداد  مسکن 
جذاب  فرصت  یک  گذشته  سنوات  در  بانکی 
باعث  آن  و جذابیت  بود  برای سرمایه گذاران 
افراد به جای سرمایه-گذاری در  شده بود که 
بخش ساخت و ساز مسکن، سرمایه خود را به 
عنوان سپرده در بانک ها متمرکز نموده و سود 
با کاهش  اما  قابل توجهی دریافت می-کردند 

رود  انتظار می  بانکی   های  نرخ سود سپرده 
سمت  به  ها  بانک  از  سرگردان  های  سرمایه 
گرایش  مسکن  بخش  نهایتا  و  ساز  و  ساخت 
برنامه  یک  با  و  این صورت  در  که  کنند  پیدا 
ریزی و نظارت دقیق می توان رونق بدون تورم 

بخش مسکن را شاهد بود. 
به  البرز  استان  مسکن  بانک  امور شعب  مدیر 
برای  مسکن  بانک  توسط  انجام شده  اقدامات 
کاهش رکود بخش مسکن اشاره کرد و گفت : 

بانک مسکن برای کاهش عمق رکود، اقداماتی 
اول  فاز  که  است  داده  انجام  فاز  سه  در  را 
بسته  معرفی  با  متقاضیان  توان خرید  افزایش 
صندوق  حساب  ویژه  به  اعتباری  جدید  های 
با  تاکنون  که  است  یکم  مسکن  انداز  پس 

استقبال نسبتا خوبی مواجه شده است. 
بانک مسکن در راستای  اقدام  نعیمی به دیگر 
کاهش  و خروج از رکود اشاره کرد و گفت: اقدام 
داوطبانه بانک مسکن قبل از ابالغ مصوبات بانک 

مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده های 
و  بانکی،افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن 
تسهیالت  از  مندی  بهره  شرایط  در  تسهیل 
فراهم  منظور  به  که  است  اقداماتی  از  مسکن 
نمودن زمینه های رونق مسکن در دستور کار 

این بانک قرار گرفت. 
برای  مسکن  بانک  اقدامات  سوم  فاز  به  وی 
خاطر  و  اشاره  مسکن  بخش  رکود  از  خروج 
نشان کرد : این اقدام زمانی عملی می شود که 
وارد رونق اقتصادی شویم. نعیمی افزود : نشانه 
حجم  افزایش  شامل  دوره  این  به  ورود  های 
در  سرمایه-گذاری  افزایش   ، مسکن  معامالت 
بخش مسکن و همچنین افزایش میزان صدور 
با  پروانه های ساخت و ساز تسهیالت مرتبط 

آن است. 
مدیر امور شعب بانک مسکن استان البرز تاکید 
این  اقتصادی  رونق  به  ورود  مرحله  در   : کرد 
تسهیل  و  تسریع  جهت  کامل  آمادگی  بانک 
نظر می  به  اما  دارد  خود  وظایف  به  عمل  در 
فاز  به  ورود  از  کاملی  های  نشانه  هنوز  رسد 
امیدواریم  که  شود  نمی  دیده  اقتصادی  رونق 
رونق  امید،  و  تدبیر  دولت  مناسب  اقدامات  با 

اقتصادی کشور رقم بخورد.

مدیر امور شعب بانک مسکن استان البرز در گفتگو با پیام زمان عنوان کرد:

کاهش نرخ سود، فـرصت مناسب برای رونق بازار مسکن  

آگهي مناقصه عمومي
برآورد  با  )س(  فاطمه  بهشت  پل  تکمیل  به  نسبت  دارد  نظر  در  قدس  شهر  شهرداري 

اولیه 5/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومي و عقد پیمان با پیمانکار حائز صالحیت 
)شرکتهاي داراي حداقل 5 ابنیه( اقدام نماید.

متقاضیان مي توانند ظرف مدت 10 روز کاري از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهي که به فاصله یک هفته از نوبت اول 
چاپ خواهد شد با مراجعه به آدرس: شهر قدس، بلوار انقالب اسالمي، ساختمان مرکزي شهرداري شهر قدس، 
طبقه سوم، امور قراردادها با ارائه معرفینامه و اصل رتبه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-خریدار اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملي شهر شعبه شهر 
قدس

-سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اولیه میباشد.
-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمي گردد.

-شهرداري در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-هزینه آگهي به عهده برنده مناقصه است.

-پرداخت مبلغ قرارداد بصورت 50 درصد نقد و 50 درصد تهاتر میباشد.
روابط عمومي شهرداري شهر قدس

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

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 139560331009000۴63 و   139560331009000۴6۲ شماره  راي  برابر 
مورخ 95/3/10 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- 
اله سرداري فرزند  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقاي عزت 
انعام اله بشماره شناسنامه ۴903 کد ملي 03۲005۲885 نسبت به اعیاني چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و خانم تمام زر کشاورز یوسفي فرزند آقاخان 
به شماره شناسنامه 9 کد ملي 58898589۲0 نسبت به اعیاني دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 15۷ مترمربع مفروز  ومجزي شده از پالک 
آقاي علي  از مالک رسمي  واقع در کرج خریداري  از 16۲- اصلي  1۷0 فرعي 
اکبر خان دندانساز )میر جهانگیر( که پالک فوق در جریان ثبت مي باشد و نیز 
انتقال ملک از نامبرده به متقاضیان به صورت سند عادي محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۴۴690 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/5/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/5/1۷

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي فقدان مدرک تحصیلي
مدرک فارغ التحصیلي اینجانب عاطفه سادات حسیني فرزند سید حبیب به شماره 
شناسنامه ۲36 صادره از کرج در مقطع کارشناسي رشته زبان و ادبیات فارسي 
صادره از واحد دانشگاهي کرج با شماره 1/18۲۴-8۴/1/16 مفقود گردیده است 
از یابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد  و فاقد اعتبار مي باشد. 
ادبیات  دانشکده  آزاد-  دانشگاه  موذن-  بلوار  نشاني کرج-  به  کرج  واحد  اسالمي 

ارسال نماید.

بارکد 38048997:
 تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود آرتا سم کود در تاریخ 95/3/۲6 به شماره ثبت ۴9359۲ به 
شناسه ملی 1۴0059۲5۲۴۴ ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 

آن بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت: فعالیت در زمینه کشاورزی- واردات سموم آماده مصرف- واردات 
ماده موثره و تکنیکال سموم- واردات نهاده های کشاورزی و انواع کودها- واردات 
و  تولید  و  تاسیس  کشاورزی-  ابزار  و  آالت  ماشین  و  تجهیزات  و  ادوات  و  بذر 
و تجهیزات کنترل  مواد  و  آفات  بیولوژیک  برداری عوامل کنترل  بهره  و  فرآوری 
غیر شیمیایی- تاسیس و تولید و فرآوری و بهره انواع کودها- اخذ نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از 

اخذ مجوزهای الزم(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فرصت شیرازی پ 99 طبقه 5 واحد 9 کد پ 
1۴19۷9۴6۷3

سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال میباشد.
اولین مدیران شرکت:

دارنده  ملی 00391۷1۲56  کد  به  مدیره  هیئت  به سمت عضو  فرنیا  محمدباقر 
۲00000 ریال سهم الشرکه

دارنده   0013۴93۴۲6 ملی  کد  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  فرنیا  وحید 
۴00000 ریال سهم الشرکه

حمیدرضا فرنیا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به کد ملی 00۷8۲5۲9۴6 
دارنده ۴00000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
رئیس  یا  عامل  مدیر  امضای  با  اسالمی  عقود  و  قراردادها  بروات-  سفته-  چک- 

هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه

ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
358624/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری تهران

بارکد 38046991: 
تاسیس شرکت 

با مسئولیت محدود آذین تجارت دیبا در تاریخ 95/3/۲6 به شماره ثبت ۴9359۴ 
که  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضای  و  ثبت   1۴0059۲5۲9۷ ملی  شناسه  به 

خالصه آن بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت: هر نوع تجارت مجاز و خرید و فروش محصوالت مصرفی بهداشتی 
واردات کلیه کاالهای مجاز  و  بازرگانی و صادرات  آرایشی و سایر کاالهای مجاز 
بازرگانی اقدام به اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی )در صورت ضرورت 

قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان پانزده خرداد بازار بزرگ چهار سوق بزرگ گونی 
فروشی ها سرای جمهوری پ ۴ کد پ 116583۷581

سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال میباشد.
اولین مدیران شرکت:

رحیم جلوداری ممقانی به سمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی 1699۷6۷335 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 

ملی  کد  به  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به  دیزجی  فخری  ذکریا 
تعیین  نامحدود  برای مدت  الشرکه  ریال سهم  1۷0965۷۲۲۷ دارنده 500000 

شدند.
دارندگان حق امضا: 

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته- چک- بروات- قراردادها 
شرکت  مهر  با  همراه  ممقانی  جلوداری  رحیم  و  دیزجی  فخری  ذکریا  امضای  با 

معتبر میباشد.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه

ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
358625/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

دادنامه 
هیات حل اختالف  

تاریخ   9۴/1/۲۲58  : پرونده  کالسه   95/۴/19: مورخ    ۲/116: شماره  دادنامه 
رفاه  و  کار  تعاون  اداره  اختالف  حل  :هیات  رسیدگی  مرجع   9۴/1۲/6 اعتراض 
اجتماعی تجدید نظر خواه : محمد فروغی تجدید نظر خوانده : شرکت دریا کوال 
– تجدید نظر خواسته رای شماره ۴/683 مورخ 9۴/11/1۷ هیات تشخیص  شعبه
خالصه گردشکار :پس از ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی شماره 8165۲ مورخ 
9۴/1۲/6 کارگر پرونده به هیئت حل اختالف ارجاع و این هیئت در تاریخ فوق 
الذکر با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از مطالعه اوراق پرونده با اعالم 

ختم و رسیدگی بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای

-باستناد ماده 56 آیین نامه دادرسی کار جلسه هئیت تشکیل و نظر به دادخواست 
تجدید نظر خواهی کارگر هیات با اتفاق اراء اعتراض مشارالیه نسبت به حق اوالد با 
عنایت به مدارک ارائه شده وارد دانسته و ضمن نقض رای هیات تشخیص به شرح 
آتی رای صادر را اصالح می گردد اما اعتراض نامبرده نسبت به میزان مزد به مبلغ 

10/000/000 ریال به علت فقدان اسناد و مدارک وارد ندانسته و رد می گردد
بیمه  واریز سهم  به  نسبت  است  مکلف  خوانده  کار  قانون  ماده 1۴8  استناد  -به 
اجتماعی  تامین  قانون  مقررات  و  ضوابط  طبق   9۴/10/30 تا   9۴/6/1 از  کارگر 

اقدام÷÷÷÷÷  نماید. 
به  بابت سنوات خدمت به مدت 10 ماه سابقه کار  -به استناد ماده 165 ق ک 
میزان ۲5 روز سنوات از قرار روزی ۲3۷/۴۷5 ریال جمعا به مبلغ 5/936/8۷5 

ریال 
-بابت عیدی و پاداش سال 9۴ به مدت 10 ماه به استناد مصوبه ۷0/1۲/6 مجلس 

شورای اسالمی مبلغ 11/8۷3/۷50 ریال 
به مدت 6 ماه در سال 9۴ مبلغ  بابت حقوق معوقه  استناد ماده 3۴ ق ک  -به 

۴۲/۷۴5/500 ریال 
-به استناد مواد 66 و ۷1 ق ک بابت مزد مرخصی استفاده نشده به مدت ۴/5 روز 

از قرار روزی ۲3۷/۴۷5 ریال جمعا 1/068/63۷ ریال 
-به استناد بخشنامه 5۴031 مورخه 66/6/۲۲ شورای عالی کار بابت بن کارگری 

6 ماه در سال 9۴ مبلغ 6/600/000 ریال 
به مدت 10 ماه مبلغ  اوالد  بابت حق  تامین اجتماعی  قانون  استناد ماده 86  به 

۷/1۲۴/۲50 ریال 
بموجب این رای کارفرما مکلف است مبلغ ۷5/3۴9/01۲ ریال )هفتادو پنج میلیون 
سیصدوچهل و نه هزار و دوازده ریال (را در وجه آقای محمد فروغی آراء پرداخت 
نماید بدیهی است رابطه فی ما بین از تاریخ 9۴/11/1 خاتمه یافته تلقی میگردد. 
رای صادره حسب ماده 159 قانون کار قطعی و الزم االجرا است و مطابق تبصره 
۲ ماده 16 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای افراد مقیم 
کشور ظرف سه ماه و برای افراد خارج از کشور ظرف 6 ماه از تاریخ ابالغ قابل 

فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
 م الف 4016 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد .

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود

خواهان: ناصح حمدی زاده فرزند علی
خوانده:ایوب عبدالهی

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه به طرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای روز 95/6/16 ساعت 9/30صبح وقت رسیدگی تعیین 
ابالغ  بوی  این آگهی  از طریق  بودن خوانده  به علت مجهول المکان  شده است.لذا 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
شعبه سوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: 13950۴01509۷000119/1

ملی  شماره  به  حسن  محمد  فرزند  شیری  ارده  رسول  آقای   -1 به  بدینوسیله 
۴501180۷06 و شماره شناسنامه 18۷6 )بدهکار( و ۲- آقای علیرضا جلیلیان 
کالسه   اجرایی  پرونده  ضامن   ،۲96 شناسنامه  شماره  به  قلی  حیدر  فرزند 
13950۴01509۷000119/1 که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست آدرس شما 
برابر  که  گردد  می  ابالغ  نگردیده  واقع  شناسائی  مورد  اجرائی  اوراق  ابالغ  جهت 
شعب  ومدیریت  شما  بین   139۲/06/۲۷ مورخ   9۲088۴۲30۷6 شماره  قرارداد 
پست بانک استان ایالم مبلغ ۲۷/009/656 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  درخواست صدور  بستانکار  وجه  پرداخت 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آیین 
نامه اجرا از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ اجرایی محسوب می گردد فقط 
یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدیهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان 

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: 13950۴01509۷000116/1

بدینوسیله به 1-آقای علی اکبر نوری فرزند مهدی به شماره ملی ۴500۴۲661۲ 
 ،۴500۴3۲6۷1 شناسنامه  شماره  به  هادی  فرزند  نوری  بخش  علی  آقای   -۲  ،
برابر  که   13950۴01509۷000116/1 کالسه   اجرایی  پرونده  وضامن  بدهکار 
مورد  اجرائی  اوراق  ابالغ  اقامت شما جهت  اداره پست محل  ابالغ  مامور  گزارش 
شناسائی نشده است ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره ۲۴۴03 مورخ 
ایالم مبلغ 10۷/03۷/۴68 بدهکار  بانک استان  1390/08/18 بین شما و پست 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد. 
لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرا از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ اجرایی 
محسوب می گردد فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدیهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود

خواهان: ناصح حمدی  فرزند علی  خوانده: رمضان مرادی
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه به طرفیت خوانده فوق تقدیم که به 
این شعبه ارجاع شده است و برای روز 1395/6/16 ساعت 10صبح وقت رسیدگی 
تعیین شده است.لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی 
روز  تا  می تواند  نامبرده  شود.  حاضر  رسیدگی  برای  مقرر  وقت  در  می شود  ابالغ 

جلسه به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
شعبه سوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

متن آگهی 
خواهان غالم عباس بیرانوند مطلق دادخواستی به طرفیت خواندگان شرکت تعاونی 
مسکن لشگر 8۴ خرم آباد و سارا سلیمانی و سهیال داویجانی و سمیرا سلیمانی و 
ارتش جمهوری اسالمی ایران )لشگر 8۴ ( خرم آباد و سحر سلیمانی به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 95099866106003۲۷ ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است  تعیین شده  و ساعت 09:00  آن 1395/06/۲۴  رسیدگی 
آئین  قانون   ۷3 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  المکان 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

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

 آگهی  مفقودی 
سید  آقای  نقلیه  وسیله  مالکیت  سند  و  سندرسمی   میگردد  اعالم  وسیله  بدین 
هادی عرب به شماره ملی ۴899188056 مالک خودروی  سواری  سمند مدل: 
به شماره پالک ۷8-658ط 93 و شماره موتور  – روغنی  : سفید   1390 رنگ 
مفقود    NAACR1HS6BF۷1۴۷61 شاسی  وشماره   1۴۷900۲0931

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

حسینی اراکی،  محمدباقر  سید  حجت االسالم 
مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه استان مرکزی 
در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف استان که 
در کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی)ره( اراک 
برگزار شد، احیای موقوفات، عمران و آبادانی، به 
از  روز رسانی اجارات و احقاق حق موقوفات را 

اولویت کاری خود برشمرد. 
وی با بیان اینکه باید سعی کرد تا حق و حقوق 
تعاملی که  با  نشود، تصریح کرد:  پایمال  مردم 
از راهبری  با استفاده  در استان خواهیم داشت 
مسئوالن در راستای احقاق حق و اجرای امینانه 
نیات گام های خوبی مانند قبل برخواهیم داشت. 

حجت االسالم حسینی با اشاره به اینکه با تغییر 
مدیریت سیاست های کاری عوض نخواهد شد، 
اظهار کرد: ما با تمام امکان و ظرفیت از موقوفات 
دفاع خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم فشار برخی از 

عوامل سودجو به سرانجام برسد. 
وی بابیان اینکه همین که مقام عظمای والیت از 
عملکرد سازمان اوقاف راضی هستند برای ما کافی 
است و ما مفتخر به این امر مهم هستیم، گفت: 

یکی از اهداف ما این است که اولویت های 
سازمان را عملی کنیم و بقاع متبرکه را به 

مراکز فرهنگی تبدیل نماییم. 
  نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور 
خیریه با تقدیر از اقدامات نیک و کار خیر 
نیکوکاران و خیران اظهار داشت: تمام امور 
خیر و پسندیده را می توان با وقف کردن 
به کاری ماندگار و با دوام تبدیل کرد و 
در این زمینه باید با جدیت بیشتری گام 
برداشته شود. حجت االسالم علی محمدی  

با اشاره به اینکه اوقاف در مقابل امانت هایی که 
به آن سپرده شده مسؤول می باشد، افزود: تمامی 
با  استانی موظف هستند  اوقاف در هر  مدیران 
اموال وقف تعدی و دست اندازی  به  افرادی که 
می کنند، با پشتوانه فتوای امام راحل، مقام معظم 

رهبری و مراجع تقلید برخورد قاطع کنند.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه 
است،  مردم  دار  امانت  اوقاف  اینکه  به  اشاره  با 
ادامه داد: با توجه به اینکه موقوفات برای اجداد 
دار  امانت  باید  اوقاف  است،  مردم  گذشتگان  و 
مردم باشد و به منظور رضایت خدا با مردم ارتباط 
صمیمی، دوستانه و شفاف برقرار کند تا این افراد 

بتوانند با پیشنهادات و انتقادات سازنده خود این 
کرد:  تصریح  محمدی  کنند.  حمایت  را  بخش 
بهینه سازی منابع انسانی و استفاده از نیروهای 
کارامد باید جزء اولویت های اوقاف باشد و تمامی 
نیروهایی که در این اداره فعالیت دارند، باید از 
لحاظ علم، ایمان، کارآمدی و تجربه حرف نخست 
را بزنند. وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری 
توجه و عنایات ویژه ای به بقاع متبرکه و موقوفات 
دارند، گفت: اوقاف باید به منظور عمل به نیت 
واقفین به عنوان یک تکلیف شرعی از تمامی توان 
و ظرفیت خود استفاده کند، زیرا سیاست کلی 
سازمان عمل به نیت واقف است و اگر کسی در 
این زمینه تخلف و کوتاهی کند، باید با آن برخورد 
شود. وی ادامه داد: هم اکنون ۷0 هزار مسجد در 
کشور وجود دارد که به احیای احکام الهی، آیات 
قرآن و احادیث در این اماکن پرداخته می شود، 
برخی از موقوفات نیز به منظور درمان و معالجه 
بیماران مورد استفاده قرار می گیرد که ۲5 درصد 
بیمارستان  حدود 130  و  کشور  درمانی  مراکز 

موقوفه می باشد.

جابجایی مسئوالن، سیاست های اوقاف استان مرکزی را تغییر 
نمی دهد 
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ارزیابی آزمایشگاه هاي همکار اداره کل 
استاندارد استان البرز

ارزیابي  انجام   از  البرز  استان  استاندارد  مدیرکل 
آزمایشگاه هاي همکار استاندارد استان، درسه ماهه 

اول سال جاري خبرداد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد استان 
راستاي  در  داشت:  اظهار  شکرالهي،  فتانه  البرز، 
نظارت قانوني بر صحت عملکرد آزمایشگاه هاي 
همکار استاندارد،  بیش از 30 آزمایشگاه همکار 
استان، توسط ارزیابان و کارشناسان فني این اداره 
کل ممیزي شدند. وي زمینه فعالیت آزمایشگاههاي 
استان را کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهي، آزمون 
دوره اي، آزمون و تعیین ماهیت فرآورده هاي غذایي 
و  بندي،ساختماني  بسته  و  کشاورزي،سلولزي  و 
معدني، شیمیایي،ماشین آالت کشاورزي، مکانیک 
و فلزشناسي،خودرو، برق و الکترونیک  برشمرد.  
شکرالهي افزود : عالوه بر انجام ارزیابي بیش از ثلث 
آزمایشگاههاي همکار تایید صالحیت شده، بالغ بر 
۷ پرونده آزمایشگاه متقاضي تایید صالحیت در سه 
ماهه اول سال جاري از نظر الزامات مدیریتي و فني 

ارزیابي شده است.
برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت بحران 

در استان مرکزی
یک  عنوان  به   ۲ قدیر  اموزش  تخصصی  کارگاه 
کارگاه اموزشی تخصصی در زمینه مدیریت بحران 
در شرایط اضطراری در روز گذشته با حضور معاون 
عمرانی استاندار و مدیران کارگروه های 1۴ گانه 
مدیریت بحران استان مرکزی در سالن اموزش این 

منطقه برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه استان مرکزی یک دوره اموزشی 
تخصصی و فنی در قالب کارگروه های مختلف 
1۴ گانه مدیریت بحران . با حضور مدیران اعضای 
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مرکزی 
به میزبانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه استان مرکزی و با حضور معاون هماهنگی 
دوره  این  در  شد  برگزار  استاندار  عمرانی  امور 
اموزشی در خصوص حادثه و علت ان . مقابله با 
حوادث اضطراری در شرایط بحران . اقدام در جهت 
اوار برداری و اقدام مناسب در جهت امداد و نجات 
در کمترین زمان ممکن بحث و تبادل نظر شد . در 
ادامه این دوره تمام مدیران دستگاه های اجرایی 
عضو کمیته بحران به ارائه راهکارها و پیشنهادات 
خود برای کمک رسانی بیشتر در شرایط بحران و 

استفاده از تجهیزات مناسب توجه نمودند.

معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان:
سد مارون همچنان پرتنش است

معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان گفت: از ابتدای سال 
آبی یعنی یک مهرماه سال گذشته تاکنون ورودی کل مخازن سدهای 
استان ۲1 میلیارد و 880 میلیون مترمکعب و حجم مفید مخازن اکنون 

8 میلیارد و 6۲۴ میلیون مترمکعب است.
 3 کارون،  سد  مفید  حجم  اکنون  کرد:  اظهار  حسونی زاده  هوشنگ 
میلیارد و 500 میلیون مترمکعب و سد دز یک میلیارد و 500 میلیون 
مترمکعب، سد کرخه 3 میلیارد مترمکعب  و سد مارون ۴00 میلیون 

مترمکعب است
وی افزود: اکنون ۷۷ درصد حجم رودخانه کارون ۴، ۷3 درصد مخزن 

رودخانه کارون 3 و ۷6 درصد حجم مخزن دز پر شده است.
حسونی زاده تصریح کرد: همچنین 3۷ درصد حجم سد مارون، ۷۴ 
درصد مخزن سد کرخه و 89 درصد مخزن سد  شهید عباسپور پر 

شده آند.
وی خاطرنشان کرد: همچنان بابت حوضه مارون نگرانی وجود دارد و 
این حوضه پر تنش است. بنابراین خواستار همکاری بیشتر از سوی 
کشاورزان در این حوزه هستیم و با توجه به وضعیت این حوضه آبی، 
آب این رودخانه فقط برای آبیاری کشت های دائمی و نخیالت شادگان 

در نظر گرفته شده است.

در آینده نزدیک صورت می گیرد:
کلنگ زنی پروژه خانه محله امت آباد آمل

مدیر عامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری آمل گفت: در راستای 
توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی خانه محله آمل واقع در امت 

آباد این شهر آماده کلنگ زنی و اجرای عمرانی است.
به گزارش ایسنا مازندران، حمید رضا طاهرنژاد در جمع خبرنگاران 
افزود:  با اتمام طرح و انتخاب پیمانکار، پروژه خانه محله در آمل اجرایی 

می شود.
و  شهرداری  شهر،  اسالمی  شورای  اهداف  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فرمانداری ویژه آمل ارتقای سطح زندگی در سکونتگاه های غیر رسمی 
است افزود: با تملک خانه های هدف، این طرح در منطقه امت آباد 
اجرایی می شود تا گام نوین ارتقای سطح زندگی برای ساکنین آن 

منطقه را شاهد باشیم.
طاهرنژاد با بیان اینکه این پروژه در یک عرصه 3۲0 متر مربعی پایه 
گذاری می شود گفت: خانه محله امت آباد با 5۴8 متر مربع مساحت 
توانمندسازی  هدف  با  اجتماعی  بهداشتی،  خدمات  برای  بستری 
سکونتگاه های غیر رسمی به اتفاق دستگاه های اجرایی ذیربط خواهد 

شد.
وی نقش شهروندان را در کنترل آسیب های اجتماعی شهر مهم عنوان 
کرد و گفت: فعالیت های بهسازی مجموعه شهرداری آمل با مسئولیت 

پذیری شهروندان به نتیجه ارزنده تبدیل می شود. 
طاهرنژاد بر تغییر نگاه های شهروندان در مناطق آسیب پذیر اجتماعی 
تاکید کرد و افزود: همه شهروندان مقابل ناهنجاری ها آسیب پذیر 
هستند و برای کاهش ناهنجاری ها رویکرد مددکاری امری ضروری 

است.

خبر خبر

و  راه  مدیرکل  زمان:   پیام  خبرنگار  ارومیه- 
شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر 
بافت های  در  استان  از جمعیت  نفر  ۲3۴هزار 

فرسوده سکونت دارند.
داریوش نصر با بیان اینکه هم اکنون ۴.۲ درصد 
در  کشور  فرسوده  بافتهای  مساحت  کل  از 
استان آذربایجان غربی قرار گرفته است افزود: 
سکونت گاههای غیر رسمی شناسایی شده در 
استان افزون بر یک هزار و ۴31 هکتار است که 
و  استانی  مدیران  برای  را  ای  عدیده  مشکالت 

شهری در ارائه خدمات فراهم کرده است.
 10 در  فرسوده  بافت  مطالعات  انجام  از  وی 
شهر استان خبر داد و اظهارداشت: شش طرح 
مطالعه بافت فرسوده در مرحله تهیه و تصویب، 
پنج شهر در مرحله تهیه برنامه و 3۷ شهر استان 
دارای محدوده بافت مصوب بافت فرسوده است.
طرح  مطالعه  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  نصر 
استان  بزرگ  شهرهای  در  فرسوده  بافت های 
انجام شده است اضافه کرد: واگذاری تسهیالت 
فرسوده  بافتهای  محدوده  در  که  افرادی  برای 
اقدام به نوسازی می کند از جمله موارد تشویقی 
است ولی به دلیل اینکه عموما در این مناطق 

افراد مسن زندگی می کنند قدرت ریسک برای 
تخریب و نوسازی منازل مسکونی خود ندارند.

در  غربی  آذربایجان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ادامه از آماده بودن 500 واحد در محدوده بافت 
بانکی  تسهیالت  دریافت  برای  استان  فرسوده 
ویژه بازسازی و نوسازی شهری خبر داد و گفت: 
در  شهری  بازآفرینی  برای  ای  ویژه  تمهیدات 

بافت های فرسوده استان اندیشیده شده است.
برای  شده  ریزی  برنامه  اینکه  اعالم  با  نصر 
در  مسکن  واحد   500 و  هزار  یک  بازسازی 
پرداخت  بانکی  تسهیالت  استان  فرسوده  بافت 
شود افزود:100 میلیارد ریال برای اجرای طرح 
های مختلف بازآفرینی شهری در بافت فرسوده 

آذربایجان غربی اختصاص یافته است.

وی همچنین از شناسایی سه هزار و 63 هکتار 
بافت فرسوده دراستان نیز خبر داد و عنوان کرد: 
اجرای طرح های بازآفرینی شهری در سه محور 
بافت فرسوده، سکونتگاه های غیررسمی و اماکن 

تاریخی معرفی در دست اجراست.
 نصر ادامه داد: بازآفرینی شهری از رویکردهای 
مهم وزارت راه و شهرسازی است که برهمین 
اساس در استان نیزعالوه بر ساماندهی کالبدی 
بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی 
و  اقتصادی  توانمندسازی  اجتماعی،  مباحث 
این  کار  دردستور  ها  بافت  این  بخش سالمت 

اداره کل قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی کاهش 
فقر شهری و پیشگیری از بازتولیدآن درمحله ها 
ومحدوده های هدف، ارتقای تاب آوری شهری و 
تجهیز ومقاوم سازی شهرهادر مواجهه باسوانح، 
ارزشهادرمحدوده  از  وحفاظت  هویت  ارتقای 
هاو محله های هدف، تحقق حکمروائی شهری 
انسجام  ارتقای  و  شهری  بازآفرینی  برنامه  در 
هاو  محدوده  ومالکان  درساکنان  اجتماعی 
محالت را از استراتژیهای دولت درفرایند تدوین 

برنامه بازآفرینی پایدار شهری عنوان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی عنوان کرد:

سکونت234هزار نفر در بافتهای فرسوده

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاوني مصرف کارکنان دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران

به  باتوجه  میرساند  مذکور  تعاوني  شرکت  محترم  اعضاي  کلیه  به  بدینوسیله 
ایران  اسالمي  جمهوري  تعاون  بخش  قانون  در  آمده  عمل  به  اصالحات  انجام 
مجمع عمومي عادي فوق العاده نوبت اول این شرکت راس ساعت 9 صبح روز 
دانشکده  در  پردیس  اجتماعات شهداي  در محل سالن  پنجشنبه 95/05/28 
کشاورزي برگزار مي گردد لذا از کلیه اعضاي محترم دعوت میشود تا در جلسه 
مذکور حضور بهم رسانیده و یا نمایندگان تام االختیار خود را به صورت کتبي 
معرفي نمایند، ضمنا یادآوري مي شود این مجمع با حضور 2/3 اعضاي شرکت 
تعاوني رسمیت مي یابد و تصمیماتي که در این مجمع اتخاذ مي شود براي کلیه 

اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

 1- طرح و تطبیق اساسنامه براساس آخرین اصالحات بخش تعاون
هیات مدیره شرکت تعاوني مصرف دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاوني مصرف کارکنان دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران

بدینوسیله از کلیه اعضاي محترم دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت اول این شرکت تعاوني راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1395/06/07 در محل سالن 

اجتماعات شهداي پردیس در دانشکده کشاورزي تشکیل مي گردد حضور بهم رسانند.
-در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال 
 راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود وگذار نماید. در این صورت هیچ عضوي 
نمي تواند نمایندگي بیش از دو عضو را بپذیرد، این مجمع با حضور نصف بعالوه یک کل اعضا 
رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانوني براي کلیه اعضا 

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

2- رسیدگي و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهاي مالي سال 94
3- طرح و تصویب بودجه سال 95 و نحوه تقسیم سود ویژه سال 94

4- انتخاب روزنامه
5- انتخاب هیات مدیره و بازرسان

هیات مدیره شرکت تعاوني مصرف دانشکده های پردیس کشاورزي و منابع طبیعي

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت پژوPARSTU5 مدل 93 مشکی متالیک به 
و   nan11fc9ek6886۲9 به شماره شاسی ایران 36  شماره پالک ۴85ط3۲ 

شماره موتور 139b00۷09۷5 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

متن اگهی 
صبا  خانم  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
هادیخانی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9۴099۷6696500316 صادره از شعبه ۴9 در پرونده شماره 9۴0۲15 محکوم 
به پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست و شصت و چهارهزار تومان به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت هیجده هزارو پانصد تومان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
له آقای سامان میرزاوندی چگنی و نیم عشر  قانونی در حق محکوم  وفق تعرفه 
دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 49 خانواده دو شورای حل اختالف شهرستان 
خرم آباد – شیرین اکبری. 

دادنامه 

پرونده کالسه 9۴09986638۷00۷35 شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان دورود 
به  خضیر  فرزند  زاده  الفلق  نور  عقیل  :آقای  خواهان   –  95099۷6638۷00308 شماره  نهایی  تصمیم 
نشانی  به  نباتعلی  فرزند  حیدری  میرزا  آقای   : خوانده   – مرکزی  تجارت  بانک  دورود   – لرستان  نشانی 
لرستان – دورود مجهول المکان – خواسته ها : 1-الزام به فک پالک خودرو ۲-دستور موقت – گردشکار 
: پس از وصول شکوائیه و ثبت به کالسه فوق به تصدی امضاء کننده ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست آقای عقیل نورالفلق زاده بطرفیت آقای میرزا حیدری بخواسته صدور 
حکم به فک پالک شماره 3۴6 د56 ایران ۴1منصوب بر روی خودروی پژو ۴05 نوک مدادی – با عنایت 
به محتویات پرونده و نظر به اظهارات خواهان و با توجه به استعالم بعمل آمده از راهنمایی و رانندگی که 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی  خواهان مالک پالک مذکورمی باشد و 
به عمل نیاورده است نظر به اینکه از لحاظ قانونی هر کس مالک پالک خویش  می باشد و اشخاص ثالث 
با توجه به احتمال سوء استفاده اشخاص از پالک غیر دادگاه به  حق استفاده از پالک دیگری را ندارند و 
استناد مواد  198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۲0 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به 
فک پالک مذکور صادر و اعالم و خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه ی دادرسی در 
این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  و ظرف  غیابی  رای صادره  نماید  حق خواهان محکوم می 
مرجع و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان لرستان 

است . م الف 518 
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان دورود – محمد آصف ظفری. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

آگهی مزایده اموال غیر منقول موضوع پرونده اجرایی کالسه 9200092 
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9۲0009۲ له بانک مسکن شعبه پلدختر و علیه 
آقای داریوش باباسی فرزند ابراهیم ششدانگ یک باب عمارت مسکونی تحت پالک 
۲۴۲ فرعی مجزی شده از پالک 18 اصلی واقع در روستای مورانی بخش 8 خرم 
ذیل  آن  مالکیت  سند  که  مربع  متر   ۲35/۴۴ بمساحت  پلدختر  شهرستان  آباد 
صفحه 3۲5 ثبت ۷18۷ دفتر امالک جلد 60 بنام داریوش باباسی ثبت و صادر 
تسلیم گردیده است و طبق سند رهنی شماره ۴1۷5۷ مورخ 1388/9/۲3 دفتر 
 ۲9۷/5۴0/0۲۴ مبلغ  قبال  در  دفترخانه  پلدختر  یک  شماره  رسمی  اسناد  خانه 
ریال در رهن بانک مسکن شعبه قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
۴۲5/63۲/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 130 متر مربع اعیانی دریک  
طبقه با قدمت حدودا 10 سال و دارای انشعابات آب و برق که برابر گزارش مامور 
اجرا در تصرف مالک می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 1۲ روز پنجشنبه مورخ 
1395/6/۴ در محل اداره ثبت اسناد پلدختر واقع در پلدختر خیابان ۷ تیر روبروی 
فرمانداری از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ۴۲5/63۲/000 ریال 
است  ذکر  به  الزم  شود  می  فروخته  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع 
پرداخت بدهی مربوط آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
مالیاتی و عوارض  نیز بدهی های  باشد و  آنها  در صورتی که مورد مزایده دارای 
شهرداری و غیر تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

تاریخ انتشار آگهی :1395/5/1۷ 
تاریخ برگزاری مزایده :1395/6/۴ 

رئیس اداره ثبت اسناد پلدختر – جهانگیر آزاد بخت. 

آگهی احضار متهم

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
آقای  برای  پرونده کالسه 9۴0998661۲۲003۷0  در   9510۴36611001883
که  نموده  کیفر  تقاضای  غیر  مال  فروش  اتهام  به  خدامراد  فرزند  سمینی  ایمان 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/6/۲8 
عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است  گردیده  تعیین   10:30 ساعت 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ماده 3۴۴  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی 
مراتب یک نوبت تا متهم منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهر شهرستان خرم آباد )103 جزایی سابق( – 
محمد موسی نژاد.

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 وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی پرونده کالسه 1۷/95 برابر رای شماره 3۷3مورخ 1395/0۴/0۲ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد 
مالکانه  تصرفات  پلدختر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
 1806 شناسنامه  بشماره  بیرام  فرزند  چراغی  مجتبی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
صادره از خرم آباد در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 
۲98 متر مربع پالک 1فرعی از 116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش ۷ خرم 
آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمد جودکی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/05/1۷  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/0۲ 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۴60301051008۲50 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای نورمحمد جعفری خلفلو   فرزند نصیبعلی بشماره شناسنامه 550 صادره 
از خلخال  در یک باب خانه به مساحت 13۷/90 متر مربع پالک ۷۴۲فرعی از ۴۲ اصلی 
قطعه 118 تفکیکی واقع در قرچک خریداری از مالک رسمی اقایان سید رضا حسینی 
و سید ابوالقاسم حسینی و سید عباس حسینی و سید حسن حسینی و سید حسین 
حسینی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم95/5/1۷

م الف 3788  رییس ثبت اسناد و امالک قرچک

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139۴6030105101۲063
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قاسمعلی شهبازی  فرزند 
شهبازعلی بشماره شناسنامه 8 صادره از  میانه در یک باب خانه به مساحت 50/۲0 
متر مربع پالک 95۷فرعی از ۴8 اصلی  باستثنای ثمنیه اعیانی واقع در قرچک  
در ازای سهم مالکانه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم95/5/1۷

م الف 3789  رییس ثبت اسناد و امالک قرچک

بارکد 38034771:
 تاسیس شرکت 

با مسئولیت محدود آینده نیلی سپهر در تاریخ 95/3/۲6 به شماره ثبت ۴93585 
که  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضای  و  ثبت   1۴0059۲۴۴۴8 ملی  شناسه  به 

خالصه آن بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات در زمینه مشاوره و طراحی و اجرا کلیه پروژه 
های زیباسازی و دکوراسیون و تزئینات و غرفه آرایی و پذیرایی و تشریفات و ایجاد 
شعبه در داخل و خارج از کشور- عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
برپایی نمایشگاههای عمومی و تخصصی داخلی  دولتی و خصوصی و شرکت در 
و خارجی – مشاوره و طراحی و اجرای ساخت ماکتها و تلویزیون های بزرگ و 
بویژه  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  صادرات  و  واردات  و  فروش  و  خرید  مرتفع- 
ارزی و ریالی  نیاز فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیالت  لوازم و تجهیزات مورد 
از کلیه موسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور . در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: تهران خ فاطمی روبروی کاج خیابان علیزاده پ ۲0 طبقه 3 
واحد 30۲ کد پ 16۴1889۲9۲1

سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال میباشد.
اولین مدیران شرکت:

ملی  کد  به  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به  یرکی  توکلی  مصطفی 
00530۷6631 دارنده 90000000 ریال سهم الشرکه

مهین توکلی یرکی به سمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی 005۷3۲۷۷50 دارنده 
10000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک- سفته- برات- قراردادها 

با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه

ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
358622/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری تهران

بارکد 38044671: 
تاسیس شرکت

ثبت  شماره  به   95/3/۲6 تاریخ  در  ویژن  ویستا  پارسیان  محدود  مسئولیت  با   
تکمیل  دفاتر  ذیل  امضای  و  ثبت   1۴0059۲53۴1 ملی  شناسه  به   ۴93596

گردیده که خالصه آن بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید 
و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
– گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کاال از گمرکات 
داخلی- اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی- برپایی غرفه و 
شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی- انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی- ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور- اخذ وام و 
اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. انجام کلیه 

فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادی اسکندری شمالی پ 33 طبقه ۲ واحد 
۲0۲ کد پ 1۴19953133

سرمایه شرکت: مبلغ 500000000 ریال میباشد.
اولین مدیران شرکت: امیررضا مسچی فرد به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر 

عامل به کد ملی 0068098۷۲3 دارنده 350000000 ریال سهم الشرکه
ملی  کد  به  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به  میردامادی  دخت  شیرین 
نامحدود  مدت  برای  الشرکه  سهم  ریال   150000000 دارنده   0۴51393198

انتخاب گردیدند.
از قبیل چک-  بهادار و تعهدآور شرکت  اوراق و اسناد  دارندگان حق امضا: کلیه 
به همراه  منفردا  عامل  مدیر  امضای  با  اسالمی  عقود  و  قراردادها  بروات-  سفته- 
مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای منفردا همراه با مهر 

شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه

ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
358623/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران 

شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان 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 در اجرای این مهم 
تأکید کرد و آن را یکی از مطالبات مردم 

و اعضای شورای اسالمی این شهر دانست.
مهندس تخت شاهی در ادامه با یادآوری 
و هدایت آب  آوری  این مسئله که جمع 
های سطحی از وظایف شهرداری ها است، 
به  نیز  خاطرنشان کرد: در شهر کامیاران 

مانند آنچه در سنندج و بیجار انجام شد، 
باید از طریق مشاور نسبت به انجام مطالعات 
سطحی  های  آب  هدایت  و  آوری  جمع 
بیان  با  وی  شود.  اقدام  شهرداری  توسط 
اینکه هدف از ایجاد تصفیه خانه فاضالب، 
تصریح  نیست،  سطحی  های  آب  تصفیه 
کرد: ورود آبهای سطحی به این تأسیسات 
موجب آسیبب به آن و کاهش عمر تصفیه 
شاهی  تخت  مهندس  شد.  خواهد  خانه 
از  خاطرنشان کرد: در هیچ کجای جهان 
آبیاری فضای سبز  برای  آب تصفیه شده 
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 فاضالب شهر کامیاران آن را 
زیرساختی پایدار 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 
کردستان  استان  شهری  فاضالب  و  آب 
استان  از  ای  نقطه  هیچ  در  کرد:  تأکید 
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 
آبفای  شرکت  گفت:  اسالمی  شوراهای 
کردستان نیز به عنوان بازوی اجرایی شوراها 
تعامل و اعتماد و احترام با رعایت حقوق 
طرفین را سرلوحه کار خود قرار داده است.

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

صورت گرفت.

حسینقلی قوانلو رییس سازمان صنعت .معدن وتجارت گلستان از اغاز 
فرایند ثبت ملی وجهانی خاویار دریای خزر در استان گلستان خبر داد
در جلسه هماهنگی ثبت ملی وجهانی خاویار دریای خزر که با حضور 
واستاندار  معاون پژوهش وفناوری وزارت صنعت ومعدن وتجارت 
گلستان وتعدادی از مسئوالن اجرایی در استانداری گلستان برگزار 
گردید رمضا ن علی صادق زاده معاون اموزش وپژوهش وفناوری 
وزارت صنعت ومعدن گفت:ثبت ملی وجهانی خاویار دریای خزر 
برای  انحصاری ان  اغاز گزدیده شروعی برای حفظ  که فرایند ان 
گلستان است وعالوه بر شناساندن هر چه بیشتر محصوالت وبرندها 
به جهانیان سبب رونق گردشگری در مناطق جغرافیایی که ان برندها 

بنام انها ثبت شده میگردد
قوانلو در ادامه با توجه به اهمیت وجایگاه تجاری واقتصادی محصوالت 
مهم واستراتژیک ایران در بازارهای داخلی .منطقه ای .وجهانی  گفت 
:دفتر حمایت از مالکیت صنعتی معاونت  اموزش وپژوهش وفناوری 
وزارت صنعت .معدن وتجارت نسبت به ثبت ملی وجهانی خاویار 
دریای خزر در سازمان جهانی مالکیت فکری)wIpo( اقدام نموده 
وبر این اساس اولین اقدام تشکیل جلسه هماهنگی ثبت ملی خاویار 
در گلستان اغاز گردید. صادق زاده افزود:این طرح با هدف کمک وراه 
اندازی وافزایش ظرفیت ۷500 واحد راکد ونیمه فعال و۲500 طرح 
صنعتی وپیشرفته  فیزیکی باالی 60 درصد درسال جاری اغاز شده 
ودر راستای رونق تولید ورفع رکود از حوزه تولید وافزایش اشتغال به 

اجرا در امده است.

واگذاری اشتراک در  کردستان با استعالم از شهرداری
ثبن خاویار دریای خزر ثبت ملی وجهانی



۱۰ نفت و انرژییکشنبه 17 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3294

اجراییه 
مشخصات محکوم له 

بانک ملت به نشانی ساری خ امام سرپرستی بانک ملت ط۴ اداره حقوقی 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم  1-بیژن نعمتی فرزند نبی اله به نشانی شهرستان 
بابل سه راه سنگ پل نمایندگی بیمه آسیا  ۲-سید احمد میرزاد علمداری فرزند سید 

رضی به نشانی شهرستان بابل جاده قائمشهر جنب مسجد صاحب الزمان 
3-مرضیه امین زاده فرزند ذکریا به نشانی شهرستان بابل جاده قائمشهر نمایندگی بیمه 

آسیا  ۴-داود امین زاده فرزند یحیی به نشانی شهرستان بابل 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له 

سید کریم جعفری کالگر سید رحیم بابل بحرام شرقی ک کمیل ۲ ساختمان شایان ط 
همکف نو ع رابطه وکیل محکوم له بانک ملت 

محکوم به 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
مبلغ  پرداخت  به  اندمتضامنا   محکوم  علیهم  9۴099۷1110800611محکوم 
1۷5/۷۲1/۴8۴ ریال اصل خواسته و ۴/350/000ریال بابت پرداخت هزینه دادرسی و 
5/۴1۷/316ریال حق الوکاله وکیل  و خسارت تاخیر تادیه از اصل مانده بدهی وام بانکی از 
تاریخ تقدیم دادخواست 9۴/1/31تا زمان پرداخت براساس قرار داد بانکی در حق محکوم 
له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره در خصوص بیژن نعمتی 

حضوری در مورد سایرین غیابی است 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هشتم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان بابل سید احمد پور جعفر 

مفقودی 
شماره  با   1391 مدل  زامیاد  نیسان  وانت  ماشین  کارت  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  8003891۷و  موتور  شماره  و   ۴6 155ص5۷ایران  انتظامی 

nazDL10۴TKB0۲1۲۲5مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

رونوشت آگهی حصروراثت 
مراد سلطانی نسب  دارای شناسنامه شماره 316۴۷ به شرح دادخواست به کالسه 
8/5۲0/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان معصومه محمد پور مال  بشناسنامه 151 در تاریخ 95/5/۴اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
از  به ش ش ۲1301۴61۲0صادره  معصومه  و  مراد  نسب ف  سلطانی  1-بهنام 

آمل پسر متوفیه 
از  به ش ش۲050۷85۷63صادره  معصومه  و  مراد  ف  نسب  سلطانی  ۲-محمد 

بابل پسر متوفیه 
3-مراد سلطانی نسب ف رحیم و منور  دارای شناسنامه شماره 316۴۷صادره از 

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

شد 
قاضی شعبه هشتم  شورای حل اختالف بابل 

اجراییه 
مشخصات محکوم له 

بانک توسعه تعاون شعبه محمود آباد به مدیریت عظیمی به نشانی محمود آباد 
روبروی مرکز بهداشت درمانی شهدای هفتم تیر بانک توسعه تعاون شعبه محمود 

آباد 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 

اسماعیل پریور نشانی مجهول المکان 
محکوم به 

مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
مبلغ  پرداخت  به  اند  محکوم  علیهم  90099۷1۲10500538محکوم 
10۷/000/000 ریال اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده 
حقوقی وفق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 18صدور چگ 89/3/1لغایت 

اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی
 حقوقی شهرستان آمل مهدی ابراهیمی 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
پرونده  در  دارد  نظر  در  بابل  حقوقی  دادگاه  هشتم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای 
اجرایی کالسه 9۴0۲۲۴ششدانگ یک قطعه خانه سرا مرحوم محمود محمودی 
به مساحت عرصه حدودا ۲1۴ متر مربع واقع در بابل جاده شهید صالحی کوچه 
متروکه  قدیمی  ساختمان  یکدستگاه  دارای  که  متری   3 بست  بن   ۲3 فلسطین 
همکف به مساحت حدودا ۷3 متر مربع دارای امکانات آب و برق و گاز و تلفن 
بعنوان ماترک آن مرحوم می باشد را در روز یکشنبه مورخه 95/6/1۴ ساعت 11 
صبح در محل دفتر اجرا از طریق مزایده بفروش برساند کارشناس قیمت ششدانگ 
عرصه و اعیان پالک فوق الذکر را به مبلغ ۴00/000/000 ریال ارزیابی نموده است 
که مزایده از قیمت ÷ایه مارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته 
را  بقیه  و  المجلس  فی  را  مزایده  ارزش  باید 10 درصد  مزایده  برنده  خواهد شد 
حداکثر ظرف یک ماه ÷رداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداخت شده اولیه 
انجام  از   توانند 5 روز قبل  در حق دولت ضبط خواهد طالبین و خریداران می 

مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد نظر بازدید به عمل آورند 
اجرای احکام مدنی شعبه 8 دادگاه حقوقی بابل – قاسم پور 

آگهی مزایده فروش اموال غیر منقول نوبت اول 
شهرستان  دادگاه  حقوقی  سوم  شعبه  اجرای   9500۷۷ کالسه  پرونده  بحکایت 
مبلغ  پرداخت  به  اند  محکوم  قاسمی  غالمرضا  علیه  محکوم  آباد  محمود 
۴11/000/000 ریال در حق محکوم له مصطفی معدنی پور و همچنین محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 1۷/500/000 ریال نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت که با توجه عدم پرداخت دین اموال بشرح ذیل توقیف گردیده است 
مال تعرفه شده پالک ثبتی 96۴ فرعی از ۴۷ اصلی بخش ده بنام محکوم علیه 
موصوف واقع در محمود آباد خ امام کوی جنب بانک رفاه اولین بن بست سمت 
چپ پالک 16 ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 50/301 متر مربع اعیانی در 
ملک موصوف شامل یک واحد ساختمان به مساحت 130 متر مربع سه خوابه با 
کف سرامیک با سقف کناف واحد ساختمان قدیمی بوده دارای آب و برق و گاز می 
باشد که با توجه به مراتب فوق ارزش ساختمان موصوف ۲/500/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده که از مبلغ فوق تا مبلغ ۴۲8/500/000 ریال بصورت مشاعی قابل 
فروش می باشد با عنایت به انجام کارشناسی توسط کارشناس این اجرا فلذا نظر 
به عدم اعتراض از ناحیه طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال توقیفی از طریق 
مزایده حضوری در تاریخ 95/6/۴ ساعت 10 صبح در دفتر شعبه سوم حقوقی و در 
صورت نیاز در محل اموال توقیف شده بفروش میرسد متقاضیان شرکت در مزایده 
میتوانند حداقل 5 روز قبل از مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه 
سوم حقوقی دادگستری شهرستان محمود آباد مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه 
شروع و کسانی که باالترین  قیمت را پیشنهادنمایند برنده مزایده خواهند شد و 
همچنین ده درصد مبلغ اعالمی فی المجلس برابر ماده 1۲9 قانون اجرای احکام 
مدنی و مابقی ثمن ظرف مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری 
مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداخت کامل مبلغ پیشنهادی انتقال 
اموال صورت خواهد گرفت جنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت 
یکماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 

خواهد شد ضمنا مزایده با حضور نماینده محترم دادستان برگزار میگردد 
نبی ا... حیدری اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی دادگاه شهرستان محمود آباد 

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری کار هیوندای توسان IX35 مدل ۲01۴ سفید روغنی به 
 kmhju81cdeu۷333۷5 شماره پالک 5۲6ل۲5 ایران 8۲ به شماره شاسی

و شماره موتور g۴kedu06۲۲63 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

احضارمتهم 

ناصرخیرخواه فرزند عوض 
دادسرای  دادیاری  سوم  9۴099819۴86000۴۲شعبه  کالسه  پرونده  در 
مازندران  استان  شیالت  آبزیان  منابع  حفاظت  یگان  بهشهرموضوع  شهرستان 
علیه شما با توجه به دالیل موجود درپرونده متهم هستید به حمل آالت وادوات 
صید غیر مجاز در مهلت یکماه از تاریخ انتشار این آگهی می توانید با حضوردر 
این شعبه از دادیاری از خودتان دفاع نمایید در صورت عدم حضور برابر مقررات 

اتخاذ تصمیم می گردد .
م.الف 950338 دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای بهشهر 

احضار متهم 

هادی هرجونی فرزند حاجی 
دادسرای  دادیاری  سوم  95099819۴8600۲63شعبه  کالسه  پرونده  در 
دالیل  به  توجه  با  شما  علیه  مرادی  سکینه  شکایت  موضوع  بهشهر  شهرستان 
انتشار  تاریخ  از  یکماه  انفاق در مهلت  به ترک  پرونده متهم هستید  موجود در 
این آگهی می توانید با حضوردر این شعبه از دادیاری از خودتان دفاع نمایید در 

صورت عدم حضور برابر مقررات اتخاذ تصمیم می گردد . 
م.الف 950339دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای بهشهر 

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی 
اتهام سرقت یک دستگاه  به   ، بقه فرزند احمد  آقای شایان  به متهم  بدینوسیله 
گوشی تلفن همراه ، تحت تعقیب این دادگاه می باشد ابالغ می شود که در وقت 
رسیدگی 95/6/۲۴روز چهار شنبه راس ساعت 11صبح جهت رسیدگی در این 

دادگاه حاضر و ازخود دفاع نمایند .
م. الف 950337 ریس شعبه 102دادگاه کیفری دوبهشهر 

آگهی مفقودی )برگ کمپانی(
مالک   331011۷۷8۲ ملی  شماره  به  حسین  فرزند  دارابی  محبوبه  اینجانب 
به شماره شاسی  ایران ۴1  انتظامی 63۷ص۲5   به شماره  پیکان سفید  خودرو 
فقدان  11۴890۷9۴10بعلت  موتور  NAAA۴6AA3BG161311وشماره 
لذا چنانچه هر  نموده است  را  اسنادمذکور  المثنی  تقاضای رونوشت  اسنادفروش 
کس ادعای در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
نماید  مراجعه  سمند  ساختمان  شهر  درپیکان  واقع  خودرو  ایران  شرکت  فروش 

.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . متن آگهي
احتراما بدینوسیله به استحضار میرساند خواهان محمد حسین حیدري سورشجاني 
فرزند اسفندیار دادخواستي به طرفیت آقاي علي بهرامي به شماره کالسه 950۲18 
مراتب  بودن خوانده  المکان  مجهول  به  عنایت  وبا  رسانیده  ثبت  به  این شورا  در 
از جراید کثیر  قانون آیین دادرسي مدني یک نوبت در یکي  در اجراي ماده ۷3 
االنتشارآگهي گردد تا خواندگان ضمن مراجعه به دفتر شعبه شوراي حل اختالف 
سورشجان واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن در تاریخ 1395/06/۲۷ ساعت 

16/00 در جلسه دادرسي حاضر گردند.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه یک سورشجان- غفور عباسپور

متن آگهي
خواهان رو نوشت حصر وراثت به شرح دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه 
نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  دادگاه  این  از   95099838۴6100۲5۷
اقامتگاه  در  آبادي  بهرام  محمدي  شیر  خیرا...  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین 

دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-منیژه شیر محمدي بهرام آبادي متولد 1351 ش ش 1 فرزند متوفي

۲-خدیجه شیر محمدي بهرام آبادي متولد3۴1 1 ش ش 16 فرزند متوفي
3-داود شیر محمدي بهرام آبادي متولد 13۴8 ش ش ۷ فرزند متوفي

۴-رمضانعلي شیر محمدي بهرام آبادي متولد 13۴3 ش ش 15 فرزند متوفي
5-شهریارشیر محمدي بهرام آبادي متولد 13۴5 ش ش 8 فرزند متوفي

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

خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه 21 شهرستان شهرکرد- رحمان آماده

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد:

فعالیت پیمانکار چینی در يادآوران
 و آزادگان شمالی قطعی نیست

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: 
یادداشت تفاهمی )MOU( که اخیراً با 
شرکت توتال به امضا رسیده برای انجام 
مطالعات بر روی آزادگان جنوبی، پارس 

جنوبی و بلو کهای اکتشافی بوده است.
امضای  داشت:  اظهار  کاردر  علی 
یادداشت تفاهم با شرکت های خارجی 
گازی  و  نفتی  مختلف  میادین  در 
کشور بدین صورت است که مطالعات 

دو میدان با امضای یک یادداشت تفاهم به شرکتی خارجی واگذار 
می شود.

توتال  با شرکت  اخیراً  )MOU( که  تفاهمی  یادداشت  افزود:  وی 
به امضا رسیده برای انجام مطالعات بر روی آزادگان جنوبی، پارس 

جنوبی و بلو کهای اکتشافی بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور 
شرکت های چینی در توسعه میدان یادآوران گفت: هنوز واگذاری فاز 
دوم توسعه میدان یادآوران به شرکت های چینی قطعی نشده است 

و این مسئله در دست بررسی است.
کادر خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص فعالیت شرکتی چینی در 
فاز توسعه ای میدان آزادگان شمالی بررسی ها ادامه دارد و هیچ چیز 

قطعی نشده است.

استانداردهای صنعت نفت، ملی می شود

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از امضای تفاهمنامه با وزارت نفت 
خبر داد که بر اساس آن، وزارت نفت استانداردهای خود را که بر مبنای 

مقررات کشورهای دیگر است به استانداردهای ملی تغییر می دهد.
همه  نفت  وزارت  استانداردهای  اینکه  به  اشاره  با  پیروزبخت  نیره 
حوزه ها از جمله تجهیزات و محصوالت را در بر می گیرد، گفت: 
اکنون از استانداردهای کاال و تجهیزات آغاز کرده ایم اما استانداردهای 

فرآورده های نفتی نیز ملی خواهد شد. 
وی همچنین به تفاهمنامه های همکاری سازمان ملی استاندارد با 
نهادهای داخلی و بین المللی اشاره کرد و افزود: تفاهمنامه هایی با گمرک 
جمهوری اسالمی، سازمان اموال تملیکی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت 
نفت و ... امضا شده است؛ در حاشیه سفر رئیس جمهوری به جمهوری 
آذربایجان– که هیات ایرانی امروز عازم آنجا می شود- نیز یک تفاهمنامه 

با همتای آذربایجانی به امضا می رسد.

قیمت گاز در آسیا به باالترين سطح 
در هفت ماهه اخیر رسید

کمبود عرضه محموله های ال ان جی، سبب شد قیمت گاز با رسیدن 
به قیمت 6 دالر و ۴5 سنت در بازار آسیا به باالترین قیمت طی هفت 

ماه اخیر برسد.
به گزارش ایسنا، قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار شمال شرقی 
آسیا درهفته منتهی به ۲5 ژوئیه )دوشنبه، ۴ مردادماه( برای تحویل 
چهار تا هشت هفته ای با 50 سنت افزایش به 6 دالر و ۴5 سنت برای 

هر میلیون بی تی یو رسید.
تک محموله گازطبیعی در بازار جنوب غربی اروپا پنج دالر برای هر یک 
میلیون بی تی یو معامله شد که نسبت به هفته گذشته  تغییری نداشت.

به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، در بازار 
NBP انگلستان قیمت هر یک میلیون بی تی یو گاز 3۷ سنت 

افزایش یافت و چهار دالر و 83 سنت معامله شد.
قیمت گاز در بازار هنری هاب آمریکا نیز در هفته مورد بررسی به ۲ 
دالر و 81 سنت برای هر یک میلیون بی تی یو رسید که نسبت به 

هفته گذشته، یک سنت افزایش یافت.

قیمت گاز در آسیا به باالترين 
سطح در هفت ماهه اخیر رسید

کمبود عرضه محموله های ال ان جی، سبب شد 
قیمت گاز با رسیدن به قیمت 6 دالر و ۴5 سنت در 
بازار آسیا به باالترین قیمت طی هفت ماه اخیر برسد.

گاز  محموله  تک  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
طبیعی در بازار شمال شرقی آسیا درهفته منتهی به 
۲5 ژوئیه )دوشنبه، ۴ مردادماه( برای تحویل چهار تا 
هشت هفته ای با 50 سنت افزایش به 6 دالر و ۴5 

سنت برای هر میلیون بی تی یو رسید.
تک محموله گازطبیعی در بازار جنوب غربی اروپا 
پنج دالر برای هر یک میلیون بی تی یو معامله شد 

که نسبت به هفته گذشته  تغییری نداشت.
به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع 
یک  هر  قیمت  انگلستان   NBP بازار  در  انرژی، 
میلیون بی تی یو گاز 3۷ سنت افزایش یافت و چهار 

دالر و 83 سنت معامله شد.
قیمت گاز در بازار هنری هاب آمریکا نیز در هفته 
مورد بررسی به ۲ دالر و 81 سنت برای هر یک 
میلیون بی تی یو رسید که نسبت به هفته گذشته، 

یک سنت افزایش یافت.

نفت برنت ۴۴ دالر و ۲۷ سنت شد

انتشار آمارهای مثبت از بازار کار آمریکا و تقویت 
پیش خریدها در معامالت پایانی دیروز بازار نفت 
باعث شد تا افت قیمت ساعات اولیه ترمیم شود و 

قیمت ها تغییر چندانی را شاهد نباشد.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، روز جمعه با 
بازگشت پیش خریدها به بازار در معامالت پایانی 
انتشار  دنبال  به  دالر  ارزش  آنکه  از  پس  و  روز، 
آمارهای قوی از بازار کار آمریکا تقویت شد، قیمت 

نفت تغییر چندانی را شاهد نبود.
ارزش دالر ابتدا پس از انتشار رشد تعداد فرصت های 
شغلی بازار امریکا در ماه جوالی افزایش قابل توجهی 

یافت، اما سپس این افزایش اندکی تعدیل شد.
تقویت ارزش دالر معموال موجب گرانتر شدن نفت 
و دیگر کاالهای قیمت گذاری شده به ارز آمریکا 
 برای دارندگان سایر ارزها می شود و کاهش تقاضا را 
اولیه  ساعات  در  که  نفت  قیمت  اما  دارد.  پی  در 
معامالت دیروز حدود ۲ درصد کاهش یافته بود، 

همزمان با افزایش ارزش دالر تقویت شد.
فیل فلین، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: »هنوز 
خیلی ها آن بیرون هستند که نگران ترمیم بیشتر 
قیمت نفت هستند و احتماال به همین دلیل میزان 
پیش خریدها در معامالت پایانی روز جمعه افزایش 

یافته است.«
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام 
وست تگزاس اینترمدییت در پایان معامالت دیروز 
با 13 سنت، معادل 0.3 درصد کاهش به ۴1 دالر 
و 80 سنت رسید. قیمت نفت برنت نیز در پایان 
معامالت دیروز با تنها ۲ سنت کاهش به ۴۴ دالر 
و ۲۷ سنت رسید. در این هفته، قیمت نفت برنت 
بیش از ۴ درصد افزایش یافت، در حالی که نفت 
خام آمریکا پس از افزایش تقریبا 6 درصدی در طی 

۲ هفته گذشته، اندکی افت قیمت داشت.
در  نفت  حفاری  تعداد سکوهای  حال،  همین  در 
آمریکا این هفته نیز برای ششمین هفته متوالی 
افزایش یافت که نشان دهنده احتمال افزایش تولید 

آمریکا در ماه های آینده بود.
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفت پس از شکست 
تالش مشترک برای فریز تولید در اوایل امسال، هیچ 
مذاکره ای درباره هماهنگی احتمالی روسیه با اوپک در 

زمینه تولید نفت صورت نگرفته است.

کوتاه از انرژینفت در جهان

صنعت پتروشیمی ایران با پشت سر گذاشتن 
عربستان سعودی در نیمه نخست سال جاری 
میالدی به بزرگترین صادرکننده متانول به 

ترکیه تبدیل شد.
به گزارش مهر، حجم واردات متانول ترکیه در 
نیمه نخست سال جاری میالدی به رقم ۲83 
هزار و 590 تن رسید که افزایش ۲۴ درصدی 
را نسبت به مدت مشابه سال ۲015 میالدی 

تجربه می کند.
سال  مشابه  زمان  مدت  در  اساس  این  بر 
گذشته میالدی ایران حدود ۲۲8 هزار و ۷0۷ 

تن متانول به ترکیه صادر کرده بود.
محصول  این  واردات  میزان  همچنین 
ترکیه در ماه ژوئن سال  پتروشیمی توسط 
جاری میالدی با افزایش 19 درصدی نسبت 
به ماه گذشته میالدی به 65 هزار ۷۲3 تن 
بالغ شد. این رقم در ماه مه امسال 55 هزار 

و ۴۴6 تن بود.

و 6۴۴  با عرضه 95 هزار  ایران  در مجموع 
تن، بزرگترین صادرکننده متانول به ترکیه در 
نیمه اول امسال بود. اگر چه این رقم کاهش 
6 درصدی را در مقایسه با سال گذشته را 

نشان می دهد.
این  صادرکننده  بزرگترین  همچنین  ایران 
محصول به ترکیه در ماه ژوئن بود و 31 هزار 
ترکیه عرضه کرد  بازار  متانول در  تن   56۲

که نزدیک به دو برابر حجم عرضه در ماه مه 
یعنی رقم 16 هزار و 103 تن بود.

از سوی دیگر، عربستان سعودی با ارسال 5۲ 
نیمه نخست  در  ترکیه  به  تن  و 9۲۷  هزار 
امسال که یک سوم نسبت به مدت مشابه 
سومین  است؛  داشته  رشد  گذشته  سال 

صادرکننده متانول به این کشور بود.
همچنین صادرات عربستان به ترکیه در ماه 
ژوئن سال جاری میالدی با رشد 10 درصدی 
از آن به رقم 9 هزار و  نسبت به ماه پیش 

835 تن رسید.
دومین  جایگاه  در  نیز  توباگو  و  ترینیداد 
ژوئن  ماه  در  ترکیه  به  متانول  صادرکننده 
این  صادرات  چه  اگر  گرفت.  قرار  میالدی 
کشور در نیمه نخست سال ۲016 میالدی 
تنها ۲ درصد رشد داشت؛ با این حال صادرات 
 65 رشد  ژوئن  ماه  در  توباگو  و  ترینیداد 
درصدی را نسبت به ماه پیش از آن ثبت کرد.

یک مقام مسئول با اشاره به برنامه کاهش 800 
مگاواتی پیک مصرف برق با همکاری صنایع، گفت: 
نیروگاه 1000 مگاواتی،  به  جای ساخت  امسال 
طرح ذخیره عملیاتی با هدف کاهش پیک مصرف 

تابستان اجرا شد.
اردشیر مذکوری در نشست کارگروه طرح ذخیره 
عملیاتی صنایع با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه 
کاهش نیاز مصرف برق کشور در ساعات پرباری از 
طریق مشوق های مالی برای صنایع پرمصرف برای 
کاهش مصرف در ساعات پیک و تغییر ساعت کاری 
و برنامه ریزی تعمیرات است، گفت: در مجموع ۲0 
صنعت بزرگ قابل پایش در این طرح مشارکت 

در  مگاوات  سقف 805.1  تا  می توانند  که  دارند 
کاهش نیاز مصرف شبکه مشارکت داشته باشند. 
دبیر کارگروه طرح ذخیره عملیاتی صنایع در وزارت 
نیرو با اعالم اینکه متوسط بار کاهش یافته توسط 
این صنایع در طول روزهای اجرا در تابستان سال 
جاری 5۲۲ مگاوات و حداکثر آن 63۲ مگاوات بوده 
است، تصریح کرد: در صورت عدم اجرای این طرح، 
برای جبران این میزان بار، با احتساب تلفات انتقال، 
به احداث یک نیروگاه دست کم یک هزار مگاواتی نیاز 
خواهد بود که هزینه آن بسیار بیشتر از اجرای طرح 

ذخیره عملیاتی صنایع است.
این مقام مسئول با بیان اینکه متوسط بار کاهش 

یافته توسط صنایع بزرگ در طرح ذخیره عملیاتی 
صنایع، نسبت به سال گذشته 6.5 درصد رشد 
نیاز  کاهش  ظرفیت  داشت:  اظهار  است،  داشته 

مصرف شبکه در سطح فوق توزیع و توزیع )صنایع 
غیرقابل پایش در شبکه( 610 مگاوات برآورد شده 

که با واسطه برق های منطقه ای مدیریت می شود.

با پشت سرگذاشتن عربستان؛

ایران بزرگترین صادرکننده متانول به ترکیه شد

طرح »ذخیره عملیاتی« جایگزین نیروگاه سازی شد

با اتمام عملیات نصب سکوی فاز ۲1 پارس 
جنوبی و تکمیل پل ارتباطی آن، عملیات 

هوک آپ و راه اندازی این سکو آغاز شد.
توسعه  طرح  سرپرست  عبادی،  علیرضا 
فازهای ۲0 و ۲1 پارس جنوبی با اشاره به 
این مطلب اظهارکرد: پیش بینی می شود 
عملیات هوک آپ و راه اندازی سکوی فاز 
پایان  ماهه  چهار  زمانی  بازه  یک  در   ۲1
یابد و گاز برداشت شده از این موقعیت، در 
ابتدای آذرماه امسال برای شیرین سازی به 

پاالیشگاه خشکی ارسال شود.
ترش  گاز  ورود  از  پیش  کرد:  اعالم  وی 

به  است  مقرر  پاالیشگاه  به  فراساحل 
در  سازی  شیرین  عملیات  موقت  صورت 
 8 تا   6 فازهای  گاز  با  خشکی  پاالیشگاه 
کل  ابتدا  در  منظور  این  به  و  شود  انجام 
سیر چرخشی گاز ترش، شیرین سازی و 
تزریق گاز به خط سراسری با گاز شیرین 

انجام می شود. 
به گفته عبادی، همچنین عملکرد تجهیزات 
و سیستم کنترل برای چند روز تحت بررسی 
قرار می گیرد و در صورت صحت آنها، گاز 
ترش فازهای 6 تا 8 در تاریخ ۲0 مردادماه 

وارد پاالیشگاه خواهد شد. 

معاون وزیر نفت ایران گفت: ایران از ماه آینده 
صادرات گاز به ارمنستان را کاهش می دهد.

حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت ایران درباره 
مذاکرات گازی جدید ایران و ارمنستان گفت، 
ایران از ماه آینده صادرات گاز به ارمنستان را 

کاهش خواهد داد.
به گاز  ارمنستان ماه گذشته  به گفته وی، 
بیشتری نیاز داشت. »ما انتظار داشتیم آنها 
پیشنهادی ارائه کنند و صادرات گاز افزایش 
یابد. اما ما صادرات گاز را از ماه آینده کاهش 
خواهیم داد زیرا حجم مشخصی در قرارداد 

تعیین شده است.«

گاز  فروش  خصوص  در  همچنین  عراقی 
ترکمنستان به آذربایجان از طریق ایران گفت: 
»این امر توسط یک شرکت ایرانی خصوصی 
با  ارتباطی  شرکت  این  است.  شده  محقق 
دولت های ایران و آذربایجان ندارد. این شرکت 
گاز را از ترکمنستان خریداری خواهد کرد و 
آن را به ما تحویل خواهد داد. و ما قصد داریم 
آن را به آذربایجان بفروشیم. ما اکنون در حال 

مذاکره در خصوص این موضوع هستیم.«
عراقی تاکید کرد که ایران و آذربایجان در 
حال مبادله گاز هستند. »ما گاز آذربایجان را 

به نخجوان ارسال می کنیم.«

معاون وزیر نفت:

ايران صادرات گاز به ارمنستان را کاهش می دهد
عملیات راه اندازی سکوی 

فاز ۲1 پارس جنوبی آغاز شد



یکشنبه 17 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3294اقتصادی۱۱

نرخ هر دالر 353۰ تومان
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید شنبه در بازار یک میلیون 
و 103 هزار و 500 تومان، طرح قدیم یک میلیون و 103 هزار تومان، 
نیم سکه 556 هزار تومان، ربع سکه ۲8۷ هزارتومان و سکه گرمی 18۲ 
هزارتومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار 
داخلی 11۲ هزار و 803 تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 
1336 دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای 
فروش 3530 تومان، هر یورو را 3936 تومان، هر پوند را ۴655 تومان، لیر 

ترکیه 1193 و درهم امارات را 96۷ تومان اعالم کردند.
 

 بانک
عضویت مدیران و بانکداران بانک پاسارگاد

  درانجمن اهدای عضو
مدیران و بانکداران بانک پاسارگاد، در اقدامی ستودنی، عضو انجمن اهدای 
عضو شدند و کارت اهدای عضو دریافت کردند.به گزارش روابط  عمومی 
بانک پاسارگاد، مدیران و بانکداران بانک  پاسارگاد در همایش سراسری 
خود، میزبان مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و جمعی از اعضای انجمن 
اهدای عضو ایرانیان بودند. در این همایش که به طور منظم به منظور 
بررسی عملکرد و تبیین برنامه های بانک  پاسارگاد برگزار می گردد، دکتر 
نجفی زاده مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان ضمن ارایه توضیحات 
جامع در خصوص وضعیت کشور در زمینه وقوع مرگ  مغزی، شرایط 
عضو،  اهدای  میزان  خصوص  در  کشور  جایگاه  و  نیازمند  بیماران 
فرهنگ سازی و آگاه ساختن مردم از اثرات مثبت این اقدام ارزشمند را 
الزامی دانست. وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به عملکرد 
شایسته بانک پاسارگاد در این زمینه گفت: بانک پاسارگاد در این مدت، 
همکاری بسیار تنگاتنگ و صمیمانه ای با انجمن اهدای عضو داشته است. 
از اقدامات این بانک در این زمینه می توان به تأمین فضای انجمن، تأمین 
مکان دبیرخانه ی انجمن اهدای عضو، برگزاری جشنواره 180 ثانیه ای 
و  هنری  آثار  تولید  از  حمایت  عضو،  اهدای  موضوع  با  بانک پاسارگاد 
پروژه های فرهنگی در این زمینه، ارائه ی راهکارهای عملی برندینگ و 
کمک به اجرای آن ها، ارائه ی راهکارهای عملی جذب منابع مالی و کمک 
به اجرای آن  ها، تکمیل فرم درخواست کارت اهدای عضو در شعبه های 
بانک، برگزاری نخستین سمپوزیوم بین المللی فرهنگ سازی اهدای عضو، 
کمک به ساخت و تجهیز مراکز جامع فراهم آوری و پیوند اعضا در کشور، 
کمک به تأمین ترابری هوایی چرخه ی اهدای عضو و ... اشاره کرد.گفتنی 
است پس از ارایه توضیحات مدیرعامل و قائم مقام انجمن اهدای عضو 
ایرانیان، کلیه مدیران و بانکداران بانک  پاسارگاد ضمن اعالم آمادگی برای 

 انجام این کار ارزشمند، کارت اهدای عضو را دریافت کردند.
 ارایه بسته پیشنهادی بانک پارسیان برای تعیین تکلیف 

سپرده گذاران ثامن الحجج
مدیرعامل بانک پارسیان از ارائه بسته پیشنهادی خبر داد که در صورت 
عملی شدن آن، تکلیف سپرده گذاران کالن تعاونی اعتباری ثامن الحجج 
بزودی مشخص خواهد شد .کورش پرویزیان که بانک تحت مسئولیت 
وی عاملیت اجرای تعهدات تعاونی اعتباری ثامن الحجج را بر عهده دارد، 
در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده گذاران 
این تعاونی به ویژه سپرده های کالن و چند 100 میلیونی و زمان پایان آن 
توضیح داد:  بانک پارسیان پیشنهاداتی را در رابطه با رسیدگی به شرایط 
سپرده های کالن و آنچه که باقی مانده به مراجع تصمیم گیری ارائه کرده 
است که اگر در دستور کار قرار گیرد در فاصله زمانی بسیار کوتاهی این 
بانک توانایی حل و فصل مسایل باقی مانده را خواهد داشت.وی با بیان 
اینکه بانک پارسیان تنها اجرا کننده ابالغیه های بانک مرکزی است، ادامه 
داد: البته در این رابطه باید دولت بانک مرکزی را مورد حمایت قرار دهد تا 
بتواند با کمک دستگاه های قضایی و امنیتی، پیشنهادات ارائه شده و سایر 

 سیاستها الزم را اجرایی کند.
 انجام ۱۰۰ میلیون تراکنش بانکی در روز

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: روزانه 100 میلیون 
تراکنش فیزیکی در شبکه بانکی کشور به ثبت می رسد.علی دیواندری با 
بیان اینکه در حوزه بانکی، جامعه ما احتیاج مبرمی به فعالیت حرفه ای 
رسانه دارد گفت: روزانه میلیون ها تراکنش در سیستم بانکی انجام می 
شود و بعضی اوقات تردید داریم که شبکه بانکی نظامی اجتماعی است یا 
اقتصادی؟رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه 
روزانه نزدیک به 100 میلیون تراکنش فیزیکی انجام می شود که بیش از 
جمعیت کشور است اظهارداشت: این اتفاق بزرگی است و نشان می دهد 
مردم با این صنعت سر و کار دارند.دیواندری ادامه داد: اگر بانک نباشد 
سرمایه گذاری بی معنی است و من جامعه و کشوری را نمی شناسم که 
بدون توجه به نظام بانکی خود رشد کرده باشد. در کشور ما به صورت 
ُخرد و خانوار و در مقیاس باال، مردم ما با نظام بانکی در ارتباط هستند و 
روزانه به شعب یا سامانه های الکترونیک مراجعه می کنند و الزم است 

اطالع رسانی های الزم درباره آن انجام شود.
 

 فناوری وارتباطات
نظارت جدی تر بر مرسوالت غیرقانونی و قاچاق

مدیر عامل شرکت پست با تاکید بر تصویب اساسنامه شرکت ملی پست، 
از نظارت های جدی تر در زمینه ممنوعات پستی خبر داد.حسین مهری به 
ارائه ی توضیحاتی در خصوص عملکرد شرکت پست و همچنین تصویب 
اساسنامه شرکت ملی پست پرداخت.وی متذکر شد: مدت 10 سال است 
که اساسنامه این شرکت در حالت بالتکلیفی قرار دارد و در این مدت با 
این وضعیت امکان برنامه ریزی بلندمدت و سرمایه گذاری وجود نداشت، اما 
به تازگی این اساسنامه به تصویب رسیده است.مدیر عامل شرکت پست 
در ارتباط با راه اندازی اپراتورهای خصوصی پست نیز عنوان کرد: وزارت 
ارتباطات مکلف شده است ظرف مدت یکسال مجوز دو اپراتور پستی را 
صادر کند. عالوه بر این قرار است سازمان تنظیم مقررات ارتباطات قوانین 
مربوط به این بخش را تنظیم و آماده کنند و یک معاونت امور پستی هم 

 به این سازمان اضافه شود
 تقاضای تلگرام برای انتقال سرور به ایران

از فعالیت پیام رسان های  با استقبال  رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
به  را سرویس دهی  پیام رسان ها  این  از  داخلی، شرط حمایت دولتی 
حداقل 10 میلیون مشترک عنوان کرد.ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای 
عالی فضای مجازی در پاسخ به سوالی درباره بازی پوکمون  گو، رواج و 
فیلترینگ آن و در نهایت طرح انتقال سرور آن به ایران به فارس گفت: 
این بازی از نوع نسل جدید است و تا به حال چنین نسلی از بازی که 
بی پایان و به صورت فعال در محیط باشد، نداشته ایم و چون بازی جدیدی 
است مسائل جدیدی هم دارد که در بسیاری از کشورها با این نوع بازی 
با احتیاط برخورد می کنند و حتی در بعضی کشورهای توسعه یافته غربی 

این بازی منع شده است.
خودرو

تولید مینی بوس کاهش یافت
تیر ماه امسال تولید انواع مینی بوس و میدل باس ۲9.۴ درصد کاهش 
یافت. در این مدت تولید این محصوالت در ایران خودرو دیزل 5۷.1 
درصد کاهش یافته و از 35 دستگاه در تیر 139۴ به 15 دستگاه رسید.

ایران  برخالف  بهمن  در گروه  میدل باس  و  مینی بوس  انواع  تولید  اما 
خودرو دیزل افزایش یافته و با رشد ۲000 درصدی از یک دستگاه در 
تیر ماه سال گذشته به ۲1 دستگاه افزایش یافت.در این مدت تولید این 
محصوالت در سه شرکت پیشرو دیزل آسیا، هوراند خودرو دیزل و آکیا 
دویچ متوقف شده است به گونه ای که تولید انواع مینی بوس و میدل باس 
در این شرکت ها با کاهش صد درصدی به ترتیب از شش، چهار و پنج 

دستگاه در تیر 139۴ به صفر رسیده است.

هشدار حجتی به  سرانه مصرف شیر پایین
 عرضه گوشت مرغ منجمد به صورت 

قطعه بندی
به گفته وزیر جهاد میانگین مصرف  میوه کشور در 
حد متوسط جهانی است ولی مصرف سرانه شیر در 
کشور پایین است و باید با همکاری وزارت بهداشت 
مصرف لبنیات را افزایش دهیم.محمود حجتی با 
اشاره به اینکه در سال های گذشته سازمان و ساختار 
درستی برای تعیین کیفیت کودهای شیمیایی و 
سموم وجود نداشت، افزود: برای جلوگیری از ورود 
بی قید و شرط کود و سموم، ستاد هماهنگی در 
سازمان حفظ نباتات کشور ایجاد شد تا بر چگونگی 
و کیفیت کودهای شیمیایی تولیدی و وارداتی و 
اینکه  بیان  با  کند.وی  نظارت  سموم  همچنین 
هر  در  کسی  هر  گذشته  سال های  در  متاسفانه 
مکانی کود و سم تولید و وارد می کرد و به صورت 
صنفی عمل می شد، گفت: هنوز هم با وجود ایجاد 
ساز و کار برای تولید و واردات کودهای شیمیایی 
بازارهای  در  چه  هر  دارند  باور  عده ای  سموم،  و 
خارجی پیدا کردند چه سموم مجاز و چه غیر مجاز 
را می توانند وارد کنند.وزیر جهاد کشاورزی افزود: 
تاکید وزارتخانه ما بر این است که هیچگونه سم 
و کودی بدون تأیید، مجوز و ارزیابی کیفی اجازه 
تولید، ورود و فروش ندارد. حجتی گفت: هم اکنون 
و  تولیدی  شیمیایی  کودهای  از  عمده ای  بخش 
دریافت  گواهی  تأیید  برچسب  و  مجوز  وارداتی 
کرده اند در حالی که تا بیش از این هیچ استانداردی 
از  هیچکدام  این  بر  عالوه  افزود:  نداشتند.وی 
و کودهای شیمیایی  فروشگاه های عرضه سموم 
مجوز نداشتند و بیش از هزار فروشگاه بدون مجوز 
فعالیت می کردند. وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: 
اگرچه در بخش سموم و کودهای شیمیایی هنوز 
وضعیت قابل قبولی نداریم اما پس از ارزیابی کیفی 
کود و سموم موجود در بازار و کارخانجات تولیدی، 
مشکالت را ردیابی کردیم و هم اکنون می دانیم در 
چه وضعیتی قرار داریم.عضو کابینه تدبیر و امید 
ادامه داد: هم اکنون تالش می کنیم با استفاده از 
و  کود  بازار  کردیم  ایجاد  که  و سازمانی  ساختار 
سم را ساماندهی کنیم. وی همچنین در پاسخ به 
اطالعات ارائه شده درباره  مصرف کم میوه در کشور 
افزود: در زمینه تولید میوه در جهان جزو 10 کشور 
اول جهان هستیم و بیشتر این تولید نیز در داخل 
مصرف می شود اگرچه ضایعات و بدمصرفی میوه 
داریم اما با این حال میانگین مصرف مان در حد 
متوسط جهانی است.وزیر جهاد کشاورزی از پایین 
بودن میزان مصرف سرانه شیر در کشور انتقاد کرد 
و گفت: باید با همکاری وزارت بهداشت و درمان 
مصرف سرانه شیر را افزایش دهیم. حجتی درباره 
خمیر مرغ نیز اظهارداشت: خمیر مرغ یک محصول 
است و نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت؛ باید 
مشکالت مان را در زمینه تولید این محصول حل 
کنیم.وی گفت: یکی از مشکالت عرضه گوشت 
مرغ منجمد این است که به صورت قطعه بندی 
عرضه نمی شود؛ بنابراین برای رفع این مشکل به 
شرکت پشتیبانی امور دام پیشنهاد دادیم گوشت 
مرغ منجمد را به صورت قطعه بندی منجمد و 
عرضه کنند.حجتی ادامه داد: عرضه مرغ منجمد 
باید به صورت قطعه بندی شده باشد تا مصرف این 
نوع مرغ در فرهنگ غذایی مردم جای گیرد و برای 

تولید خمیر مرغ نیز مشکل نداشته باشیم

بازار سرمایه
افزایش 469 واحدی شاخص کل بورس

معامله گران بازار سهام روزگذشته شاهد معامالت 
به نسبت پرحجم همسو با تقویت ارزش معامالت 
سهام به پشتوانه گروه فلزات اساسی و معدنی ها و 
همچنین هلدینگ  سرمایه گذاری آنها بود. شاخص 
کل بورس با رشد ۴69 واحدی رو به رو شد.شاخص 
پایان  در  تهران  بورس  نقدی  بازده  و  قیمت  کل 
معامالت امروز شنبه 16 مردادماه 95، با افزایش 
۴69 واحدی به رقم ۷8 هزار و 3۲6 واحد رسید.
شاخص کل هم وزن نیز با 11 واحد افزایش عدد 1۴ 
هزار و 3۷6 واحد را برای خود ثبت کرد. همچنین 
شاخص سهام آزاد شناور با رشد 516 واحدی روی 
رقم 88 هزار واحد ایستاد.همچنین شاخص کل 
فرابورس آی فکس نیز با افزایش یک واحدی روی 

عدد 815 واحد ایستاد.
 

 کشاورزی
قاچاق ۷۰۰۰ تن روغن زیتون به کشور

مردم روغن پومیس مصرف نکنند این روغن تفاله 
زیتون است و خوراکی نیست.نادر جاللت، عضو 
هیئت مدیره شورای ملی زیتون به نسیم آنالین  
بیان داشت: امسال تولید زیتون حدود ۴0 درصد 
کاهش یافته و دلیل این کاهش نیز این است که 
میوه های سردرختی به خاطر آب و هوای ابتدایی 
سال کمتر شده و در برخی از استان ها نیز آفت 
مگس زیتون گزارش شده است که همین موضوع 
نیز کمی به تولید ضربه خواهد زد.وی در رابطه 
با صادرات این محصول تصریح کرد: در دو سال 
گذشته مقداری مازاد در تولید داشتیم و تالش 
کردیم تا محصوالت خود را به روسیه صادر کنیم 
اما به دلیل حضور پررنگ محصوالت ترکیه ای این 
اتفاق صورت نگرفت زیرا ترکیه بر روی بازارپسندی 

و درشت بودن زیتون کشورش کار کرده است.
 

 اقتصاد کالن
مشکل تجدید ارزیابی شرکت ها رفع شد

فقهی  شورای  اندازی  راه  پیش بینی  از  طیب نیا 
بانک مرکزی در الیحه بانکداری خبر داد و گفت: 
شرکت هایی که قبالً اقدام های اولیه برای تجدید 
ارزیابی دارایی های خود را انجام داده اند می توانند 
امسال با معافیت مالیاتی آن را تکمیل کنند.وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش مبنی بر 
اینکه چه اقدامی برای رفع مشکل مالیاتی شرکت 
ارزیابی دارایی ها در سال  های متقاضی تجدید 
جاری صورت گرفته ، به فارس گفت: مشکل تجدید 
ارزیابی شرکت ها با همکاری سازمان مالیاتی حل 
و فصل شده و شرکت هایی که قبالً اقدامات اولیه 
از جمله ثبت در دفاتر مالی را انجام داده بودند 
امسال با تمدید معافیت مالیاتی می توانند آن را 

ادامه دهند.

خبر خبر

با رسیدن نرخ اوراق تسهیالت مسکن به باالی 
برای  اوراق  این  از  استفاده  تومان،  هزار   100
است.اوراق  شده  سخت تر  مسکن  متقاضیان 
در  مردادماه  اوایل  که  )تسه(  مسکن  تسهیالت 
محدوده 9۲ هزار تومان قرار داشت در حال حاضر 
به 101 هزار تومان رسیده که عمال این وام را گران 
کرده است.با این که به دلیل حباب قیمت مسکن، 
اوایل سال جاری  و  متقاضیان در سال گذشته 
برای خرید اوراق تسهیالت مسکن میل چندانی از 
خود نشان نمی دادند، طی هفته های اخیر مقداری 
تقاضا برای این امتیاز افزایش یافته که منجر به 
گرم شدن بازار تسه شده که نگرانی هایی ایجاد 
کرده اما رییس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس 
تا چند هفته  را موجی مقطعی دانسته که  آن 
آینده رفع می شود.علیرضا توکلی درباره افزایش 
قیمت اوراق تسهیالت مسکن و عبور نرخ آنها 
از 100 هزار تومان گفته است: در واقع یک موج 
خرید شکل گرفته و برخی حاضر شده اند، این 
اوراق را با قیمت باال خریداری کنند. گزارش ها 
نشان می دهد که حجم اوراق غیرمفید که برای 
پایین است.وی درباره  داللی استفاده می شود، 
راهکارهای کنترل نرخ اوراق مسکن و جلوگیری 
از افزایش قیمت، اظهار کرد: قرار است به زودی 
اطالعیه منتشر شود که بر اساس آن، مدت اعتبار 
آن دسته از اوراق مسکن که به سررسید ابطال 
خود نزدیک شده بودند، تمدید می شود. انتشار 
این اطالعیه و تمدید مدت اعتبار این اوراق می 
تواند، تا حدی از فشار تقاضا در بازار اوراق بکاهد 
و قیمت ها را مقداری کاهش دهد.بنابراین گزارش 

زوج های تهرانی که تاریخ عقدشان از 
اول فروردین سال 1385 به بعد باشد 
در صورت عدم استفاده از تسهیالت 
 ۲00 خرید  با  می توانند   ،9۲ طرح 
برگ از اوراق تسه هریک 50 میلیون 
تومان وام مسکن دریافت کنند. ضمن 
اینکه به این مبلغ 10میلیون تومان 
وام جعاله نیز اضافه می شود و زوجین 
تومان  110میلیون  جمعا  می توانند 
وام دریافت کنند. متقاضیان به ازای 
برگه  باید یک  تومان  هزار  هر 500 
هم اکنون  که  کنند  خریداری  اوراق 

حدود 101 هزار تومان قیمت دارد و عمال یک 
پنجم دریافت تسهیالت بابت خرید اوراق می پرد.
هم چنین زوج هایی که در شهرهای باالی ۲00 
هزار نفر زندگی می کنند می توانند با خرید 160 
برگه تسه 80 میلیون تومان وام از طریق این امتیاز 
و 10 میلیون تومان وام جعاله بگیرند. زوج های 
ساکن در شهرهای زیر ۲00 هزار نفر نیز با خرید 
1۲0 برگه تسه می توانند جمعا 60 میلیون تومان 
وام به اضافه 10 میلیون تومان وام جعاله دریافت 
کنند.البته خرید اوراق تسهیالت، تنها راه دریافت 
وام مسکن نیست. متقاضیان دریافت وام می توانند 
با سپرده گذاری در بانک مسکن پس از یک سال 

معادل رقم سپرده خود تا سقف 80 میلیون تومان 
با سود 11 درصد و مدت زمان بازپرداخت حداکثر 
تهران، 60  از زوجین در  برای هریک  1۲ ساله 
میلیون تومان در شهرهای باالی ۲00 هزار نفر 
و ۴0 میلیون تومان در شهرهای زیر ۲00 هزار 
وام خانه  ترتیب  بدین  دریافت کنند که  تومان 
اولی های تهرانی 160 میلیون تومان است.متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی پایتخت در 
به  قبل  اسفند سال  و  بهمن  آذر، دی،  ماه های 
ترتیب 3.88، 3.8، 3.9۲ و ۴.۲1 میلیون تومان 
بود. در فروردین ماه 1395 قیمت مسکن با افت 
همراه شد و به 3 میلیون و 990 هزار تومان رسید. 
در اردیبهشت ماه نیز متوسط قیمت هر متر مربع 

مسکن شهر تهران ۴ میلیون و 10 هزار تومان 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
در  داشت.  افزایش  و ۲.8 درصد  ترتیب 1.۷  به 
خردادماه و تیرماه نیز قیمت مسکن پایتخت به 
ترتیب ۴.۲۲ و ۴.۲3 میلیون تومان بود که نسبت 
به ماه های مشابه سال قبل به ترتیب  3.5 و ۴.۴ 
درصد افزایش داشت.اما وضعیت ساخت و ساز در 
شهر تهران چندان مناسب نیست. در زمستان 
توسط  ساختمانی  پروانه   1810 تعداد   139۴
شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل 
به فصل  افزایش و نسبت  قبل حدود ۴ درصد 
مشابه سال قبل از آن ۲5.1 درصد کاهش داشته 
است.از سوی دیگر با توجه به رشد چند مرحله ای 
وام مسکن که اصلی ترین نسخه دولت برای درمان 
رکود مسکن محسوب می شود و نیز کاهش سود 
تسهیالت انتظار می رود بازار مسکن تهران جنب و 
جوش بیشتری به خود گیرد؛ کما اینکه در سه ماه 
اخیر تعداد افرادی که برای دریافت وام مسکن به 
بانک مراجعه می کنند از روزانه 160 نفر به حدود 
۲۲0 نفر افزایش یافته که این مساله دلیلی شد 
برای اینکه وزیر راه و شهرسازی بگوید »مسکن 
از رکود خارج شده است«. با این حال کارشناسان 
نظر دیگری دارند و معتقدند بخش مسکن هنوز از 
خواب چهار ساله بیدار نشده است؛ چرا که تعداد 
معامالت کل کشور به سیر نزولی ماهیانه خود 
ادامه می دهد.بررسی ها نشان می دهد کاهش نرخ 
سود تسهیالت مسکن به 11 درصد تقاضا برای 
دریافت تسه را افزایش داده و باعث گران شدن 

این اوراق شده است.

با گران شدن نرخ اوراق تسهیالت مسکن

راه خرید خانه ناهموار شد

پرداخت  از  صنعت  وزارت  صنایع  امور  معاون 
به 3۲0  تسهیالت  تومان  میلیارد  حدود 360 
واحد صنعتی کوچک و متوسط از اردیبهشت 

ماه سال جاری تا به امروز خبر داد.
 360 حدود  پرداخت  از  صالحی نیا  محسن 
میلیارد تومان تسهیالت به 3۲0 واحد صنعتی 
کوچک و متوسط از اردیبهشت ماه سال جاری 
تا به امروز خبر داد و گفت: واحدهایی که عقد 
واحد   50 حدود  نیز  شده  انجام  قراردادشان 
را شامل  تومان  میلیارد  رقم ۴00  هستند که 
است. خوبی  عدد  طرح  شروع  در  و  شود  می 
افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
سازمانهای  و  بانکها  با  جلسات  به  توجه  با 
به  آمار  این  استانی  تجارت  و  معدن  صنعت، 
سرعت در حال گسترش است و قصد داریم تا 
پایان شهریور تمامی عقد قرارداد ها منجر به 
پرداخت شود و این پرداختها  و نتایج عملیاتی  
آثار خود را از اوایل مهرماه در واحدها مشاهده 
ستادفرماندهی  ابالغیه  به  اشاره  با  کنیم.وی 
که  ای  پروژه  کرد:  تصریح  مقاومتی  اقتصاد 
کنیم   می  دنبال  ستاد  این  ابالغیه  اساس  بر 
آموزشهای  توسعه  برای  را  کوچک  واحدهای 

فنی و صادراتی کردن وارتقای سطوح مربوط 
می  نبال  کوچک  واحدهای  این  فعالیتهای  به 
کنیم که پرداخت تسهیسالت و عقد قرار دادها 
نیز در این راستا بوده  است.صالحی نیا افزود: 
در زمینه واحدهای تولیدی چه واحدهایی که 
ستاد  واحدهای  در  کارگروه  اعضای  سوی  از 
شده  شناسایی  استانی  موانع  رفع  و  تسهیل 

درخواستهای  که  تولیدی  واحدهای  و چه  اند 
خود را مطرح کرده اند اینها واحدهایی هستند 
ارتقای  نرم افزاری  مدیریتی،  مشکالت  که 
پذیری  رقابت  سطح  ارتقای  و  استانداردها 
در  و  داریم  مرحله  یک  در  دارند  را  تولیدات 
شوند.وی  می  بررسی  استانی  های  کارگروه 
ادامه داد: در مرحله دیگر واحدهای که مسائل 

دارند  نیاز  شود  می  رسیدگی  مشکالتشان  و 
که با تامین نقدینگی مناسب و تعیین تکلیف 
تشخیص  با  ند  داشته  قبال  که  هایی  بدهی 
روسای  خود  دبیرش  که  استانی  کارگروههای 
و  هستند  استانها  تجارت  و  معدن  صنعت، 
رئیس آن هم با تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی 
با استانداران هست مشکالتشان رسیدگی شود.
به گفته صالحی نیا با تشکیل جلسات متعددی 
و  مختلف  بانکهای  با  طرح  این  توجیه  در 
بانکهای عامل  بانک مرکزی با ابالغیه ای برای 
تسهیل در نحوه پرداخت این تسهیالت راهکار 
این اساس کار در کارگروههای  بر  داده است. 
استانی شروع شده و نزدیک سه ماه است که در 
خواستها رسیدگی و بررسی شده و به بانکهای 
استانی ابالغ شده است.وی اظهار داشت: بر این 
اساس حدود 10 هزار واحد تولیدی کوچک تا 
قالب  در  اند که  بررسی شده  نفر شاغل   100
درصد   60 صنعتی  و  کشاورزی  واحدهای 
کشاورزی و حدود ۴0 درصد صنعتی هستند و 
تا امروز و به لحاظ ارقام در خواستی بر عکس 
است و واحدهای صنعتی در خواستشان باالتر 

است که امیدواریم به نتایج مطلوب برسد.

با پرداخت 360 میلیارد تومان تسهیالت به 320  واحد های کوچک و بزرگ  

رونق تولید به  صنعت  باز می گردد؟

اعالم  روسیه  جمهور  رئیس  پوتینم  والدیمر 
کرد، خواهان پیوستن ایران به منطقه اقتصادی 

اوراسیا است. 
منطقه  در  ایران  عضویت  کرد،  تصریح  پوتین 
اوراسیا موجب نزدیک تر شدن برنامه دو کشور 
استراتژیک  همکاری  یک  گیری  شکل  برای 
روسیه  جمهور  رئیس  شد.همچنین  خواهد 
آزاد  منطقه  ایجاد  از  مسکو  کرد،  نشان  خاطر 

تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
جمهور  رئیس  بیان  این  کند.  می  حمایت 
این  به  پیوستن  برای  ایران  دعوت  روسیه، 
تاکید کرد،  تعبیر می شود. »پوتین«  اتحادیه 
مطالعاتی راجع به چگونگی ایجاد منطقه آزاد 
تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
انجام گرفته که این ائتالف اقتصادی می تواند 
بالروس،  ارمنستان،  روسیه،  اتحاد  به  منجر 

قزاقستان و قرقیزستان شود.»والدیمر پوتین« 
دیرینه روسیه  ایران شریک  نشان کرد:  خاطر 
است و حجم تجارت دو کشور در 5 ماه اخیر 
به 855 میلیون دالر رسیده است که نسبت به 
رشد  قبل، ۷0 درصد  مشابه سال  زمان  مدت 
ارتباط  گفت:  پایان  در  وی  دهد.  می  نشان 
تنش  کاهش  موجب  کشور  دو  میان  دوجانبه 

های برجام خواهد شد.

از  استفاده  سمت  به  جهان  خودرو  صنعت 
با قدرت  توروبو شارژ  موتورهاي سه سیلندر 
میزان  و  سوخت  مصرف  با  همزمان  بیشتر 
این  با  است.  کرده  حرکت  کمتر  آالیندگي 
ایران خودرو و شرکت  رویکرد گروه صنعتي 
ماهله آلمان قرارداد طراحي و تولید خانواده 

اي از موتورهاي سه سیلندر را امضا کردند.
به گزارش ایکوپرس،  موتورهایي که براساس 
و  طراحي  ریالي،  میلیارد  5هزار  قرارداد  این 
بخار  اسب  تا 160  تولید خواهند شد، 1۲0 
قدرت و ۲85 نیوتن بر متر گشتاور و از نظر 
آالیندگي نیز دست کم استانداردهاي یورو 6 
را خواهد داشت. مصرف سوخت ۷/۴ لیتر در 
و در سبد  واحد محصول  در  یکصد کیلومتر 
تولید محصوالت به ۴ لیتر در یکصد کیلومتر 

کاهش پیدا خواهد کرد.
در  خودرو  ایران  صنعتي  گروه  مدیرعامل 
اینکه  بیان  با  قرارداد  این  امضاي  مراسم 
طراحي و تولید این موتور فاصله تکنولوژیکي 
برتر  خودروسازان  با  کشور  خودرو  صنعت 
این  در  افزود:  داد،   خواهد  پوشش  را  جهاني 
 ۴ با  موتورها  از  اي  خانواده  مشترک  پروژه 
از  موتور تولید خواهد شد که در حد باالیی 
را  ایران خودرو  آینده گروه صنعتي  تولیدات 

پوشش خواهد داد.
موتورها  این  گفت:  زارع  یکه  هاشم  مهندس 
با تکنولوژي و فناوري هاي برتر جهاني تولید 
خواهند شد و قرارداد به گونه اي اجرا خواهد 
شد که انتقال فناوري و تکنولوژي به صورت 

کامل انجام شود و طراحی موتورهای دوم تا 
گروه  متخصصان  و  مهندسان  توسط  چهارم 

صنعتی ایران خودرو صورت می گیرد.
این  تولید  و  طراحي  فرآیند  داد:  ادامه  وي 
پس  و  بیني شده  پیش  33ماه  تا  خودرو30 
آزمایشي،  تولید  و  طراحي  مرحله  پایان  از 
در سال  موتور  تیراژ 350هزار  با  انبوه  تولید 

آغاز خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو کاهش 
زمان توسعه محصول از ۴6 ماه به 30 ماه را 
از جمله ویژگی این قرارداد همکاري ذکر کرد 
پروژه،  رقم کل  از  یورو  میلیون  و گفت: 5۷ 
ایران خودرو  کارشناسان  و  مهندسان  توسط 

انجام خواهد شد.
مهندس یکه زارع گفت: مشخصات عملکردی 
موتور پیشنهاد شده با نیازهای گروه صنعتی 
ایران خودرو در نقشه راه کامال مطابقت دارد، 
عملکردی  مشخصات  از  برخی  اینکه  ضمن 
مصرف  و  گشتاور  توان،  مثل  موتور  این 
سوخت در مقایسه با موتورهاي مورد استفاده 

رقبا بسیار پیشتر و مطلوب تر است.
گفتني است شرکت ماهله یکی از ۲0 شرکت 
برترطراحی قوای محرکه خودرو و بزرگترین 
شرکت توسعه قواي محرکه به شمار مي رود. 
این شرکت دارای ۷5 هزار نیروی کار و بیش 

از 1۷0 سایت تولیدي در کل دنیا است.
در  را  خود  مهندسی  خدمات  شرکت  این 
آلمان،  آمریکا،  جمله  از  مختلفی  کشورهای 

برزیل و انگلیس ارائه می کند.

رئیس سازمان استاندارد از عدم دریافت نامه 
وزارت صنعت برای ثبات بخشی به استاندارد 
خودروهای وارداتی خبر داد وگفت: کارگروهی 
استاندارد  ورود  یکبار  هفته  هردو  نفره   ۴
میکند.نیره  رابررسی  وارداتی  خودروهای 
پیروزبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران 
استاندارد  گواهی  اعتبار  تایید  اینکه  بیان  با 
ملی  سازمان  به  تنها  وارداتی  خودروهای 
استاندارد برنمی گردد، گفت: کارگروهی هر دو 
یک هفته یک بار در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تشکیل می شود که متشکل از سازمان 
حفاظت محیط زیست، سازمان توسعه تجارت، 
سازمان ملی استاندارد و معاونت تولید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است و در آن از همه 
و  زیست  محیط  استاندارد،  لحاظ  به  جهات 
مقررات داشتن نمایندگی خودروهای وارداتی 
گیرد.رئیس  می  صورت  الزم  های  بررسی 
شرایط  تمامی  افزود:  استاندارد  ملی  سازمان 
استاندارد،  لحاظ  به  خودروها  واردات  برای 
کیفیت و نمایندگی رسمی بررسی شده و در 
صورتی که شرایط لحاظ شود، اجازه داده می 
شود نام خودرو به عنوان یک خودروی مجاز 
برای واردات به کشور در سایت وزارت صنعت، 

معدن و تجارت درج شود. 
و  ها  دستورالعمل  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
تفاهم نامه های امضا شده میان سازمان ملی 
کشاورزی  جهاد  های  وزارتخانه  و  استاندارد 
با  رابطه  در  دستورالعملی  گفت:  بهداشت  و 
تدوین  کشاورزی  جهاد  وزارت  با  ها  آالینده 
شده که بتوان موضوع آالینده ها را ساماندهی 
کرد، همچنین با وزارت نفت نیز دستورالعمل 
مشترکی ابالغ شده تا بتوان از فرهنگ استفاده 
از استانداردها ملی و بومی را گسترش داد.به 
گفته رئیس سازمان ملی استاندارد وزارت نفت 
از این پس به سمتی حرکت خواهد کرد که 
استانداردهای ملی را جایگزین استانداردهای 
مطابق با شرایط بین المللی کند که در کمیته 
کارشناسان  موضوع  این  ریزی  برنامه  های 
سازمان ملی استاندارد در وزارت نفت حضور 

دارند. 
وی گفت: با وزارت بهداشت نیز جلساتی برگزار 
شده و قرار بر این است که با توجه به مقررات 
و قوانین بتوان همکاری مشترکی را میان دو 
دستگاه شکل داد.بر این اساس حتی االمکان 
آن  بر  سازمان  دو  هر  باید  که  اقالمی  برای 

نظارت کنند یک مسئول از طرف دو دستگاه 
انتخاب خواهد شد یک بار نمونه برداری انجام 
ها صورت  آزمایش  نیز  مکان  یک  در  و  شده 
می گیرد به نحوی که آزمایش های دو طرف 
به رسمیت شناخته شود تا فرآیند انجام کار 
یابد.پیروزبخت  کاهش  تولید  و  تجارت  در 
ادامه داد: در خصوص استانداردها و همکاری 
مشترک با وزارت نفت همه حوزه ها مشمول 
قرار می گیرند و از کاال و تجهیزاتی قرار می 
گیرند که استاندارد خود را داشتند ضمن اینکه 
نفتی و  فرآورده های  استاندارد  از آن  به غیر 
اظهار  دارد.وی  قرار  بررسی  دست  در  بنزین 
داشت: بحث تدوین استاندارد موضوعی زمان 
بر است و در یک یا دو روز نمی توان آن را به 
سرانجام رساند ضمن اینکه در خصوص ارتقا 
استانداردهای یورو ۴ به باالتر نیز باید مصوبه 
انجام  حال  در  اما  شود  اخذ  وزیران  هیات 

اقدامات الزم در این زمینه هستیم.
خودروسازان جزئیات قراردادهای خارجی 

را به سازمان استاندارد ندادند
اینکه  بابیان  استاندارد  ملی  سازمان  معاون 
خودرا  خارجی  قراردادهای  باید  خودروسازان 
گفت:  کنند،  چک  استاندارد  ملی  باسازمان 
همراهی  عدم  سازمان  رئیس  رابطه  این  در 
کرد. اعالم  صنعت  وزیر  به  را  خودروسازان 
وحید مرندی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی 
خودروسازان  خارجی  قراردادهای  اینکه  بر 
سازمان  با  آیا  جدید  خودروهای  تولید  برای 
به  تا  گفت:  شود؟  می  چک  استاندارد  ملی 
خود  خارجی  قراردادهای  خودروسازان  امروز 
تولیدی  خودروهای  فنی  تکنولوژی  سطح  و 
را به سازمان ملی استاندارد اعالم نکرده اند و 
رئیس سازمان در این رابطه به وزیر صنعت نیز 
عدم همراهی خودروسازان را اعالم کرده است.
معاون سازمان ملی استاندارد افزود: درخواست 
سازمان ملی استاندارد بر این اساس بوده که 
خودروسازان بعد از تولید دچار مشکل نشوند 
جدید،  خودروهای  مشترک  تولید  از  قبل  و 
مغایرت با استانداردها وجود نداشته باشد.وی 
تصریح کرد: قرار بر این بود که خودروسازان در 
قراردادها سطح کیفی خودروهایی را که قرار 
است تولید کنند به ما اعالم نمایند اما تا به 
امروز این کار به سرانجام نرسیده و امیدواریم 
بتوانیم در جریان قراردادهای جدید با همکاری 

خودروسازان قرار گیریم.

انتقال تکنولوژي تولید موتورهاي برتر دنیا به کشور؛ 

ایران خودرو و ماهله آلمان موتور خودرو 
طراحي و تولید مي کنند

بی اطالعی استاندارد از جزئیات قراردادهای  خودروسازان با خارجی ها!

استاندارد خودروهای وارداتی بررسی می شود

روسیه به دنبال
 ایجاد منطقه تجاری 

آزاد با ایران
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é محبوبه اشرفی پیمان
امروز روز توست هفدهم مرداد. روزی که در 
تقویم در پیشگاه نام تو زانو زده است. شغل 
شهرت  تو  شغل  ندارد،  نان  اما  دارد  نام  تو 
دارد اما امنیت ندارد. شغلت حقیقت را فریاد 
می زند اما سرت را به باد می دهد، شغل تو 
زبان سرخ  زبان سرخی دارد و شاید همین 
سر سبزت را به باد دهد. تو خود درد داری 
اما درد دیگری را می بینی و با قلم و زبانت 

فریاد می زنی تا شاید فریاد رسی بیاید.
امروز از تو یاد می کنیم تویی که هر روز از 
دیگری یاد کردی امروز تو را می نویسیم که 
با قلمت می جنگی امروز از تو یاد می کنیم 
داشتی.  نگه  زنده  را  یاد محمود صارمی  که 
از  کنی  می  پاسداری  زبانت  و  قلمت  با  تو 
حقیقت و مظلومیتی که در گوشه گوشه کره 

زمین پایمال شده است.
به  اگرچه  است  حقیقت  گفتن  تو  رسالت 
سخت  دانم  می  شود.  تمام  جانت  قیمت 
است ببینی دم نزنی سخت است فریاد بزنی 

وشنیده نشوی!
شادی  و  است  سرزمینت  مردم  غم  تو  غم 

است.  سرزمینت  مردم  شادی  تو 
گذاری  می  قدم  عشق  با  تنها  تو 
می  عشق  با  روی  می  راه  عشق  با 
گام  سرزمینت  مردم  با  تو  گویی، 
و  زنی  می  ولبخند  داری  برمی 
گریه می کنی...شاید نان نداری غم 

نداشتن نان دیگری را می خوری.
که  روزی  توست  روز  روز،  امروز 
پس  کوچه  در  کودکی  با  شاید 
ودر  بزنی  قدم  فقر  های  کوچه 
پی درد دیگری درد خود فراموش 
با مشتهای گره شده  !تو  کرده ای 
روز  امروز  زنی؛  می  حرف  مردم 
توست روزی که فرسنگها دورتر از 
بزنی  فریاد  خواهی  می  سرزمینت 
در  شرایط  تمام  در  کشورت  که 
صحنه است.تو از سکوی بلندترین 

نقطه پیروزی ها سخن می گویی تو از جام 
تواز  برسی  نیکو  سرانجام  به  تا  گویی  می 
قله های رفیع شهادت می نویسی تو عدالت 
علی گونه ر ا می نگاری و می سرایی.،امروز 
دیگری  یاد  به  تو  که  روزی  توست  روز 

هستی.
نام  به  که  روزی  است  مرداد  هفدهم  امروز 
عزیزانی  یادگار  روز  این  شده؛  نامگذاری  تو 
دیگری  شهیدان  و  صارمی  آوینی،  همچون 
 ۳۱۳۰ هواپیمایی  پرواز  خبرنگاران  همچون 
فعالیت  رسانی،  اطالع  مسیر  در  که  است 

مجدانه ای داشتند و از هیچ کوششی در این 
امر دریغ نکردند و رفتند.

ی  عرصه  فعاالن  تمام  به  را  خبرنگار  روز   
یاران  حقیقت،  وشهود  کشف  خبر،عاشقان 
شما  به  ایران،  خوان  روزنامه  مردم  مهربان 

خبرنگاران گرامی تبریک می گوئیم.

به بهانه روز خبرنگار

روز تــو

»هاری« به مونترال دعوت شد

فیلم سینمایی »هاری« به کارگردانی امیر احمد انصاری به 
چهلمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مونترال راه یافت.
براساس اعالم الهه نوبخت مدیر کمپانی »ایماژ فیلم« که 
توزیع بین المللی فیلم »هاری« را برعهده دارد، این فیلم 
نماینده سینمای در بخش رقابت  بین الملل فیلم های اول 

در چهلمین دوره جشنواره فیلم مونترال خواهد بود.
بین الملل  مسابقه  بخش  به  نیز  از  پیش  »هاری«  فیلم 
بازار  در  و  یافته  راه  فجر  فیلم  جشنواره  سی وچهارمین 
مدیران  و  کمپانی ها  نمایندگان  به  نیز   ۲۰۱۶ کن  فیلم 

جشنواره های بین المللی ارائه گردیده است.
که  است  انصاری  احمد  امیر  بلند  اثر  نخستین  فیلم  این 
حاتمی  شاه  علی  و  مددکار  مهدی  را  آن  کنندگی  تهیه 
بر عهده دارند و بازیگران اصلی آن شامل علیرضا کمالی، 
مینا ساداتی، حسین سلیمانی، هنگامه قاضیانی و جمشید 
هاشم پور می شوند.در خالصه داستان فیلم آمده: من خطر 
کاری  هر  هیچی!  یا  شه  درست  چیز  همه  یا  که  کردم 
می کنم واسه خاطر بچمون که تو خانواده ای که من بزرگ 
المللی فیلم مونترال که  شدم، بزرگ نشه. جشنواره بین 
از  امسال  از فستیوال های مهم جهانی محسوب می شود، 
در  تا ۱5 شهریور(   4( لغایت 5 سپتامبر  اوت  تاریخ ۲5 
مونترال کانادا برگزار می شود و دارای شش بخش رقابتی، 
مسابقه جهان، مسابقه فیلم های اول جهان، مسابقه ویژه 
سینمای چین، سینمای کانادا، سینمای مستند جهان و 

بخش مسابقه سینمای دانشجویی می باشد.

عضویت ایران در سه مرکز
 بین المللی و تخصصی تئاتر

نمایشگران  جهانی  اتحادیه   ،)ITI(تئاتر جهانی  مجمع 
عروسکی )یونیما( و کانون بین المللی منتقدان تئاتر سه 
مرکز بین المللی و تخصصی تئاتر و از زیر مجموعه های 

یونسکو هستند که تئاتر ایران در آن عضویت پیدا کرد.
اداره کل هنرهای نمایشی،  از روابط عمومی  به گزارش  
المللی  بین  –اتحادیه  یونیما  کنگره  دومین  و  بیست 
بیش  با حضور   ۹5 ماه  خرداد  در  عروسکی-  نمایشگران 
برگزار  اسپانیا   - تلوزا  در  قاره،   5 از  عضو  از ۱۰۰ کشور 
شد که طی آن حمیدرضا اردالن، رئیس یونیماس ایران 
 The Executive( اجرایی  کمیته  در  عضویت  به 
میراث  از  حفاظت  کمیته  ریاست  و   )Committee

)Heritage Conservation( این اتحادیه در آمد.
حضور  با  انتخاباتی  برگزاری  طی  چهارسال  هر  یونیما 
کمیته  قالب  در  را  نفر   ۱8 عضو،  کشورهای  نمایندگان 
اجرایی و رؤسای ۱۶ کمیته تخصصی، برای مدیریت این 
این دوره  انتخاب می کنند. در  به مدت 4 سال  اتحادیه 
حمیدرضا اردالن تا سال ۲۰۲۰ به عنوان یکی از این ۱8 

نفر انتخاب شد.
هیات  انتخابات  و  منتقدان  جهانی  کانون  آینده  کنگره 
کشور  در  جاری  سال  سپتامبر  اوایل  کانون  این  رئیسه 
قلم  به  ای  مقاله  ایران  از  و  برگزار خواهد شد  صربستان 

مهدی نصیری در این کنگره پذیرفته شده است.

اکران دوباره»رستاخیز« 

سینمایی  فیلم  که  است  آن  از  حاکی  خبرها  آخرین 
ماه  است  قرار  درویش  احمدرضا  ساخته  »رستاخیز« 
سوی  از  رایزنی ها  که  حالی  در  برود.  پرده  روی  محرم 
دست اندرکاران تولید فیلم »رستاخیز« و همچنین حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان پخش کننده این 
اثر سینمایی برای رفع مشکل اکران این اثر از سال گذشته 
ادامه دارد این روزها خبرها حاکی از آن است که امکان 

اکران مجدد این اثر قوت گرفته است.
پیش از این محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری در 
سخنانی اشاره کرده بود که این فیلم علیرغم میل نظام و 

هنرمندان از اکران بازمانده است.
»رستاخیز« جدیدترین فیلم سینمایی احمدرضا درویش 
که با موضوع واقعه روز عاشورا جلوی دوربین رفته است 
با تالش مسئوالن قرار است ماه محرم برای اکران عمومی 
آماده شود.تهیه کننده این فیلم تقی علیقلی زاده است که 
و  فرهنگ  وزارت  قانونی  بامجوز   ۱۳۹4 تیر   ۲4 روز  در 
ارشاد اسالمی به اکران عمومی درآمد اما پس از ساعاتی 
بیانیه ای  اعالم  با  و  سینمایی  سازمان  توسط  آن  اکران 
متوقف شد. دلیل مخالفت با اکران فیلم نظر برخی فقها 

درباره نمایش چهره شخصیت های دینی بود.
ن فیلم تاریخی، مذهبی، حماسی از مقطع تاریخی مرگ 
معاویه تا شهادت امام حسین )ع( در روز عاشورا را روایت 

می کند.

بچه های  فیلم  از  میکند  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
آسمان نام یک فیلم ایرانی به کارگردانی مجید مجیدی محصول 
۱۳۷5 است. این فیلم مورد تحسین منتقدان و جامعه قرار گرفت 
بچه های  شد.  مجیدی  مجید  از  غرب  جامعه  شناخت  باعث  و 
فیلم  بهترین  اسکار  جایزه  نهایی  نامزد  پنج  عنوان  به  آسمان 
از  جایزه  چهار  همچنین  و  بود  شده  خارجی زبان۱۹۹8انتخاب 
جمله جایزه فیپرشی جشنواره بین المللی فیلم مونترال را به دست 
آورد. بچه های آسمان روایتگر ماجرای برادر و خواهری است که 

یک جفت کفش شان را به اشتراک گذاشته اند.
گم  را  خواهرش  کفش های  علی  نام  به  پسرکی  داستان:  خالصه 
می کند. از آنجایی که زهرا کفش دیگری ندارد و پدر هم توانایی 
مالی خرید کفش نو را ندارد، قرار می گذارند که صبح ها زهرا کتانی 
علی را بپوشد و ظهر علی با کتانی به مدرسه برود. با وجود تالشی 
که زهرا برای به موقع رساندن کفش ها می کند، اما علی هر روز دیر 

به مدرسه می رسد تا این که
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم

 پدر:علی پسرم کار می کنم که پول در بیارم، اون وقت می 
تونیم خونه بخریم ، ماشین بخریم... 

علی: بابا واسه زهرا هم کفش می خری؟

یادها و خاطره ها در زمان .....

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت             
 بشکست عهد و ز غم ما هیچ غم نداشت

یا رب مگیرش ارچه دل چون کبوترم                
افکند و ُکشت و عّزت صید حرم نداشت

امروز با حافظ

»دو لکه ابر« کارخانی آماده نمایش
فیلم سینمایی »دو لکه ابر« ششمین ساخته مهرشاد کارخانی برای 
دریافت پروانه نمایش به شورای نظارت و بازبینی وزارت ارشاد ارائه 
خواهد شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،فیلم سینمایی »دو 
و  شد  نمایش  آماده  کارخانی  مهرشاد  ساخته  ششمین  ابر«  لکه 
و  نظارت  به شورای  نمایش  پروانه  برای دریافت  نهایی آن  نسخه 
بازبینی وزارت ارشاد ارائه خواهد شد.در حال حاضر آخرین مراحل 
صداگذاری و میکس این فیلم توسط محمد رضا دل پاک به پایان 
محرابی،شهین  مدبر،آشا  نیوشا  رئیسی،  نیما  علومی،  امید  رسید. 
افشین سنگ چاپ، علی زندی،  فیلم هستند.  بازیگران  تسلیمی، 

شفیعی،  امین  نیا،  اسالمی  بهمن  مفتاحی،  آرزو  اصغرطبسی، 
مینووش رحیمیان، آرزو پروده، سعید سیاوشی، نغمه وثوق، عسل 
هاشمی سراج، حنا شفیعی مهریار، فرزانه صادقی، رامین قدرتی و 
روژان کردنژاد در این اثر حضور افتخاری دارند.در خالصه داستان 
فیلم آمده: ابری برسر شهر سایه افکنده است،لکه ابری به دنبال 

لکه گمشده خود می گردد…

اکران »کپی برابر اصل« در سنندج
اکران فیلم »کپی برابر اصل« ساخته عباس کیارستمی از دوشنبه 

۱۱ مرداد در سینما بهمن سنندج آغاز شد.
در   ۱۹ ساعت  زوج،  روزهای  است  قرار  اصل«  برابر  »کپی  فیلم 
عباس  ساخته  اصل«  برابر  »کپی  آید.  در  نمایش  به  سینما  این 
کیارستمی که اکران خود را در سینماهای گروه هنر و تجربه آغاز 
کرده بود، با استقبال خوبی از سوی عالقه مندان به سینمای عباس 
کیارستمی مواجه شد. این فیلم که در ۲ نسخه دوبله و زیرنویس 
بود. دوبله  آمده  نمایش در  به  فارسی در سینماهای هنر وتجربه 
آقای کیارستمی در زمان حیات اش  نظارت خود  با  نیز  فیلم  این 
انجام شده است.فیلم محصول سال ۲۰۱۰ است و ژولیت بینوش 
ایالت  در  فیلم  اند.وقایع  بوده  آن  اصلی  بازیگران  ویلیام شیمل  و 
توسکانی ایتالیا می گذرد. داستان فیلم درباره صاحب یک گالری 

هنری )ژولیت بینوش( است که با نویسنده ای آشنا می شود.

صید یک جعبه فیلم توسط ماهیگیران 
ایسلندی

در یک اتفاق نادر ماهیگیران ایسلندی در تور صیادی خود جعبه 
حاوی حلقه های فیلم را از کف اقیانوس صید کردند.

صید  گذشته  ماه  ایسلندی  ماهیگیران  یورونیوز،  از  نقل  به 
کشیدن  بیرون  با  همزمان  و  داشتند  آمیزی  اسرار  و  غیرمنتظره 
تور در ساحل جنوب غربی، جعبه حاوی حلقه های متعدد فیلم به 
دست آنها افتاد که در اختیار موزه ملی فیلم ایسلند قرار داده شد.
فیلم ها پس از چندین دهه در عمق آب سالم بودند. مدیر موزه 
به  مربوط  است  ممکن  ها  فیلم  بود  معتقد  که  ایسلند  فیلم  ملی 
جنگ جهانی دوم باشد با خشک کردن و تعمیر آنها چند عکس را 
در صفحه فیسبوک موزه فیلم قرار داد. مدیر موزه ملی فیلم ایسلند 
گفت: »خیلی زود فهمیدم که می توانم از بعضی از فریم های فیلم 
با دوربینم عکس گرفم و در فیسبوک  از چندتایی  عکس بگیرم. 
گذاشتم و امیدوار بودم توجه کسی را جلب کند.« کمی بعد یک 

مرد روس ساکن ایسلند عکس ها را شناخت.

آن سوی آبها

هاي  آفت  بزرگترین  بدگویان  و  خبرچینان 
ماندگاري هر گروهي هستند . 

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

»دخیل عشق«
 به دنیایی کتاب آمد

همزمان با فرارسیدن 
کرامت  دهه  ایام 
رمان »دخیل عشق« 
بصیری  مریم  نوشته 
توسط انتشارات کتاب 
و  منتشر  جمکران 

راهی بازار نشر شد. 
به گزارش مهر، رمان 
»دخیل عشق« نوشته 
مریم بصیری به تازگی 

و همزمان با فرارسیدن ایام دهه کرامت توسط 
انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر 
شده است.این رمان، داستان دخیل بستن زنی 
به نام صبوره در کنار ضریح حضرت امام رضا)ع( 
برای ازدواج با یکی از یادگاران دفاع مقدس است. 
»دخیل عشق« حکایت پرستاری است که دل 
در گروی مهر جانبازی به نام رضا دارد اما حجب 
و حیا مانع از بیان عشقش می شود و در نهایت 
دست تقدیر رضا را با خود می برد. در ادامه رمان، 
صبوره تنها می ماند اما کمی بعد سر و کله یک 
خواستگار پیدا می شود.مریم بصیری در »دخیل 
عشق« به موضوعاتی که ناشی از افروخته شدن 
آتش جنگ است، پرداخته است. مجرد ماندن 
دختران، صدمات جسمی و روحی وارد آمده به 
جوانان ناشی از جنگ، شیمیایی شدن جانبازان 
که با گذشت بیش از ۲۰ سال از جنگ نسبت به 
آن بی اطالع هستند و... از جمله مسائلی هستند 

که در قالب روایت این رمان مطرح می شوند.
این رمان پیش از این ۳ مرتبه توسط انتشارات 
عصر داستان به چاپ رسیده و حاال با بازنگری و 
بازنویسی نویسنده، منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. کاندیدای یازدهمین جشنواره قلم زرین، 
غنی پور،  شهید  جایزه  سیزدهمین  کاندیدای 
کاندیدای ششمین جایزه ادبی جالل آل احمد و 
کاندید شانزدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس 

از جمله سوابق »دخیل عشق« هستند.
کتاب  انتشارات  توسط  کتاب  این  اول  چاپ 
جمکران، با شمارگان ۲ هزار نسخه وارد بازار نشر 
شده و قرار است یک مسابقه کتابخوانی نیز در 

مشهد با محوریت آن برگزار شود. 

در بازار کتاب

جدید  کار  »آباجان«  فیلم  فیلمبرداری 
نیمه رسید. به  هاتف علیمردانی 

فیلم  این  تهیه کنندگی  خود  که  علیمردانی 
مراحل  تازه ترین  درباره  دارد،  عهده  بر  را 
ساخت آن به ایسنا گفت:  فیلمبرداری ما به 
بازیگران  همه  تاکنون  و  است  رسیده  نیمه 

رفته اند. دوربین  جلوی 
فیلم  این  فیلمبرداری  کرد  پیش بینی  او 

اواخر مردادماه به پایان برسد.
انجام  زنجان  در  فیلم  این  فیلمبرداری 
اولین  دارد  قصد  علیمردانی  و  می شود 

نمایش آن در جشنواره فیلم فجر باشد.
 ۶۰ دهه  در  فیلم  این  داستان  او،  گفته  به 

مقطع  آن  در  مردم  زندگی  به  و  می گذرد 
می پردازد.

فاطمه  فیلم  این  اصلی  نقش  بازیگر 
سعید  او  کنار  در  و  است  معتمدآریا 
و شبنم مقدمی  آذرنگ  آقاخانی، حمیدرضا 

دیگر نقش های این اثر را ایفا می کنند.
فیلم های»کوچه  این  از  پیش  علیمردانی 
»به  شهریور«،  وقت  به  »مردن  نام«،  بی 
»راز  و  بگبو«  از  فراری  »یک  پونه«،  خاطر 
قبلی اش  فیلم  و  ساخته  را  تاران«  دشت 
در  گذشته  سال  که  »هفت ماهگی« 
نوبت  در  درآمد،  نمایش  به  فجر  جشنواره 

اکران است.

»آباجان« به نیمه رسید

در حالی که دنیا این روزها با رقابت کلینتون 
با  مقابل ترامپ مواجه است، دواین جانسون 
زیگر سینما با اشاره به این که ممکن است به 
ورود به کاخ سفید فکر کند، توفانی به پا کرد.

به نقل از آسوشیتدپرس، بار دیگر نام دواین 
ساله  سه  و  چهل  هنرپیشه  )راک(  جانسون 
آمریکایی، ورزشکار و بازیگر محبوب فیلم های 
مطرح  آمریکا  جمهوری  ریاست  برای  اکشن 
شده و پس از تایم و واشنگتن پست، این بار 
زک افرون بازیگر سینما از او برای نشستن بر 

پست ریاست جمهوری حمایت کرده است.
»دیده بان  فیلم  در  امسال  اوایل  که  افرون 
ساحلی« با دواین جانسون )راک( بازی کرده، 

لباس  شایسته  بیشتر  خیلی  او  کرده  اعالم 
ریاست جمهوری است تا دو نامزد دموکرات و 

جمهوری خواه فعلی.
جانسون  دواین  خود  که  است  حالی  در  این 
چندی پیش در مصاحبه با مجله »جی کیو« 
در پاسخ به اینکه آیا از این ظرفیت برخوردار 
است که در آینده بخواهد وارد سیاست شود، 
رد  را  سیاست  بگویم،  »صادقانه  بود:  گفته 
نکرده ام. از این که این حرف را بزنم خجالت 
این  در  که  است  این  مساله  اما  نیستم،  زده 
مقطع نسبت به آن اطمینانی ندارم.« بازیگر 
را  مردم  حسابی  خود  حرف  این  با  مشهور 

هیجانزده کرد.

دواین جانسون هم می خواهد رییس جمهور آمریکا باشد!
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

بازیگر سینما و تلویزیون تقویت روحیه را مهمترین 
اصل در درمان بیماری دانست و گفت: مثل یک 
سامورایی و به عشق مادرم، خانواده ام و مردم با 
بیماری خود مبارزه کردم تا دوباره زندگی ام را از 
نو بسازم. شهره سلطانی با حضور در چهاردهمین 
قسمت این برنامه به جزئیات بیماری خود اشاره 
از ضعف سیستم  ناشی  ام  بیماری  کرد و گفت: 
ایمنی بدن است.وی افزود: در این بیماری، سیستم 
ایمنی بدن دچار اختالل شده، بدن با کمبود همه 
ویتامین ها مواجه می شود و درنتیجه آن ،بدن به 

خودش حمله می کند.
این  های  عارضه  دیگر  از  داد:  ادامه  سلطانی 
بیماری عالوه بر کمبود ویتامین، اختالل دستگاه 
گوارش، مختل شدن فعالیت های تیروئید و البته 

کم خونی است.بازیگر فیلم »قرمز« اظهار داشت: 
هرگز دوست نداشتم راجع به نوع بیماری ام در 
یک برنامه تلویزیونی صحبت کنم اما احساس کردم 
حضورم در »اکسیر« و صحبت راجع به بیماری ام 
شاید بتواند به دیگر افرادی که عالئم این بیماری 
را دارند، کمک کند.وی کمبود ویتامین B و D و 
کاهش ید و منیزیم را از عالئم بیماری خود برشمرد 
و بیان داشت: خستگی مفرط، اضافه وزن شدید، 
ریزش موی بسیار و حتی مشکالت تنفسی بسیاری 
داشتم. زبان و حلقم متورم شده بود و به همین 
دلیل حتی قدرت تکلم هم نداشتم و دچار نوعی 
لکنت زبان شده بودم و این مشکالت سبب شد 
نزدیک ۹ ماه خانه نشین باشم و از دنیای بازیگری 

فاصله بگیرم.

شهره سلطانی:

مثلیکساموراییبابیماریاممبارزهکردم

برگزیدگان جشنواره سراسری 
»حریم ماه« معرفی و تجلیل شدند 

معصومه  حضرت  والدت  سالروز  با  هم زمان 
)س(، آیین اختتامیه دومین جشنواره سراسری 
طراحی پوستر »حریم ماه« با موضوع حجاب و 
عفاف، به میزبانی بجنورد برگزار شد و برگزیدگان 
جشنواره معرفی و تجلیل شدند. به گزارش پیام 
دومین  هنری،  حوزه  خبری  پایگاه  از   زمان 
جشنواره سراسری طراحی پوستر »حریم ماه« 
با موضوع عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی 
و اسالمی از سوی حوزه هنری خراسان شمالی 

و با مشارکت شرکت گاز این استان برگزار شد.
چهارشنبه ۱۳ مردادماه، هم زمان با سالروز میالد 
حضرت معصومه)س( و روز ملی دختران، آیین 
اختتامیه این جشنواره با حضور مسئوالن استانی 
در محل تاالر حافظ شهرداری بجنورد برگزار و 
با معرفی برگزیدگان، از آن ها تجلیل و قدردانی 
شد.در این آیین از شش هنرمند برگزیده این 
سمنان،  از  یزدان پناه  ایمان  شامل  جشنواره 
از  یوسفی  آرمین  اردبیل،  از  اسمعیلی  فریبرز 
تهران، حمید نصر از اصفهان، زینب ربانی خواه از 
اصفهان و مریم فرهادی از شیروان با اهدای لوح 

تقدیر جشنواره و جایزه تجلیل شد.
استان  هنری  حوزه  سرپرست  نمازی،  وحید 
اختتامیه  مراسم  حاشیه  در  شمالی،  خراسان 
این جشنواره، اظهار کرد: در مهلت ارسال آثار به 
جشنواره سراسری طراحی پوستر »حریم ماه« 
با موضوع حجاب و عفاف در مجموع 4۳۰ اثر 
از سوی ۱5۳ هنرمند گرافیست از ۲۷ استان 

کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
وی افزود: پس از بررسی و داوری آثار رسیده 
به مرحله  اثر  داوران مطرح کشور، ۳۰  توسط 
داوران  نیز  مرحله  این  در  که  یافت  راه  نهایی 
دومین  برگزیده  آثار  به عنوان  را  اثر  شش 

جشنواره سراسری »حریم ماه« انتخاب کردند.
وی با اشاره به اینکه هم زمان با برگزاری اختتامیه 
دومین جشنواره سراسری »حریم ماه«، نمایشگاه 
خیابانی آثار برگزیده این جشنواره نیز در محل 
این  افزود:  برپا شد،  بجنورد  بوستان شهربازی 
نمایشگاه از دوازدهم تا بیستم مردادماه جاری در 
محل بوستان شهربازی بجنورد دایر خواهد بود.

خبر


