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رسالت خبرنگار تبیین 
جهان عاری از تروریسم

بعیدی نژاد اعالم کرد:

ساخت تاسیسات جدید در سایت فردو
مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت خارجه اعالم کرد :قرار است از طریق همکاری های بین المللی 

سایت فردو به یک مرکز توسعه و تحقیقات عالی فیزیک هسته ای مبدل شود.

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورد
جمعـی از نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی طرح اسـتیضاح علی اصغر فانـی وزیر آمـوزش و پرورش را 

آمـاده کردنـد و قرار اسـت ایـن طرح در هفتـه جاری تقدیم هیئت رئیسـه مجلس شـود.

اقدام مداخله جویانه آلمان در محکومیت اعدام در ایران
وزارت امور خارجه آلمان در اقدامی مداخله جویانه به اعدام چند تروریست در کردستان واکنش نشان داد.  وزارت 
امور خارجه آلمان با صدور بیانیه ای اعدام چند تروریست در کردستان را محکوم کرد و مدعی شد، این اقدام خالف 

قوانین بین المللی است.

نرخ زاد و ولد در 
کشور منفی شد

پیشنهاد کاهش قیمت 
CNG به ۲۵۰تومان

اخطار ظریف به آمریکا
آمریکاازبدعهدیهایشضررمیکند

1۰

سوریان: به دنبال خلق شگفتی 
در المپیک هستیم

ــالی  ــدال ط ــک م ــان و ی ــالی جه ــدال ط ــده 6 م دارن
بازی هــای  بــاالی  بــه ســطح  اشــاره  بــا  المپیــک 
المپیــک، گفــت: دســت بــه دســت هــم خواهیــم داد تــا 

ــم. ــق کنی ــگفتی خل ــم ش ــداد مه ــن روی در ای

محسنی اژه ای: اجازه ایجاد ناامنی 
در کشور را نمی دهیم

مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  قضاییــه  قــوه  ســخنگوی 
کــه بــه هیــچ وجــه اجــازه ناامنــی در کشــور داده 
نمی شــود، خبــر از اعــدام تعــدادی از تروریســت ها 
ــت  ــب جنای ــور مرتک ــه در کش ــی داد ک و آدم کش های

ــد. ــده بودن ــی ش فراوان

خبرورزشی

ورود نقدینگی بازار مسکن را بهم زد  

تشدید رکود با سیاست  های انقباضی 

3

3

7۵ ۲

وزیر امور خارجه گفت: دست جمهوری اسالمی در برجام باز است 
و امکانات مختلفی را تحت دستوراتی که رهبر معظم انقالب در 

زمان مذاکره فرمودند، پیش بینی کرده تا از هیچ جهتی ضرر نکند. 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با بیان اینکه اجرای برجام وظیفه 

کشورهایی است که آن را پذیرفتند و به آن متعهد شدند، گفت: ما 
نیز اجرای برجام را با جدیت دنیال می کنیم.           اد      امه د      ر صفحه 2
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کالم  نور

روحانی:

ایران و آذربایجان برای توسعه همه 
جانبه مناسبات عزم راسخ دارند

و  سند  شش  امضای  از  پس  جمهوری  رئیس 
ارشد  مقامهای  میان  همکاری  تفاهم  یادداشت 
دولت  دو  و  ملت  دو  کرد:  تصریح  باکو  و  تهران 
آذربایجان،  جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
برای توسعه همه جانبه مناسبات و همکاریها، عزم 

راسخ دارند.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
در نشست خبری مشترک با الهام علی اف رییس 
نوازی  میهمان  از  تقدیر  با  آذربایجان،  جمهوری 
دولت و مردم آذربایجان از هیات عالی رتبه ایران 
در این سفر، گفت: طی سه سال گذشته روابط 
دو کشور به سرعت در حال گسترش بوده و گام 
های بسیار خوبی برای توسعه همه جانبه مناسبات 

تهران - باکو برداشته شده است.
روسای  سفرهای  اظهارداشت:  جمهوری  رئیس 
جمهور ایران و آذربایجان به دو کشور و مالقات 
هایی که در حاشیه کنفرانس ها و مجامع بین 
المللی انجام گرفت ، گامی رو به جلو برای توسعه 
روابط دو ملتی است که دارای تاریخ ، فرهنگ، دین 
و مذهب مشترک هستند و سالیان دراز در کنار 

هم با برادری و اخوت زندگی کردند.
های  هیات  نشست  در  و  امروز  افزود:  روحانی 
عالیرتبه دو کشور ، در زمینه توسعه تجارت میان 
دو کشور و کاهش تعرفه های گمرکی گفتگو شد. 
کمیسیون های مشترک دو کشور باید تالش کنند 
تا زمینه برای رسیدن به هدف نهایی که برقراری 

تجارت آزاد بین دو کشور است، مهیا شود.
کشور  دو  بانکی  روابط  توسعه  رئیس جمهوری، 
گسترش  برای  ای  پایه  را  آن  و  اهمیت  حائز  را 
و  ایران  اقتصادی  های  همکاری  و  مناسبات 
جمهوری آذربایجان دانست و افزود: در این زمینه 
امروز تفاهم نامه ای به امضای روسای بانک های 
مرکزی دو کشور رسید و این تفاهمنامه می تواند 

به توسعه روابط تجاری شتاب بخشد.
روحانی با بیان اینکه در بخش های سرمایه گذاری، 
آغاز  برای  تکنولوژی شاهد گام مهمی  و  صنعت 
پروژه ساخت خودرو در آذربایجان هستیم، گفت: 
این پروژه منتهی به ساخت و تولید 10 هزار خودرو 
یا  آذربایجان  داخلی  نیازمندیهای  برای  سال  در 
کشورهای همسایه خواهد بود و این گام خوبی برای 
توسعه روابط دو کشور در زمینه مناسبات صنعتی 
است؛ همچنین در زمینه داروسازی هم گام هایی که 
برداشته شده آغازی برای گسترش روابط صنعتی و 

تکنولوژیک بین دو کشور خواهد بود.

پلیس قضایی راه اندازی می شود

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اسالمی از بررسی طرح راه اندازی پلیس قضایی 
در این کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح جزو 
طرح هایی است که در اولویت بررسی کمیسیون 

حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد.
الهیار ملکشاهی در گفت وگو با ایرنا افزود: االن 
در  بزرگ  معضالت  از  یکی  جرم  علمی  کشف 
متخصص  ما  پلیس  که  آن  دلیل  به  و  دنیاست 
این  دنبال  به  ما  است،  عمومی  پلیس  و  نیست 
برای دستگاه  اختصاصی  هستیم که یک ضابط 
قضایی به نام پلیس قضایی ایجاد کنیم که پرونده 

های کیفری و جنایی را به آنان ارجاع بدهند.
های  پرونده  که  معناست  بدین  این  گفت:  وی 
پیگیری  قضایی  پلیس  توسط  و جنایی  کیفری 
شود، پلیس قضایی از کادر نیروی انتظامی است 

ولی در دستگاه قضایی تربیت می شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسالمی 
باید  افراد  این  این طرح  اساس  بر  داشت:  اظهار 
حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند و در امور 

روانشناسی و حقوق کارآمد باشند.

انجام نخستین رزمایش شرایط 
اضطرار هسته ای در چین

هدف  با  را  خود  رزمایش  نخستین  چین 
اندازه گیری میزان آمادگی این کشور در شرایط 
نیروگاه های هسته ای  برای  اضطراری  احتمالی 

را برگزار کرد.
دفاعی  صنعت  و  فن آوری   ، ایسنا  گزارش  به 
نخستین  برگزاری  کرد  اعالم  دیروز  چین 
اضطراری  شرایط  برابر  در  آمادگی  رزمایش 
با  این رزمایش  برگزار کرده است.  را  هسته ای 
عنوان فنگ بائو 2016 در روز شنبه انجام شد.

هدف این رزمایش تقویت قابلیت های چین در 
واکنش به بروز حوادث ناگهانی هسته ای بوده 
است. در این مراسم نایب رییس مرجع انرژی 
مقامات  هم چنین  داشت.  حضور  چین  اتمی 
هسته ای  ملی  شرکت  نماینده  و  چین  محلی 

چین )CNNC( نیز حضور یافتند.
در اواخر ماه مه، رییس مرجع انرژی اتمی چین 
)CAEA( اعالم کرد که چین قصد دارد که تا 
سال 2018 یک گروه نجات ویژه را با قابلیت 
واکنش مناسب به حوادث هسته ای ایجاد کند. 
قرار  بود  نفر خواهد  گروه که شامل 320  این 

است به 6 دسته تقسیم شود.

خبر

کلیات »اصالحیه بودجه ۹۵« تصویب شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب مشروط کلیات الیحه 
اصالح قانون بودجه ۹۵ در کمیسیون خبر داد.

دیروز  جلسه  به  اشاره  با  مهر،  با  گفتگو  در  خدابخشی  محمد 
داشت:  اظهار  مجلس  محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
کلیات الیحه اصالحیه قانون بودجه ۹۵ با رای دوسوم حاضران 

جلسه با دو شرط به تصویب رسید.
الیحه  در  ای  تبصره  به شرط حذف  نمایندگان  داد:  ادامه  وی 
اصالحیه قانون بودجه ۹۵ که در آن دولت خواستار حذف بودجه 
این الیحه را به  بود، کلیات  ۵ هزار میلیارد ریالی دفاعی شده 

تصویب رساندند.
تسعیر  به  مربوط  تبصره  که  بود  این  نیز  دوم  افزود: شرط  وی 
به  دولت  های  بدهی  پرداخت  برای  مرکزی  بانک  های  دارایی 

بانکها نیز تغییر ماهوی کند.
الیحه  کلیات  مجلس  نمایندگان  پیش  مهر، چندی  گزارش  به 
برنامه و بودجه رد  اصالحیه قانون بودجه ۹۵ را در کمیسیون 

کرده بودند.

ارسال نامه وزیر کشور به رئیس قوه قضاییه 
درباره کنسرت ها

لغو  درباره  کشور  وزیر  نامه  گفت:   کشور  وزارت  سخنگوی 
قضاییه  قوه  رئیس  برای  امروز  رضوی  خراسان  در  کنسرت ها 

ارسال شده است.
لغو  مسأله  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  سامانی  سلمان 
کنسرت در خراسان رضوی آنقدر مهم بود که وزیر کشور باهمه 

دغدغه هایی که دارد به این مسأله ورود کرد.
وی افزود: وزیر کشور نامه ای تهیه و آن را امروز به رئیس قوه 
لغو کنسرت ها در  برای مسأله  راه حلی  تا  ارسال کرد  قضاییه 

خراسان رضوی اندیشیده شود.
منطقی ترین  معتقدیم  ما  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  سامانی 
این   در  تا  است  قضاییه  قوه  رئیس  با  شفاف  صحبت  حل،  راه 
برگزاری  مسأله  به  را  خود  فقهی  نگاه  قضاییه  قوه  گفت وگوها 

کنسرت ها در خراسان رضوی اعالم کند.

انتقاد یک سناتور جمهوری خواه 
از پرداخت پول به ایران

آمریکایی  انتخاباتی جمهوری خواهان  تند  واکنش های  ادامه  در 
به پرداخت بدهی واشنگتن به ایران، یک سناتور گفت:  این اقدام 

باج دادن به ایران است.
انتشار  با  جمهوری خواه  سناتور  کاتن،  تام  ایسنا،  گزارش  به 
یادداشتی در روزنامه یواس ای تودی، سیاست های باراک اوباما، 
رییس جمهور آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت که عملکرد 

وی تروریست ها را جسورتر و آمریکا را ناامن تر کرده است.
این سناتور آمریکایی در ادامه یادداشت خود با اشاره به این ادعا 
که واشنگتن در ازای آزادی چهار زندانی آمریکای در ایران در 
کرده  پرداخت  دالر  میلیون   ۴00 تهران  به   2016 سال  ژانویه 
است، نوشت: ما باید بازگشت امن شهروندان خود به کشور از 
ایران را جشن بگیریم اما نمی توانیم این مسأله را نادیده بگیریم 
 ۴00 کرده ایم،  پرداخت  چیزی  چه  آن ها  آزادی  ازای  در  که 

میلیون دالر پول نقد را به مقامات ایران داریم.
افزود:  و  خواند  ایران  به  دادن  باج  را  پول  این  پرداخت  کاتن 
می گویند که این پول را برای حل یک بدهی قدیمی بوده است. 
اما سخت است بتوان باور کرد یک مناقشه 3۷ ساله ناگهان در 
عرض یک شب حل شده باشد. اگر ادعای آن ها صحت داشته 
باشد، چرا باید این پول به صورت نقد و توسط یک هواپیمای 
بی نام و نشان دقیق هم زمان با آزادی این زندانیان به ایران منقل 

شده باشد.
زندگی  که  است  دادن  باج  کار  این  داد:  هشدار  هم چنین  وی 

آمریکایی ها را به خطر می اندازد و کشورمان را ناامن تر می کند.
از  آمریکایی  مقامات  که  است  حالی  در  این  ایسنا،  گزارش  به 
ایران تاکید کرده اند، هیچ  انتقال این پول به  انتشار خبر  زمان 
آزادی  و  تهران  به  دالر  میلیون   ۴00 پرداخت  میان  ارتباطی 
زندانیان آمریکایی وجود ندارد و این پول متعلق به ایران بوده 
که به دلیل یک مناقشه مالی قدیمی میان دو کشور در آمریکا 

مسدود بوده است.

آموزش نمردن در عربستان برای زائران روسی

پس از کشته شدن بیش از هفت هزار نفر در مراسم حج تمتع 
عربستان سعودی،  مقام های  انگاری  اثر سهل  بر  سال گذشته 
شورای عالی مفتی های روسیه دوره ویژه ای را برای زائران این 
کشور تدارک دیده است که یکی از محورهای اصلی آن آموزش 

دوری از ازدحام جمعیت و مرگ زیر دست و پا است.
دفتر مطبوعاتی عالی ترین نهاد مذهبی روسیه اعالم کرد که این 
دوره از دیروز برای 16 هزار زائر خانه خدا در سراسر این کشور 

آغاز شده است.
که  است  آمده  روسیه  های  مفتی  عالی  شورای  اطالعیه  در 
دوره های حفظ هوشیاری برای پرهیز از له شدن زیر دست و پا 
و میان ازدحام جمعیت در مسجد جامع بزرگ مسکو و مساجد 
دیگر شهرها در مناطق مختلف روسیه برگزار خواهد شد و زائران 

باید این دوره های آموزشی را بگذرانند.
براساس برنامه اعالم شده، در این نشست های آموزشی اطالعات 
الزم به صورت کاربردی برای فرار از گرفتار شدن بین جمعیت، 
از  احتراز  و همچنین  گرما  اضطراری،  در شرایط  منطقی  رفتار 
قرار گرفتن در موقعیت های مشابه وقایع مرگبار سال گذشته 

ارائه می شود. 
مناسک  ترین  پرتلفات  سعودی  عربستان  در  گذشته  سال  حج 
در طول تاریخ بشمار می رود که با وجود دو واقعه سقوط برج 
در  نفر  چندین  شدن  قربانی  و  خدا  خانه  محوطه  در  جرثقیل 
کنار رویداد جان باختن شمار بسیاری زیادی در مکه از جمله 
شهروندان ایرانی، ریاض هیچ گونه مسئولیتی را برعهده نگرفت.
و  زائر  ها  میلیون  حرکت  مسیر  های  خیابان  برخی  بستن 
رسانی  امداد  از  خودداری  هوا،  گرمای  جمعیت،  شدن  متراکم 
تلنیار کردن کشته شدگان در  به مجروحان و آسیب دیدگان، 
با  بین مردگان  بی هوش  افراد  انتقال  مواردی  و در  ها  خیابان 
سبب  عربستانی،  عملیاتی  های  گروه  توسط  کامیون  و  وانت 

افزایش شمار تلفات واقعه سال گذشته شد. 

خبر

معاون اول رئیس جمهور خبر از ابالغ قراردادهای 
جدید نفتی داد و گفت: این قراردادها با 1۵0 مورد 
اصالح صورت گرفته امضا و به وزارت نفت ابالغ شد.

در  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
حاشیه جلسه دیروز هیات دولت خبر از تصویب 
اصالح آئین نامه قانون مطبوعات داد و گفت: این 
اصالحیه به خواست وزارت ارشاد در دستور کار 

هیات دولت قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار 
مهر مبنی بر اینکه قراردادهای جدید نفتی در دولت 
به تصویب رسید این در حالی است که بسیاری 
از کارشناسان اعتقاد دارند ایرادهای وارده به این 
قراردادها رفع نشده است، گفت: قرارداد جدید را من 

دیروز امضا کردم و امروز ابالغ شد.
وی با بیان اینکه قرار نیست این قراردادها به صورت 
الیحه به مجلس برود گفت: در قانون نفت که مصوبه 
مجلس است گفته شده که شرایط های عمومی 
قراردادهای نفتی در دولت تصویب شود و وزارت 

نفت در آن چارچوب عمل کند.
جهانگیری توضیح داد: آنچه که در دولت تصویب 
باالدستی است و یکسری  قوانین  شده یکسری 
شرایط عمومی است که وزارت نفت بر اساس آن با 

شرکت های خارجی قرارداد امضا می کند.

وی با اشاره به ویژگی های این شرایط عمومی 
قرارداد  خواهد  می  وقتی  نفت  وزارت  گفت: 
ببندد باید شرایط این مصوبه دولت را در آن 

قرارداد رعایت کند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در مورد میادینی 
که تاکنون اکتشاف صورت نگرفته است یک جور 
سیاستگذاری کرده ایم و در مورد میادین مشترک 

نیز سیاست های دیگری اتخاذ شده است. همچنین 
نیز شرایط  موجود  از چاههای  بازیافت  مورد  در 
رئوسی  واقع یک  در  و  ایم  تعیین کرده  دیگری 
مطرح شده که در شرایط مختلف وزارت نفت باید 

قراردادهای متفاوت ببندد.
وی تصویب این قراردادها را یک کار استثنایی از 
سوی دولت نامید و گفت: 8، ۹ ماه بر روی این 

قراردادها  کار شده و تدبیر رهبری این بود که نظرات 
منتقدین شنیده شود و تمام این نظرات در جلسات 

ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: همان شرایطی که 
در جلسه ستاد تصویب شد در جلسه هیات دولت 

نیز به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه 1۵0 مورد اصالح بر روی این 
قراردادها صورت گرفته است، ادامه داد: این قرارداد 
جدید 1۵ ماده دارد و نظرات همه آنانی که دغدغه 
داشتند و بدنبال توسعه ظرفیت نفت بودند لحاظ 

شده است.
جهانگیری با اشاره به کارشکنی برخی کشورهای 
برخی  گفت:  قراردادها  این  تصویب  در  منطقه 
کشورهای خارجی که با ما میادین مشترک دارند و 
دوست داشتند که ما در این میادین ظرفیت هایمان 
افزایش پیدا نکند، یک تیپی از آنان در داخل کشور 
خرج و هزینه می کند که مانع قراردادهای ما بشوند 
اما قطعا به زودی قراردادهای نفتی بسته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: رهبری تاکید داشتند یک 
ما  لذا  گیرد  انجام  نفتی  قراردادهای  از  سبد 
شرایط های مختلفی را در این قراردادها پیش 
آن،  اساس  بر  نفت  وزارت  که  ایم  کرده  بینی 

قرارداد خواهد بست.

مطلب  این  بیان  با  قضاییه  قوه  سخنگوی 
داده  کشور  در  ناامنی  اجازه  وجه  هیچ  به  که 
نمی شود، خبر از اعدام تعدادی از تروریست ها 
و آدم کش هایی داد که در کشور مرتکب جنایت 

فراوانی شده بودند.
به گزارش خبرنگار زمان،الهام آمرکاشی، 
محسنی اژه ای دیروز در صدمین نشست خبری 
خود با اصحاب رسانه؛ ضمن تبریک دهه کرامت 
و روز خبرنگار، افزود: این تروریست ها تعدادی از 
هموطنان مان یعنی حدود بیست نفر را شهید 
و  نیز مجروح  را  نفر  و حدود ۴0  بودند  کرده 

معلول کرده اند.
وی تشریح کرد: آن ها در چندین شهرو استان 
کشورمان، اقدام به انجام سرقت های مسلحانه 
مردم  سنندج  میدان  در  هم چنین  و  کرده اند 
بیگناه را مورد رگبار مسلسل قرار داده بودند 
و  مجروح  را  زیادی  افراد  کور  ترور  دریک  و 
برخی  به  هم چنین  آن ها  بودند.  کرده  معلول 
از پایگاه های بسیج یا نیروی انتظامی نیز حمله 

مسلحانه کرده بودند.
و  متعدد  دارای جرم های  افراد  این  افزود:  وی 
سوابق کیفری متعدد بودند و در واقع امنیت 
کشور را با الهام گرفتن از دشمنان بیرونی مورد 
هدف قرار داده بودند و می خواستند جامعه را 
ناامن کنند. نیروهای مسئول در سیستم امنیتی 
کشور از جمله وزارت اطالعات، نیروی انتظامی 
با کمک قوه قضاییه آن ها را با زحمت  شناسایی 
کردند  و در چارچوب موازین و مقررات قانونی 

و با حضور وکیل دادگاه های آن ها برگزار شد.
مدت  در  آن ها  »پرونده  این که  بیان  با  وی 
بررسی  متعدد  جلسات  برگزاری  با  و  طوالنی 
بدوی  دادگاه  این که  از  بعد  داد:   ادامه  شد«، 
اعتراض آن ها  حکم خود را اعالم کرد در پی 
این حکم به دیوان کشور رفت و حکم اولیه در 

دیوان تائید شد.
داده  مهلت  مدتی  آن ها  به  کرد:  تصریح  وی 
شد که بتوانند توبه و اقدامات گذشته خود را 
جبران کنند ولی این ها نه تنها توبه نکردند و 
داخل  از  بلکه  نکردند  جبران  را  اقدامات  این 
زندان سعی می کردند که با اشکال مختلف با 
بیرون از زندان در تماس باشند و یا در زندان 

یارگیری کنند.
که  نیز  آن ها  از  برخی  افزود:  محسنی اژه ای 
داعش  به  همسایه  کشورهای  در  شدند  آزاد 
پیوستند و در جریان همراهی با داعش کشته 
که  بودند  جانی  تروریست های  آن ها  شدند.  
اقدامات مسلحانه کرده بودند و تعدادی را کشته 
و مجروح کرده بودند . بعد از این که این افراد 
مجازات شده بودند مدعیان دروغین حقوق بشر 
که می گویند با تروریست مبارزه می کنیم به این 
موضوع اعتراض کردند و گفتند چرا این ها اعدام 

شده اند.
وی گفت: در همین جا با صدای بلند می گوییم 
در کشور  ناامنی  ایجاد  اجازه  به هیچ وجه  ما 

اگر  و  نمی شود  داده  اجازه  این   . نمی دهیم  را 
کسانی بخواهند با الهام از دشمنان امنیت ایران 
را بر هم زنند حتما مجازات می شوند. به هیچ 
وجه کشورهای دروغگوی مدعی حقوق بشر که 
است  آلوده  بیگناهان  خون های  به  دست شان 
حق ندارد در مسائل داخلی ما دخالت کنند. 
با بلند کردن یک موشک در یک  کسانی که 
همه  با  را  مدرسه  یا  بیمارستان  یک  منطقه 
دانش آموزانش منهدم می کنند و مردم بیگناه 
را می کشد. آن ها مدعی شده اند که چرا چند 

تروریست در ایران اعدام شده اند.
وی در ادامه در مورد اجرای حکم اعدام شهرام 
امیری گفت: یکی دیگر از مسائلی که باید در 
ارتباط با آن توضیح دهم مجازات کردن شهرام 
امیری است. این فرد با توجه به دسترسی که به 
اسرار سری نظام داشته است با دشمن متخاصم 
و شیطان بزرگ آمریکا وصل بوده و اطالعات به  
کلی سری و پنهانی کشور را در اختیار آن ها قرار 

می داده است.
که  رودست هایی  از  یکی  داد:   ادامه  وی 
کشورمان  اطالعاتی  سیستم  از  آمریکایی ها 
خورده اند در مورد همین پرونده بود آن ها تصور 
فرد خبر  این  ارتباطات  از  ایران  که  می کردند 

ندارد.
ایران  اظهار کرد: آن ها فکر می کردند که  وی 
نمی داند آن ها با چه برنامه ای این شخص را به 
عربستان بردند و بعد از آن جا به بیرون منتقل 
کردند. آن ها فکر می کردند که این اقدامات از 
چشم سیستم اطالعاتی کشور ما پوشیده است 

در حالی که این اقدامات زیر ذره بین ما بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بعد از این که این 
فرد به آن شکل به اصطالح به ایران آمد طبق 
قانون در جلسات متعددی با حضور وی اتهام اش 
مورد بررسی قرار گرفت و محاکمه شد. حکم 
مورد  بود  شده  صادر  وی  مورد  در  که  بدوی 
اعتراض او قرار گرفت و دیوان کشور با وسواس 

حکم وی را بار دیگر مورد بررسی قرار داد.
محسنی اژه ای با تاکید بر این که »وی بعد از 
است«  رسیده  مجازات  به  قانونی  مراحل  طی 
افزود: یک دروغ از سوی اطرافیان وی منتشر 

شده است مبنی بر این که وی از سوی دادگاه 
به ده سال زندان و تبعید محکوم شده است 
در حالی که این درست نیست و چنین مجازاتی 
برای وی درنظر گرفته نشده بود و از همان ابتدا 
مجازات اعدام از سوی دادگاه برای وی در نظر 
این حکم در دیوان عالی  بود که  گرفته شده 

کشور نیز تائید شد.
وی در رابطه با اهانت اخیر روزنامه »یا لثارات« 
نیز توضیح داد: اهانت از ناحیه هر کس باشد، 
اهانت از هر فردی به فرد دیگر محکوم است، 
گناه و جرم است و قابل تعقیب است و در مورد 
این که آیا هیات نظارت در رابطه با این مورد 
اخیر تصمیمی داشته است یا خیر، مطالبی در 
بعضی از سایت ها و خبرگزاری ها مطرح شد و 
از طرف خود سخنگوی وزارت ارشاد این تلقی 
را به اشتباه ایجاد کرد که گویا در مورد اخیر 
این  که  است  گرفته  تصمیمی  نظارت  هیات 
مساله کذب بود.  آیا هیات نظارت خود می تواند 
مستقل بدون دادگاه پروانه ای لغو کند؟ در دو 
مورد در قانون آمده که به نظر می رسد چرا خود 
می تواند مستقل این کار را انجام دهد یا حداقل 

ظاهر عبارت این است.
مطبوعات،  قانون  به  اشاره  با  اژه ای  محسنی 
گفت: این هیات نظارت شامل هفت نفر است و 
طبق این قانون تصمیمات هیات نظارت قطعی 
است اما این امر مانع شکایت و اقامه دعوا افراد 

ذینفع در دادگاه نخواهد بود.
وی هم چنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین 
روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دیوان 
عالی کشور  گفت: بدهی متهم هنوز پرداخت 
نشده است. البته اموالی شناسایی شده و میزانی 
که مورد توافق طرفین بوده در داخل و خارج از 
کشور اسنادش قرار است برای پرداخت بدهی 
به وزارت نفت منتقل شود و یا اموال فروخته 
و به طلبکار داده شود. اگر به میزان حداقل 10 
هزار میلیارد وثیقه بیاورند، وثیقه ای که مورد 
و  می پذیرد  را  آن  قضائیه  قوه  باشد  اطمینان 
اقدام قانونی را انجام می دهد که تا این لحظه 

وثیقه ای معرفی نشده است.
در  جزایری  شهرام  بازداشت  علت  درباره  وی 

مشهد گفت: از این موضوع اطالعی ندارم.
آخرین  با  رابطه  در  قضا  دستگاه  سخنگوی 
وضعیت پرونده معترضین به سفارت عربستان 
و آخرین وضعیت دادگاه ویژه روحانیت، گفت: 
دادگاه  نمی دانم  و  نشده  صادر  حکمی  هنوز 

تشکیل شده است یا خیر.
مالباختگان  وضعیت  آخرین  با  رابطه  در  وی 
تعاونی ثامن الحجج نیز خبر داد: در رابطه با این 
تعاونی یک کار فوق العاده توسط بانک مرکزی، 
دستگاه قضایی و دستگاه های اطالعاتی انجام 
شد. این کار با زحمات زیاد شکل گرفت که 
گرفتار  مردم  از  بسیاری  نمی شد  انجام  اگر 
آن  از  نمی توانستند  که  گرفتاری  می شدند. 
خارج شوند. تا به امروز با اخباری که قبل از 
ظهر در دست دارم در مقابل میلیون ها حساب، 
این  است.  مانده  باقی  دیگر  هزار حساب   3۵
این  می شوند.  نفر  هزار  حساب 20  هزار   3۵
عدد نسبت به عدد کلی کم است. تالش هایی 
دستگاه  و  عامل  بانک  مرکزی،  بانک  توسط 
قضایی انجام شد که زودتر این موضوع تعیین 
موجود  که  اموالی  خصوص  در  شود.  تکلیف 
با  رابطه  در  شود.  مشخص  باید  قیمت  است 
کارشناسی این اموال که زمان زیادی می برد 
مخصوصا اگر همکاری های الزم انجام نشود. در 
رابطه با اموالی که از ایشان موجود است جای 
نگرانی نیست. برخالف بعضی از شرکت ها که 
اساس  بر  زیاد،  بدهی  و  است  کم  اموال شان 
آن چه گفتند خیلی با مشکل مواجه نیستیم، 
بازار  دیگر  مشکل  شود.  همکاری  اگر  البته 
است، این اموال بزودی پول نمی شود ولی باید 

گفت با قوت و قدرت کار دنبال می شود.
زحمات  شاهد  کرد:  تصریح  ه ای  اژ  محسنی 
بانک مرکزی هستیم. در رابطه با تسهیالتی که 
قبال این تعاونی داده حسابی توسط بانک عامل 
افراد به  از طرف بانک مرکزی ایجاد شده که 
حساب تعاونی واریز نکنند، به این حساب واریز 
کنند. همچنین در رابطه با افرادی که در این 
تعاونی مشغول بودند عده ای در صورت قبولی 
در آزمون های الزم در صورت وجود شرایط اولیه 

در این بانک عامل شروع به کار خواهند کرد.
مورد  در  پایان  در  قضاییه  قوه  سخنگوی 
دوشغله ها  ممنوعیت  قانون  شدن  االجرا  الزم 
تبیین کرد: با توجه به اصالحاتی که در قانون 
صورت گرفت آقای سراج به تمام دستگاه ها و 
می شوند  قانون  این  مشمول  که  وزارتخانه ها 
این موضوع را کتبا اعالم کرد و حق ندارند در 
شغل هایی که اشاره شده افراد دو شغله باشند و 
هم چنین در مورد استفاده از  بازنشستگان نیز 
این موضوع را اعالم کرد.  اگر آن ها در فرصت 
مشخص شده اقدامات الزم را انجام ندهند هم 
افرادی که در این سمت ها به کارگرفته شده اند 
و به دوشغله معروف اند و هم چنین بازنشستگانی 
که به کار گرفته شده اند و هم کسانی که در هر 
دو مورد به کارگرفته شده اند باید جوابگو باشند.

قراردادهای جدید نفتی امضا و ابالغ شد

هشدار به برهم زنندگان امنیت کشور

محسنی اژه ای: اجازه ایجاد ناامنی در کشور را نمی دهیم

به  اقدام  که  افرادی  با  گفت:  ناجا  سخنگوی 
تبلیغ مدل های جدید غربی و لباس های کم 
پوشش می کنند، برخورد قانونی برابر ضوابط، 

صورت می گیرد.
سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی 
دست  در  متقنی  شواهد  گفت:  انتظامی، 
منحرف  و  کج رو  افراد  از  شماری  که  است 
در  و  هدایت شبکه های خارجی،  راهبری  با 

الگوهای  ترویج  و  فرهنگی  هنجارشکنی  پی 
رفتاری مغایر ارزش های پذیرفته شده جامعه 
و تبلیغ مدل های جدید غربی و لباس های کم 
پوشش از طریق شبکه های اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه با شناسایی این افراد اقدامات 
می گیرد،  صورت  آنان  با  ضوابط  برابر  قانونی 
و  عامدانه  که  باندهایی  خصوص  در  گفت: 
برنامه ریزی شده با اجیر کردن افراد، مبادرت 

یا مد خاصی در سطح  تبلیغ و پوشش و  به 
گزارش  کنند،  خیابانی  مدلینگ  یا  و  معابر 

مستندی دریافت نکرده ایم.
متاسفانه  اینکه  بیان  با  منتظرالمهدی  سردار 
کردن  رسمی  دنبال  به  ناآگاه  افراد  از  بعضی 
مدلینگ یا نمایش زنده لباس هستند، تصریح 
کرد: تا کنون پلیس در این خصوص موافقتی 

نکرده است.

برخورد با مبلغان مدل های جدید لباس غربی

اد      امه از صفحه1
بدعهدی  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ظریف 
آمریکایی ها در برجام تصریح کرد: امسال سال 
انتخاباتی آمریکایی هاست و آنها مایلند روشی 
را انتخاب کنند که در انتخابات برایشان منافع 

داشته باشد.
وی افزود: آمریکایی ها اشتباه می کنند به دلیل 
اینکه آنچه تاکنون از تشدید بی اعتمادی ملت 
ایران نسبت خودشان بخاطر بدعهدی هایی که 
چیزی  آن  از  بیشتر  دادند  دست  از  کرده اند 

است که می توانند بدست بیاورند.

جمهوری  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر 
بر  و  مذاکره  با جدیت  که  داده  نشان  اسالمی 
حقوق مردم در مذاکرات پافشاری کرده است، 
کرده  ثابت  دنیا  به  اسالمی  جمهوری  گفت: 
ایران کشوری است که بدنبال مذاکره و گفتگو 

برای رسیدن به راه حل است.
خود  رفتار  با  آمریکایی ها  اگر  افزود:  ظریف 
جز این را به دنیا نشان دهند، کسی که ضرر 

می کند قطعا طرف آمریکایی است.
وی خاطر نشان کرد: دست جمهوری اسالمی 
در برجام باز است و امکانات مختلفی را تحت 

زمان  در  انقالب  معظم  رهبر  که  دستوراتی 
هیچ  از  تا  کرده  بینی  پیش  فرمودند،  مذاکره 

جهتی ضرر نکند.

اخطــار 
ظریف 

به آمریکا
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بازخواست مدیران دست اندرکار حقوق های نامتعارف

مشاور دادستان کل کشور گفت: جلسات زیادی در حد بازخواست 
مدیران دست اندرکار و یا مدیران باالدستی در رابطه با فیش های 

حقوقی نجومی در دادستانی کل کشور برگزار شده است.
تشریح  در  نکونام  المسلمین  و  االسالم  حجت  ایسنا  گزارش  به 
و  نجومی  حقوقی  فیش های  با  برخورد  در  دادستانی  اقدامات 
روحیه  شدن  کمرنگ  بارز  مصداق  موضوع  »این  این که  بیان  با 
حقوقی  فیش های  گفت:  است«،  مسئوالن  از  برخی  در  انقالبی 
نجومی نشان دهنده بی مسئولیتی افرادی است که این حقوق ها را 
تصمیم گیری و تصویب کردند و یا اینکه با بی انصافی حقوق های 
جمهوری  دولت  در  مسئول  و  دولت  کارمند  نام  به  را  نجومی 

اسالمی دریافت کردند.
وی با بیان این که »بررسی این موضوع به تحلیل حقوقی و قانونی 
فریاد می کردیم  ما  بازرسی  در سازمان  زمانی  افزود:  دارد«،  نیاز 
که مدیرعامل در شرکت ها باید جدا از هیئت مدیره باشد؛ چراکه 
هیئت مدیره ناظر بر اعمال و تصمیمات مدیرعامل است و وقتی 
مدیرعامل خودش عضو هیئت مدیره و تصمیم گیر، مجری و ناظر 

باشد طبیعی است که فساد ایجاد خواهد شد.
برای  افراد  خود  به  نهادها  و  سازمان ها  در  اگر  شد:  یادآور  وی 
تصویب نامه پرداخت حقوق اختیار داده شود، اینجا مفاسد پیش 
می آید. در برخی موارد خودشان تصویب کردند که حقوقشان این 
مقدار است و بعد آن حقوق های نجومی را گرفتند در صورتی که 

تصویب کننده حقوق و دستمزد، نهاد دیگری باید باشد.
مشاور دادستان کل کشور اظهار کرد: در مقوله فیش های حقوقی 
را  پول ها  این  متاسفانه  که  دیدیم  را  بی انصافی  افراد  نجومی 
گرفتند. دریافت این حقوق عالوه براینکه حرام است، سوءاستفاده 
از اختیارات و تحصیل مال نامشروع نیز به شمار می رود. کسانی 
در  اسالمی  جمهوری  نظام  در  کنند  نامشروع  مال  تحصیل  که 
هر رده و مقامی که باشند منعزل هستند، چون یکی از شرایط 
انتصاب مدیران رعایت انصاف، جوانمردی و داشتن وجدان است 
لیاقت  باشد؛  نداشته  وجود  انسانی  و  دینی  وجدان  وقتی  ولی 

تصدی این نوع سمت ها را این قبیل مسئوالن نخواهند داشت.
ایفای  در  هم  کشور  کل  دادستانی  خوشبختانه  کرد:  تاکید  وی 
حد  در  را  زیادی  جلسات  دقیقا  زمینه  این  در  خودش  وظایف 
این  اندرکار  که خودشان دست  مدیرانی  مدیران چه  بازخواست 
موضوع بودند و چه مدیران باال دستی که این موضوع را دنبال 
در  که  باشد  بار  آخرین  امیدواریم  و  است  کرده  می کنند، برگزار 

نظام اداری کشور چنین اتفاقی می افتد.
وی با انتقاد از روحیه ضعیف مدیران در پاسخگویی نسبت به عملکرد 
زیر مجموعه های شان یادآور شد: اصوال روحیه پاسخگویی در مدیران 
در حد خیلی پایین است که این یکی از معایب سیستم اداری کشور 
با  مقابله  و  تقابل  روحیه  پاسخگویی ضعیف،  بر  البته عالوه  است. 
سازمان های نظارتی و حاکمیتی در خیلی از ادارات وجود دارد و این 
زمانبر است تا بخواهد اصالح شود. ولی از انجایی که اقتدار دادستانی 
کل کشور روز به روز با توجه به قوانین و آیین دادرسی کیفری جدید 

در حال تجلی است، پاسخگویی مدیران در حال بیشتر شدن است.

اقدام مداخله جویانه آلمان 
در محکومیت اعدام در ایران

چند  اعدام  به  مداخله جویانه  اقدامی  در  آلمان  خارجه  امور  وزارت 
تروریست در کردستان واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه آلمان با صدور بیانیه ای اعدام چند 
تروریست در کردستان را محکوم کرد و مدعی شد، این اقدام خالف 

قوانین بین المللی است.
این در حالی است که بهرام قاسمی، سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی 
مقامات  مواضع  کشورمان،  خارجه  امور  وزارت  رسانه یی  و  عمومی 
اروپایی، آمریکایی و هم چنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در 
خصوص اعدام تعدادی از تروریست ها در کشورمان را مداخله در امور 

داخلی جمهوری اسالمی ایران خواند و آن را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
در مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی مورد حمایت کشورهای 

خارجی در منطقه همواره سیاست قاطعی را اتخاذ کرده است.
او افزود: در شرایطی که ایران قربانی تروریسم است، برای تامین امنیت 

مردم خود از هیچ تالشی فروگذار نمی کند.
بهرام قاسمی از موضعگیری مقامات غربی در خصوص مجازات این 
تروریست ها بدون توجه به جرائم آن ها ابراز تاسف کرد و گفت: براساس 
اطالعات واصله از منابع قضایی 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 متعدد جنگی و ساخت بمب آماده انفجار و بمب گذاری در 

نقاط مختلف برخی شهرها بخشی از جرایم این افراد بوده است.
وی افزود: براین اساس جمهوری اسالمی ایران ضمن مقابله با این گونه 
اعمال، تاکید دارد کشورهای غربی به جای برخورد دوگانه با موضوع 
مبارزه با تروریسم، عزم و اراده مشترک بین المللی و تالش های جهانی 

را در جهت ریشه کنی تروریسم تکفیری و داعش متمرکز کند.

اعتراض کاربران به حذف نام فلسطین از نقشه گوگل

کابران فضای مجازی با ساخت هشتگ های مختلف اقدام گوگل 
در حذف نام فلسطین از نقشه جهانی را محکوم کردند.

نقشه گوگلبه گزارش  از  فلسطین  نام  به حذف  کاربران  اعتراض 
سرویس فضای مجازی خبرگزاری صدا وسیما؛ کاربران اینترنتی 
نام  حذف  پی  در  گوگل  شرکت  علیه  خود  اعتراض  به  عرب 
گزارش   اساس  دادند.بر  ادامه  شرکت  این  نقشه های  از  فلسطین 
وبگاه »الغد«، این کاربران با ساخت هشتگ های مختلف از جمله 
»خرایط_جوجل_تحذف_فلسطین« )نقشه های گوگل، فلسطین 
 »ElQudsIsPalestinesCapital « را حذف کرده اند( و
مورد  که  گوگل  فلسطین( سیاست های شرکت  پایتخت  )قدس، 

حمایت رژیم صهیونیستی است، محکوم کردند.
نرم افزار ویژه  برخی خواهان تحریم شرکت گوگل و پاک کردن 
نقشه این شرکت )گوگل إرث( از روی تلفن های همراه شدند؛ و 
برخی خطاب به گوگل اعالم کردند: نقشه های شما برای ما مهم 
نیست؛ فلسطین خودش نقشه و وطن است.شرکت گوگل نیز هیچ 
پاسخی را در این زمینه منتشر نکرده است. اما تا کنون مالحظه 
شده که به هنگام جستجوی اسم فلسطین در نقشه های مناطق 
کرانه باختری، این اسم هرگز در مناطق سال 67 دیده نمی شود 
در حالی که اسم اسرائیل به وضوح در مناطق 48 دیده می شود.

در همین راستا، انجمن روزنامه نگاران فلسطین با انتشار بیانیه ای، 
این اقدام را توطئه رژیم صهیونیستی خوانده و آن را اقدامی در 
در  فلسطین  ملت  حق  سلب  و  جغرافیا،  و  تاریخ  تحریف  جهت 

سرزمین خود دانست.

رسالت خبرنگار تبیین جهان 
عاری از تروریسم

وزیر اطالعات با صدور پیامی ضمن تبریک روز 
خبرنگار گفت: رسالت خبرنگار ایجاب می کند 
تا در تقابل با بوق های نظام سلطه آگاه سازی 
و  شناسانده  تروریسم  از  عاری  جهان  کرده، 

تبیین کنند.
محمود  سید  حجت االسالم  مهر،  گزارش  به 
ضمن  پیامی  صدور  با  اطالعات  وزیر  علوی 
تبریک روز خبرنگار گفت: نام و رسم خبرنگاری 
خبرنگار  و  تشکر  و  تقدیر  شایسته  همواره 

همیشه روشنی بخش جامعه است.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: امروز 
که بدخواهان و ایادی استکبار قصد دارند نظام 
امنیتی  با چالش  را  اسالمی  مقدس جمهوری 
مواجه نمایند، رسالت خبرنگار و رسانه ایجاب 
سلطه  نظام  بوق های  با  تقابل  در  تا  می کند 
از تروریسم را  آگاه سازی نموده، جهان عاری 
و  شناسانده  آن شد  قربانی  که شهید صارمی 

تبیین نماییم.
یاد  گرامیداشت  ضمن  خود  پیام  در  علوی 
روز  تبریک  و  خبر  عرصه  شهدای  خاطره  و 
خبرنگار، از خدمات صادقانه و دقت نظر عزیزان 
خبرنگار در عرصه اطالع رسانی صحیح و دقیق 
که همراه با صبر و بردباری در پیگیری اخبار 
برای اطالع رسانی و آگاه سازی جامعه تالش 

می کنند، قدردانی کرد.
در پایان این پیام آمده است: توفیقات روزافزون 
خبرنگاران و اهالی رسانه را که وظیفه خطیر، 
به  را  عرصه  خبررسانی  متعهدانه  و  دلسوزانه 
از خداوند متعال خواستارم و  دوش می کشند 
امیدوارم در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( 

و در سایه سار والیت موفق و مستدام باشید.

با موافقت نمایندگان؛

بانک فرهنگیان ایجاد می شود

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با یک فوریت 
طرح »تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و 
موافقت  پرورش«  و  آموزش  وزارت  پشتیبانی 

کردند.
شورای  مجلس  نمایندگان  مهر،  گزارش  به 
فوریت  یک  دیروز  علنی  جلسه  در  اسالمی 
اداری  مالی،  مقررات  از  برخی  »تنظیم  طرح 
به  را  پرورش«  و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و 

تصویب رساندند.
هدف از ارائه این طرح یک فوریتی که به امضاء 
تعریف  است،  رسیده  نمایندگان  از  تن   ۱۳8
های  چارچوب  از  خارج  جدید  مالی  منابع 
موجود برای وزارت آموزش و پرورش است تا 
بخشی از نیازهای مالی و رفاهی این وزارتخانه 
تامین شود؛ این طرح همچنین به دنبال تعریف 
مقررات مالی، اداری و پشتیبانی معینی است 
که اختیارات قانونی را در کنار تامین مالی پیش 

بینی کند.
با ۱۳8 رای موافق، ۱۹  یک فوریت این طرح 
رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲46 
رسید  تصویب  به  صحن  در  حاضر  نماینده 
کمیسیون  در  بررسی  از  پس  آن  جزئیات  و 
علنی  صحن  به  مجلس،  تحقیقات  و  آموزش 

ارجاع خواهد شد.
بر اساس بخشی از این طرح ده ماده ای، شرکت 
های دولتی، بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی 
کلیه  از  درصد  یک  موظفند  دولت  به  وابسته 
از  تا  کنند  واریز  خزانه  به  را  خود  درآمدهای 
محل ردیف خاصی که در قانون بودجه لحاظ 
اختیار  در  بودجه سنواتی،  بر  می شود، عالوه 
وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و در توسعه 
و  فرهنگیان  معیشت  بهبود  آموزشی،  عدالت 

تامین سرانه آموزشی و پرورشی هزینه شود.
صندوق  طرح،  این  از  دیگری  ماده  اساس  بر 
از طی  فرهنگیان مکلف می شود پس  ذخیره 
مراحل قانونی، بانک فرهنگیان را تاسیس کند؛ 
تسهیالت  تامین  به  مجاز  نیز  فرهنگیان  بانک 
مورد نیاز فرهنگیان بدون رعایت سقف تسهیالت 
بانک های دیگر و با نرخ سود کمتر از آن می 
شود. وزیر آموزش و پرورش نیز به عنوان رئیس 

مجمع بانک فرهنگیان تعیین خواهد شد.

انتخاب هیات رئیسه دائم 
فراکسیون مستقلین در هفته جاری

مستقلین  فراکسیون  رئیسه  هیات  عضو  یک 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه دیروز 
هیات رئیسه موقت این فراکسیون گفت که قرار 
است انتخابات هیات رئیسه دائم فراکسیون در 
هفته جاری برگزار و اساسنامه آن تصویب شود.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو 
هیات  دیروز  نشست  اظهارکرد:  در  ایسنا،  با 
رئیسه موقت فراکسیون دو گله مندی مطرح 
درباره ی  که  بود  شایعاتی  به  مربوط  یکی  شد 
آقای جاللی پخش شده بود و ایشان خودش به 
این مساله پاسخ داد، گالیه ما این است که چرا 
این کارهای تخریبی علیه ایشان انجام می شود.

همچنین  فراکسیون  اعضای  کرد:  اضافه  وی 
نمایندگان  از  برخی  نظر   اظهار  و  از مصاحبه 
داشتند  گالیه  مستقلین  فراکسیون  درباره ی 
متاسفانه برخی گفته بودند اعضای فراکسیون 
بی اصالت هستند یا اینکه از رد صالحیت در 
دوره های آتی، می ترسند اما قرار شد فعال به این 
سواالت جواب ندهیم و وارد این حواشی نشویم.
این نماینده مجلس در پایان گفت که در هفته 
جاری هیات رئیسه  دائم فراکسیون مستقلین 

انتخاب و اساسنامه آن نیز به تصویب می رسد.

خبرخبر

بین المللی  امنیت  و  سیاسی  امور  مدیرکل 
وزارت خارجه اعالم کرد :قرار است از طریق 
همکاری های بین المللی سایت فردو به یک 
مرکز توسعه و تحقیقات عالی فیزیک هسته 

ای مبدل شود.
صفحه  در  مطلبی  در  نژاد  بعیدی  حمید 
در  نوشت:  ارتباط   این  در  خود  تلگرامی 
در  کویر  در  زمین  زیر  متری  صد  اعماق 
کنند  می  فکر  برخی  که  فردو  تاسیسات 
تعطیل است، یک زیر ساخت هسته ای در 
ایرانی و  همکاری نزدیک میان دانشمندان 
روسی در حال احداث می باشد که با تکمیل 
پیشرفته  های  شاخه  مهمترین  از  یکی  به 
صنعت هسته ای ایران مبدل خواهد گردید.

کاخ کرملین نیز در بیانیه ای که روز جمعه  
گذشته در آستانه دیدار سه جانبه روسای 
صادر  آذربایجان  و  روسیه  ایران،  جمهوری 
کشور  دو  همکاری  اهمیت  بر  است  کرده 
تولیدهای  خصوص  در  روسیه  و  ایران 
ایزوتوپهای پایدار در سایت هسته ای فردو 

تاکید کرده است.

هسته  مواد  از  ای  دسته  پایدار  ایزوتوپهای 
ای هستند که با برخی تغییرات نسبت به 
مواد هسته ای موجود در طبیعت پدید می 
آیند و مصارف مهمی در صنایع گوناگون و 
کاربردهای متعدد در درمان و علم پزشکی 
دارند. در دنیا فقط چندین کشور هستند که 
به تولید این ایزوتوپهای پایدار می پردازند. 

کشور ما نیز هر ساله برای تامین نیازهای 
صنعتی و درمانی کشور دهها میلیون دالر 
هزینه  پایدار  ایزوتوپهای  این  واردات  برای 

می نماید.
فردو  سایت  در  پایدار  ایروتوپهای  تولید  با 
مواد مستغنی  این  واردات  از  ایران  تنها  نه 
کننده  صادر  کشور  به  خود  بلکه  شود  می 

این مواد هسته ای در دنیا تبدیل میگردد. 
تولید ایزوتوپهای پایدار در ایران قرار است 
سانتریفیوژ  صد  چند  بکارگیری  طریق  از 
مدرن انجام گیرد، تولید سانتریفیوژهایی که 
در کشورمان بومی شده است و دانشمندان 
هسته ای کشورمان با همکاری دانشمندان 
روسی برای اولین بار این فن آوری را عالوه 
بر انجام غنی سازی، با انجام تغییراتی برای 
تولید ایزوتوپهای پایدار بکار خواهند گرفت.

تاسیسات،  این  در  مواد  این  تولید  کنار  در 
ویژگی های  بدلیل  فردو  ای  هسته  سایت 
منحصر بفرد فنی خود محل مناسبی برای 
تحقیقات و آزمایشات بسیار پیشرفته فیزیک 
هسته ای میباشد. بر همین اساس قرار است 
از طریق همکاریهای بین المللی سایت فردو 
به یک مرکز توسعه و تحقیقات عالی فیزیک 
هسته ای مبدل شود. مذاکرات مقدماتی این 
امر با کشورهای پیشرفته صنعتی هسته ای 
جهان از جمله کشورهای اروپایی در جریان 
میباشد که امید است در آینده ای نزدیک 

وارد مرحله اجرایی شود.

بعیدی نژاد اعالم کرد:

ساخت تاسیسات جدید در سایت فردو

فساد  با  مبارزه  در  اینکه  بیان  با  دادگستری  وزیر 
راهمان را یافته ایم، گفت: گرچه اکنون موضوع حقوق 
غیرمتعارف برجسته شده اما بزرگتر از آن فسادهای 

بزرگی است که داریم آن ها را باز می کنیم.
با اهالی  مصطفی پورمحمدی در نشست صمیمی 
رسانه که به مناسبت روز خبرنگار در محل وزارت 
به  اطالعات  تبادل  گفت:   شد،  برگزار  دادگستری 
سرعت در حال انجام است و این دستاورد بزرگی برای 

جامعه ما است.
وی اظهار داشت: ما خواهان تداوم این روند هستیم 
و وظیفه مان هم حمایت است و به حمایت از فضای 

رسانه متعهد هستیم.
پورمحمدی با بیان اینکه ابزارها و مکانیزم و ساختارهای 
رسمی رشد خوبی دارد، گفت: در کنار آن ساختارهای 
غیررسمی مثل فضای مجازی در حال رشد است و به 
رقیبی برای خبرنگاران تبدیل شده است و خبرنگاران 
این حجم  این فضای غیررسمی مواجه هستند.  با 
گسترده اطالعات آثار خوب و عوارض منفی هم دارد 
و مثل باران رحمت می ماند و اگر کانال ها و پوشش 
طبیعی مراتع و جنگل ها فراهم نباشد تبدیل به سیل 
می شود اما اگر بسترها فراهم باشد در کنارش پویش 

و شادابی به وجود می آید.
وی اظهار داشت: جامعه ما در امنیت خوبی به سر 
می برد و دستاوردهای خوبی داشته ایم. همانطور که 
دولت متعهد شده نرخ رشد ۵ درصدی را با حفظ تورم 
موجود یا کاهش آن تامین کند. همچنین تک نرخی 
شدن نرخ ارز و کاهش سود بانکی و مبارزه با فساد که 
همچنان ادامه دارد را در سال گذشته و امسال مفید 

ارزیابی می کنم.
فیشهای  خصوص  در  دولت  مصوبات  بیان  با  وی 
حقوقی گفت: به طور مقدماتی در زمینه حقوق های 
نامتعارف دو کار انجام دادیم اول اینکه حقوق مقامات 
ارشد حداکثر زیر ۱۰ میلیون تومان باشد و سقف 
آن این مقدار است و مصوبه دوم دولت این بود که 
کل صاحب منصبان و متخصصین حداکثر دریافت 
حقوقشان ۱8 میلیون تومان است تا فضای حقوقی 
روشن و شفاف شود و از نظام پرداخت های مستقل 

جلوگیری شود.
وی افزود: سال گذشته سه هزار میوه قاچاق معدوم 

کردیم و امسال هم با آن برخورد می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که انتقال محکومین بیش از 
۳۰۰ تبعه افغان به کشورشان به کجارسیده گفت: این 
مسئله در آینده نزدیک به انجام می رسد. بیش از ۵۰ 
نفر از کویت منتقل شده اند و توافق نامه های قضایی 
و معاضدت مدنی و کیفری روال خوبی را داشته است 

و با ۵۰ کشور توافق نامه داشته ایم.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای وصول معوقات 
همه  در  معوقه  و  است  جدی  بحث  گفت:  بانکی 
کشورها وجود دارد و یک نسابی دارد که باید رعایت 
واحد  سه  را  آن  درصد  گذشته،  دوسال  در  و  شود 
کاهش دادیم و االن به بیش از ۱۱ رسیده است و 

این مثبت است.
پورمحمدی تصریح کرد: شاید عدد باال رفته باشد زیرا 
بهره ها باال می رود ولی این مهم است که نگذاریم 
افزایش یابد و همت بانک ها موثر بوده است و بانک 
ملی در این زمینه موثر  بوده و سازمان ثبت اسناد 
برای به اجرا گذاشتن ضمانت های معوقات بانکی 
موفق بوده است و سعی داریم که معوقات جدیدی 
و  دولت  بدهی  معوقات،  مشکل  یک  نشود.  تولید 
شرکت های دولتی است و از این جهت معوقات صرفا 

به بخش خصوصی اختصاص ندارد.
که  نبوده  موضوعی  حقوقی  های  فیش  افزود:  وی 
در گذشته مطرح باشد و جدیدا مطرح است. ما در 
گذشته برداشت های غیرقانونی و تصرف در بیت المال 
داشتیم که به محاکم و دادگاه فرستادیم و االن هم از 
آن جنس وجود دارد و بحث فیش های حقوقی که 
مطرح است اقدامات به شکل سوء استفاده از تخلفات و 
مقررات کم است و درصد مثل گذشته است ولی آنچه 
که به عنوان فیش حقوقی مطرح است روند نامناسبی 

بوده که از گذشته بوده و تا االن ادامه داشته است.

وی ادامه داد: آمار پرونده قاچاق که به مراجع قضایی و 
تعزیرات رفته در سال گذشته ۱۰ هزار و ۹77 بوده که 
به ۱8 هزار و ۲۰۰ رسیده است و ارزش مالی قاچاق 
بیش از ۱86 میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 

۱6۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: در سال گذشته در لوازم یدکی و خودرو 48 
هزار قطعه کشف شد و آمار آن امسال به یک میلیون 
و 748 هزار قطعه رسیده است. در لوازم خانگی ۳ 
میلیون و 68 هزار در سال گذشته کشفیات داشتیم 
که در چهار ماه امسال تقریبا دو برابر آمار مکشوفات 
بوده است. آمار سیگار قاچاق از 8۵ هزار نخ در سال 
گذشته به ۲64 هزار در سال جاری رسیده است. در 
تجهیزات یارانه ای غیر از تلفن موبایل از 47 هزار 
وسیله به ۳۲۰ وسیله رسیده است و ۵7۰ درصد رشد 

داشته است.

نماینـدگان  از  جمعـی 
اسـالمی  شـورای  مجلـس 
طـرح اسـتیضاح علی اصغـر 
و  آمـوزش  وزیـر  فانـی 
پـرورش را آمـاده کردنـد و 
در  طـرح  ایـن  اسـت  قـرار 
هفته جـاری تقدیـم هیئت 

شـود. مجلـس  رئیسـه 
نماینده  مقصودی  حسین 
از  یکی  و  سبزوار  مردم 
استیضاح  طرح  طراحان 

وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با تسنیم، با اعالم این خبر اظهار 
داشت: با توجه به گذشت سه ماه از آغاز به کار مجلس دهم، مطالبات 
مردم و معلمین از نمایندگان خود در مجلس سبب شد تا جمعی از 
نمایندگان فارغ از گرایشات فراکسیونی خود، خواستار استیضاح وزیر 

آموزش و پرورش باشند.
وی ادامه داد: طرح استیضاح علی اصغر فانی مدتی است که تهیه شده 
پیش بینی  استیضاح،  طرح  از  نمایندگان  زیاد  استقبال  به  توجه  با  و 
می شود تعداد امضاها در همان مرحله اول به ۱۰۰ امضا برسد.البته در 
این مدت جمع زیادی از نمایندگان به صورت شفاهی و پیامکی آمادگی 
خود را برای امضای طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعالم کردند.

این نماینده مجلس برهمین اساس گفت: طراحان و امضاکنندگان طرح 
استیضاح فانی از هر سه فراکسیون امید، مستقلین و والیت هستند و 
منافع  و  حقوق  حفظ  پرورش  و  آموزش  وزیر  استیضاح  از  آنها  هدف 

فرهنگیان و ۱۲ میلیون دانش آموز است.
وزیر  استیضاح  در  فراکسیون خاصی  نگاه  اینکه  بر  تاکید  با  مقصودی 
از  معتقدند  طرح  این  طراحان  گفت:  ندارد،  وجود  پرورش  و  آموزش 
ابتدای شروع به کار مجلس، وزیر آموزش و پرورش برای ارتقای سطح 
کیفی وزارتخانه خود از مجلس و نمایندگان کمکی نخواسته است در 
حالیکه برخی از وزرا همچون وزیر بهداشت در این مدت تعامل خوبی 

با مجلس دهم داشته است.
در  شفافیت  عدم  آموزشی،  راندمان  کاهش  سبزوار  نماینده  گفته  به 
به  پرورش  و  آموزش  وزارت  رفتن  پیش  فرهنگیان،  ذخیره  صندوق 
سمت سیاسی کاری، عدم تغییر و تحول جدید در آموزش و پرورش، 
عدم توجه به خوابگاههای شبانه روزی و بی توجهی به رشد استعدادها 
در مناطق محروم، عدم رسیدگی و توجه به مدارس روستایی و حاشیه 
پاداش  پرداخت  فرهنگیان، عدم  رفاهی  به مسائل  توجه  شهرها، عدم 
بیمه طالیی، عدم  کارایی  آنها، عدم  رعایت شان  و عدم  بازنشستگان 
مدیران  رضایت  عدم  پرورشی،  و  تربیتی  مسائل  باب  در  برنامه ریزی 
مدارس و فرهنگیان از عملکرد وزیر از جمله دالیل استیضاح علی اصغر 

فانی است.
به  اندیشی  اضافه کرد که دوران مصلحت  پایان سخنان خود  وی در 
پایان رسیده و کسانی که معتقدند استیضاح وزیر به صالح نیست حتماً 
را مشاهده کنند. هیچ  نارضایتی فرهنگیان  تا  بزنند  به مدارس  سری 

مصلحتی باالتر از رضایت معلمان و فرهنگیان نیست.

طرح استیضاح وزیر آموزش و 
پرورش کلید خورد

وزیر دادگستری:

 انتشارفیشهای حقوقی مثبت بود

ایران  محصوالت  تولید  خط  ساخت  عملیات 
وزیر  حضور  با  آذربایجان  جمهوری  در  خودرو 
اقتصاد  وزیر  و  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت، 
گروه  این  مدیرعامل  و  آذربایجان  جمهوری 

صنعتی آغاز شد.   
به گزارش ایکوپرس، این پروژه با سرمایه گذاری 
نیمه  آذربایجانی،  طرف  دالری  میلیون   ۱4
نخست سال آینده به بهره برداری خواهد رسید 
و محصوالت برند ایران خودرو شامل خودروهای 

دنا،رانا، سمند و سورن در آن تولید خواهد شد.
و  معدن  صنعت،  وزیر  زاده،  نعمت  محمدرضا 
تجارت در حاشیه مراسم آغاز ساخت خط تولید 
محصوالت ایران خودرو در باکو گفت: این خط 
تولید نیمه نخست سال آینده در شهرک صنعتی 
نفت چاله آدربایجان به بهره برداری می رسد، 
از این رو آمادگی کامل داریم تا ضمن آموزش 
فنی الزم  دانش  و  تکنولوژی  انسانی،  نیروهای 
برای تولید محصوالت ایران خودرو را نیز به کشور 

آذربایجان انتقال دهیم.
از  بیشتر  هرچه  استفاده  بر  همچنین  وی 
تاکید  دو کشور  روابط  در  ظرفیت های موجود 
کرد و افزود: در سال های اخیر همکاری های 
دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان با درایت 

روسای جمهور دو کشور توسعه خوبی داشته  
است. در چنین شرایطی می توان گفت با ایجاد 
دو  روابط  خودرو  ایران  محصوالت  تولید  خط 
کشور توسعه بیشتری خواهد یافت و این امر را 
می توان به سایر بخش های صنعت نیز تعمیم 

داد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز گفت: 
صادراتی  استراتژی  اصلی  محورهای  از  یکی 

ایران خودرو، کشورهای آسیای مرکزی هستند 
و جمهوری آذربایجان به دلیل سابقه همکاری 
و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند 
پایگاه تولیدی - صادراتی ایران خودرو در این 

منطقه باشد.
مهندس هاشم یکه زارع ادامه داد: بررسی ها و 
آمارها نشان می دهد خودروسازانی در سال های 
آینده موفق خواهند بود، که عالوه بر بازارهای 

داخلی، با افزایش توان رقابتی، سهمی از بازار بین 
المللی را نیز در اختیار داشته باشند.

وی افزود: ایران خودرو بخشی از تمرکز خود در 
زمینه صادرات را روی همسایگان شمالی کشور 
و  سیاسی  اقتصادی،  دالیل  به  چون  داده  قرار 
فرهنگی زمینه فعالیت در این کشورها فراهم 

است.
گفت:  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
بیشترین سهم ما در راه اندازی این خط تولید 

دانش فنی و انتقال تکنولوژی خواهد بود.
مهندس یکه زارع گفت: هدف بعدی و فاز توسعه 
ای ما در این خط، تولید اتوبوس خواهد بود و 
این خودرو تجاری را نیز در این خط به تولید 

خواهیم رساند.
مصطفایف، وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز 
ایران و آذربایجان سوابق  در این مراسم گفت: 
همکاری های خوبی دارند، از این رو برای توسعه 
سطح همکاری ها ایجاد خط تولید خودرو می 

تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.
تولید  اندازی خط  راه  از  رضایت  ابراز  با  وی 
کشور  دو  کرد:  اظهار  کشورش،  در  خودرو 
می توانند تعامل های خود را در حوزه های 

مختلف افزایش دهند.

آغاز ساخت کارخانه تولید محصوالت ایران خودرو در باکو 

مهندس یکه زارع: فاز بعدی، تولید اتوبوس در باکو خواهد بود
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موضوع های  ثابت  پای  همواره  که  معظلی  اعتیاد؛ 
و  عمومی  محافل  رسانه ها،  جامعه،  در  مطروحه 
در  اجتماعی  معضل  این  ریشه  است.  خانوادگی 
ایران به اوایل قرن حاضر برمی گردد، تجویز تریاک 
قانونی  کنار  در  پزشکان  سوی  از  دارو  به عنوان 
بودن کشت خشخاش در شصت سال پیش، عالوه 
اعتیاد  برای  را  زمینه  نسل،  آن  کردن  معتاد  بر 
فراهم  ایران  مردم  از  بسیاری  بعدی  نسل های 
تدریجی  رسوخ  و  جایگزینی  پیدایش،  با  نمود. 
مواد مخدر صنعتی در بین جوانان، تبعات منفی و 
خانومانسوز اعتیاد دولت ها را به تدوین برنامه های 
مدون و جدی در جهت پیشگیری، درمان و مبارزه 
وادار  توزیع و مصرف مواد مخدر  ترویج،  تولید،  با 
و  قوانین جدی  اجرای  و  تصویب  علیرغم  و  کرده 
آماری  جمعیت  ایران،  در  اعتیاد  به  مربوط  متقن 
در  روز  به  روز  مجرمانه،  بیماری  این  به  مبتالیان 
حال افزایش است، در این میان  پدیده اعتیاد زنان 
جامعه  و  دولت  برای  را  زیادی  نگرانی  های  زمینه  

فراهم آورده است. 
در این نوشتار سعی داریم عالوه بر بررسی تعاریف، 
آمارهای رسمی و غیر رسمی این معضل در جامعه 
را ارائه و به راهکارهای پیشگیری، درمان و مبارزه 

با اعتیاد خصوصاً در زنان بپردازیم.
یا خوی  و  عادت کردن  معنای  به  لغت  در  اعتیاد 
کردن به چیزی است، بر اساس تعریف سازمان ملل 
که  است  مزمنی  یا  حاد  مسمومیت  اعتیاد  متحد 
برای شخص یا اجتماع زیان بخش بوده و از طریق 

استعمال داروی طبیعی یا صنعتی ایجاد می شود.
مواد مخدر  استعمال  ادامه  به  نیاز شدید  احساس 
و تهیه آن از هر طریق ممکن، وجود عالقه شدید 
به افزایش مداوم میزان مصرف دارو و نهایتاً وجود 
مواد،  این  آثار  به  جسمانی  و  روانی  وابستگی 
عالئم  آن  به  دسترسی  عدم  اثر  در  که  طوری  به 
هویدا  معتاد  فرد  در  جسمانی  و  روانی  وابستگی 
است  مواد مخدر  به  اعتیاد  ویژگی مهم  شود، سه 

که از سوی کارشناسان امر تعریف شده است.

افزایش دو برابری آمار زنان معتاد در کوتاه مدت 
یک زنگ خطر و هشدار محسوب می شود

کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مشاور 
دو  افزایش  است  معتقد  خانواده  و  زنان  امور  در 
یک  کوتاه  زمان  مدت  در  معتاد  زنان  آمار  برابری 
زنگ خطر و هشدار محسوب شده و سرعت گرفتن 
شیوع اعتیاد زنان ایرانی در سال های اخیر، بحران 
و تاسف بارترین نکته این معضل محسوب می شود.
چنان  از  موضوع  این  دارد  اعتقاد  بنیانیان  زهرا 
مواد  با  مبارزه  ستاد  که  است  برخوردار  اهمیتی 
مسأله  پیگیر  جدی  برنامه  و  حساسیت  با  مخدر 

اعتیاد زنان است، چرا که زن بنیان و دوام 
خانواده  یک  در  زن  اگر  و  است  خانواده 

متزلزل شود، خانواده تخریب می شود.
وی گرایش و روی آوردن درصد باالیی از 
جنسی  پرخطر  رفتارهای  به  معتاد  زنان 
تبعات  از  را  خانواده  سوی  از  طرد  و 
توجه  با  گفت:  و  کرد  اعالم  زنان  اعتیاد 
به شرایطی که در اجتماع برای این زنان 
پدید می آید، فاصله ابتال به مواد مخدر تا 
سقوط کامل آنها بسیار کوتاه و بسیاری از 
زنان چون احساس قربانی شدن دارند به 
دنبال قربانی کردن افراد دیگری می روند 
که این موضوع می تواند فضای خطرناکی 

را برای جامعه به وجود بیاورد.
برای  مانعی  را  فرزند  داشتن  بنیانیان 
مراجعه اغلب زنان معتاد به مراکز درمان 
و ترک اعتیاد اعالم کرد و افزود: به لحاظ 
شرایط فیزیولوژیکی سرعت تخریب بدن 
زن در مصرف مواد مخدر بیشتر از مردان 

است.
علل  جمله  از  را  عاطفی  کمبودهای  وی 
مواد مخدر عنوان  به  زنان  عمده گرایش 

کرد و افزود: برخی از زنان نیز به علت عدم آگاهی 
به دنبال زیبایی  پیامدهای مصرف مواد مخدر،  از 
و الغری هستند که در دام اعتیاد و روان گردان ها 

گرفتار می شوند.
وی اعتیاد را عاملی برای طرد شدن زنان معتاد از 
خانواده عنوان کرد و افزود:  با توجه به اینکه زنان 
خانواده  از  اجتماعی  حرمت های  لحاظ  به  معتاد 
طرد می شوند، مشکالت مالی و تأمین نیازها باعث 
بیاورند که  روی  به سمت گروه هایی  آنها  می شود 
این گروه ها در مدت زمان کوتاهی زنان را به سمت 

رفتارهای پرخطر سوق می دهند.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور 
پیامدهای  از  را  خشونت   اعمال  خانواده  و  زنان 
و  دانست  مخدر  مواد  به  همسرش  یا  زن  اعتیاد 
مصرف  که  زمانی  از  می دهد  نشان  آمارها  افزود: 
یافته  افزایش  روان گردان ها  و  صنعتی  مخدرهای 
در  آن  ریشه  که  هستیم  زیادی  قتل های  شاهد 
زنان  لذا  است،  مردان  در  خصوصاً  اعتیاد  و  توهم 
مبتال به مواد مخدر با انواع خشونت های جسمی و 

روانی مواجه بوده اند.
موجب  را  زنان  اعتیاد  آسیب های  مجموعه  وی 
گفت:  و  کرد  عنوان  جامعه  در  حساسیت  ایجاد 
در تالش هستیم تا در عرصه های مختلف بتوانیم 
در  را  اجتماعی  حمایت های  و  زنان  اعتیاد  درمان 

دستور کار جدی قرار دهیم.
اطالع رسانی  فرهنگ  یک  تعریف  و  ایجاد  وی 

مناسب و کاربردی را از ضروریات کار در این حوزه 
سازمان های  مشارکت  جلب  افزود:  و  کرد  عنوان 
زنان  سازی  مقاوم  و  آموزش  و  موضوع  با  مرتبط 
اعتیاد  تعاریف  حقیقی  تبیین  با  باید  خانواده ها  و 
مواد  آن  از  حاصله  آنی  لذت های  و  مخدر  مواد  و 
بیان شود، تا زنان و خانواده ها اطالع درستی از این 

موضوع و مواجهه با آن داشته باشند.
در یک بررسی کلی کسب لذت و فراموشی موقت 
غم ها و ناراحتی ها و الغری و شادابی مقطعی جسم 
که  است  اعتیاد  موقت  و  ظاهری  مثبت  عواید  از 
اکثر زنان معتاد پس از دستگیری و یا مراجعه به 
کمپ های ترک اعتیاد به آن اقرا می کنند، در این 
مشاوران،  خانواده،  از  پس  می رسد  نظر  به  میان 
معلمان، مدیران مدارس و اساتید دانشگاه می توانند 
اساسی ترین نقش را در ارتقای مهارت های زندگی، 
علی الخصوص »مهارت  نه گفتن« ایفا نمایند و در 
کنار مقوله آموزش مباحث و مهارت های زندگی را 

به دانش آموزان و دانشجویان ارائه دهند.

آسیب های اجتماعی زنانه شدن اعتیاد مخرب ترین 
نوع آسیب های اجتماعی است

دکتر امان اهلل قرائی مقدم، جامعه شناس و استاد 
را  زنان  میان  در  اعتیاد  اصلی رشد  دلیل  دانشگاه 
طالق  آمار  رفتن  باال  و  خانوادگی  نابسامانی های 
می داند و معتقد است: بسیاری از زنان که در دام 
و  فقر  به دلیل  و  اعتیاد گرفتار شده اند، مطلقه اند 
از  حاصل  اجتماعی  ارزش های  تضعیف  و  بیکاری 

طالق به اعتیاد روی آورده اند.
وی معتقد است زنان همواره در معرض و متأثر از 
کرد:  تصریح  و  هستند  اجتماعی  آسیب های  انواع 
شوهران معتاد یکی از مهم ترین عوامل اعتیاد زنان 
همراهی  اینکه  برای  افراد  این  می آیند،  شمار  به 
تهیه  برای  دستی  تنگ  هنگام  به  و  باشند  داشته 
مواد مخدر بتوانند همسر خود را به کارهایی نظیر 
فروش مواد مخدر و خود فروشی وادار کنند، او را 

معتاد می کنند.
وی داشتن والدین معتاد را سبب ساز ورود فرزندان 
به اعتیاد دانست و افزود: بسیار محتمل است که 
قرار  الگو  را  والدین خود  رفتار آسیب زای  فرزندان 

داده و به اعتیاد روی بیاورند. 
وی قلیان و سیگار را دروازه ورود شخص به مهلکه 
و  دختران  کرد:  نشان  خاطر  و  کرد  عنوان  اعتیاد 
احتمال  می کنند  استعمال  را  مواد  این  که  زنانی 
باالیی دارد که در آینده به دام اعتیاد گرفتار شوند. 
قرائی مقدم با اظهار نگرانی از سرعت افزایش آمار 
به  زنان  و  دختران  از  بسیاری  افزود:  معتاد،  زنان 
از  فرار  برای  یا  و  تفریحی  امکانات  نداشتن  دلیل 
مشکالت فکری و روحی خود و یا برای فراموشی 

آن به اعتیاد روی می آورند.
وی ضمن تأکید بر عود کننده بودن بیماری اعتیاد، 
گفت: در حال حاضر مانایی در پاکی در کشور در 
بهترین حالت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است، این در 
حالی است که در سایر کشورهای دنیا نیز این رقم 
بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده و در ایده آل ترین شرایط 

ممکن به 4۰ درصد نیز می رسد.
جدی  فعالیت  عدم  از  انتقاد  با  وی 
اعتیاد،  از  پیشگیری  متخصصان 
صیانت از عود اعتیاد و مصرف مجدد 
مصرف مواد مخدر را از اهداف اصلی 
ستاد مبارزه با موادمخدر عنوان کرد 
پاکی  در  کم  مانایی  علت  افزود:  و 
این  بودن  عود کننده  یافتگان  بهبود 

بیماری مزمن است.
یا  و  معتاد  مادران  با  جامعه ای 
که  اعتیاد  دام  در  گرفتار  دخترانی 
قرار است مادران آینده فرزندان این 
کابوسی  به  بیشتر  باشند،  بوم  و  مرز 
اضمحالل  که  می ماند  وحشتناک 
در  را  جامعه  تدریجی  فروپاشی  و 
اجرای  و  تدوین  این رو  از  دارد،  پی 
در  مدون  برنامه های  و  متقن  قوانین 
جهت پیشگیری، درمان و برگرداندن 
زنان معتاد به خانواده و اجتماع امری 
جلوه  بدیهی  ضرورتی  و  ضروری 

می کند.

زنان جزء نخستین قربانیان بسیاری از آسیب ها و 
انحرافات اجتماعی هستند

با  علیرضا جزیني، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه 
را موضوع حساسي  مواد مخدر مسأله مواد مخدر 
آن  وسیله  به  حاضر  زمان  در  دشمن  که  دانست 
هم  افزود:  و  است  گرفته  نشانه  را  کشور  جوانان 
از دانشجویان دختر  بین برخي  باور غلطي  اکنون 
و  محرک  مواد  مصرف  اینکه  بر  مبني  پسر  و 
گسترش  حال  در  نیست؛  اعتیادآور  روان گردان ها 
است، ترامادول و متادون از جمله موادي به شمار 
مي آیند که خیلي راحت در کشور به طور غیرمجاز 
توزیع  دانشجویان  و  آموزان  دانش  بین  در  و  وارد 

مي شوند.
پروتکل  یک  وجود  عدم  از  تأسف  اظهار  با  وی 
تمام  مواد صنعتي،  برای  و مشخص  واحد  درماني 
پروتکل هاي موجود را در حوزه مواد مخدر سنتي 
اعالم کرد و افزود: بر اساس تحقیقات به عمل آمده 
مصرف  دختر  دانشجویان  درصد   67 تجربه  اولین 
کننده مواد مخدر و محرک به دوران دانش آموزي 

آنان مربوط مي شود.
وی حدود سه درصد از دانشجویان کشور را افراد 
از  نگرانی  اظهار  با  و  کرد  اعالم  اعتیاد  به  مبتال 
و  آموز  دانش  دختران  اعتیاد  روزافزون  افزایش 
به  را  فرد  روان گردان ها،  مصرف  افزود:  دانشجو 
ترغیب  جرائم  ارتکاب  نهایت  در  و  توهم  سمت 
می کند و در حال حاضر علت ۲۵ درصد قتل هاي 

یا  و  مخدر  مواد  مصرف  کشور،  در  افتاده  اتفاق 
محرک بوده گزارش شده است.

وی علت وقوع بسیاری از جرائم رایج در حوزه زنان 
را مصرف مواد مخدر و اعتیاد عنوان کرد و افزود: به 
گفته مسئوالن زندان های کشور در حال حاضر ۵۰ 
درصد زندانیان زن در رابطه با مواد مخدر و اعتیاد 
در زندان هستند که به نقل از همین مسئوالن این 
افزایش چشمگیری داشته  آمار در سال های اخیر 

است.
اهمیت۱7۰  حائز  اجتماعی  آسیب  را  اعتیاد  وی 
کشور دنیا اعالم کرد و افزود: هر چند آمار دقیقی 
از میزان جمعیت زنان معتاد در کشور وجود ندارد 
اما بر اساس برخی پژوهش ها ۹.6 درصد از معتادان 
را زنان تشکیل می دهند و وزارت بهداشت  کشور 
نیز در آمار خود در مورد زنان معتاد از وجود یک 

زن معتاد به ازای هر 8 مرد معتاد خبر می دهد.
نتیجه  می توان  شد  گفته  که  آن چه  به  توجه  با 
واقع  در  بزهکاری  و  گرفت جوان شدن سن جرم 
نشان دهنده افزایش خشونت اجتماعی در جامعه 
از  بسیاری  قربانیان  نخستین  جزء  زنان  و  است 
میان  این  در  اجتماعی اند.  انحرافات  و  ها  آسیب 
از  یکی  بلکه  عمده ترین،  و  اولین  نه  اگر  اعتیاد 

مهم ترین آسیب های اجتماعی جامعه ما است.
آمار پنهان و غیر واقعی اعتیاد زنان واقعیتی است 
که متأسفانه همه از آن غافل هستیم، اعتیاد زنان 
زنان  و  نمی شود  دیده  معموالً  مختلف  دالیل  به 
دارند،  بیماری  این  کردن  پنهان  در  سعی  بیشتر 
مگر در شرایط پیشرفته بیماری و وضعیت وخیم 
که به مراکز کاهش آسیب و شلترها )سر پناه ها( 

مراجعه کنند.
با توجه به عدم درآمد کافی برای به دست آوردن 
سوء  مورد  راحتی  به  معتاد  زنان  مخدر،  مواد 
استفاده قرار  گرفته و به انجام کارهای ضد اخالقی 
این مرحله  ارتکاب جرائم روی می آورند که در  و 
برگشت  و  دید  خواهیم  را  آنان  تخریب  افزایش 

پذیری به زندگی سالم سخت تر و کمتر می شود.
مردم  همدلی  و  همکاری  تعامل،  با  است  امید 
آموزشی  ارگان های  بیشتر  توجه  و  مسئوالن  و 
زندگی،  مهارت های  آموزش  به  خانواده ها  و 
گام های مؤثری در مسیر پیشگیری از این معضل 
به  نباید  سو  دیگر  از  شود.  برداشته  خانومانسوز 
برنامه های  ارائه  و  تدوین  اهمیت  کنار  از  سادگی 
به  عزیزان  این  بازگشت  و  درمان  برای  راهبردی 
این  کتمان  عدم  و  پذیرش  و  کرد  عبور  جامعه 
مبارزه  و  درمان  سرعت  می تواند  تلخ  واقعیت 
که  است  موارد  این  تحقق  با  و  داده  افزایش  را 
از پلیدی  می توانیم شاهد جامعه ای پاک و عاری 

اعتیاد داشته باشیم.

دادنامه
دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ شعبه   ۹4۰۹۹8444۳7۰۰۳7۲ کالسه  پرونده 
شهرمیاندوآب )۱۰۲ جرائی سابق(تصمیم شماره نهایی ۹۵۰۹۹7444۲7۰۰6۰۱

متهم: آقای سعید شیخ آقائی  به نشانی آذربایجان غربی – مهاباد چهارراه مولوی 
بغل ایستگاه تاکسی میدان آرد

اتهام: حمل 46 کیلوگرم مواد پیش ساز روان گردان از نوع افدرین
رای دادگاه

درخصوص اتهام سعید شیخ آقایی اهل و ساکن مهاباد فعال متواری دایر بر حمل 
46 کیلوگرم مواد پیش ساز روانگردان از نوع افدرین ؛ دادگاه با عنایت به گزارش 
مرجع انتظامی ، کشف مواد که حسب نتیجه آزمایش، آزمایشگاه تشخیص مواد 
مخدر بشماره ۹4/78۹ افدرین بوده و پیش ساز اصلی تهیه و تولید مواد مخدر 
 CNG بوده، از خودرو متعلق به متهم ، کشف مواد بصورت جاسازی در کپسول
قانون مواد مخدر و  استناد ماده 4۰  به  انتسابی محرز  بزه  بودن متهم  و متواری 
پنج سال  تحمل  به   متهم  به محکومیت  مواد مخدر حکم  قانون   ۵ ماده   4 بند 
حبس، شصت میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۵۰ ضربه شالق در محیط اجرای 
احکام صادر و اعالم می دارد . خودرو حامل مواد مخدر بشماره ۲8۲ ه ۱۱ ایران 
۳۳)سمند( به نفع دولت ضبط می شود. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز 
قابل اعتراض در این دادگاه و پس از مضی موعد واخواهی ظرف مهلت ۲۰ روز قابل 

اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
فرامرز عبدی –رئیس شعبه 2 دادگاه کیفری 2 میاندوآب و دادرس دادگاه انقالب 

صادقی – مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه کیفری 2

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

فاقد سند رسمي
برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۹7۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای عبداله قادری واال فرزند 
صالح بشماره شناسنامه ۵44 صادره از بوکان در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۱۱۱/۳۵ مترمربع پالک ۱۱۰68 فرعی از ۱۳۰-  اصلي مفروز 
باقیمانده۱۹48 فرعی از ۱۳۱- اصلي واقع در بخش ۱7  و مجزي شده از پالک  
الواسطه محرز  شهرستان بوکان خریداري از مالک رسمي آقای قاسم مهتدی مع 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۰۵/۱8  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/۰6/۰۲

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   ۹۳۰۹۹877۱۰6۰۰۱۰6 کالسه  پرونده 

شهرستان بوشهر تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹777۱۰6۰۰۱4۵ 
خواهان: پست بانک مدیریت شعب استان بوشهر به نشانی بوشهر خ ولیعصر چهار 

راه نادر
روبروی مسجد  – گمرک  بوشهر  نشانی  به  آقای مهدی گزدرازی  خواندگان: ۱- 
به  آقای سعید کبگانی  بازرگانی گزدرازی ۲-  جامع عطار ساختمان هومن دفتر 
نشانی بوشهر- خ گمرک خ دهقان ساختمان هومن واحد ۲، ۳- آقای علی زارع 
به نشانی بوشهر- خ گمرک بازارچه مرزی غرفه ۹، 4- آقای مظفر دشتی مقدم به 

نشانی بوشهر- خ دانش آموز پاساژ زندی دفتر دشتی مقدم 
خواسته ها ۱- مطالبه خسارات دادرسی ۲- مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل 

۳- مطالبه خسارت 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
بوشهر  استان  شعب  مدیریت  بانک  پست  دعوی  خصوص  در   – دادگاه  رای 
بطرفیت: ۱- مظفر دشتی مقدم ۲- علی زارع دائر به مطالبه مبلغ 64۳/6۱6/۹۵4 
تاریخ  تا  تادیه  تاخیر  بابت  ریال  مبلغ ۲۲6/۵۰۹/8۲۱  و  سود  و  اصل  بابت  ریال 
دادرسی  خسارات  مطالبه  و  درصد   ۲۲ ماخذ  بعد  به  تاریخ  این  از  و   ۹۳/۲/۲4
بدین شرح که خواهان با استناد به یک فقره قرارداد صدور ضمانت نامه به شماره 
۹۱۲۱۱۵6۰4۵۵ مورخ ۹۱/۱/۲۲ ادعا نموده مبلغ فوق را از خواندگان طلبکار می 
باشد که نامبرده گانبا وصف ابالغ مفاد دادخواست و اوراق جلسه رسیدگی از طریق 
نشر آگهی در روزنامه رسالت شماره 8۵۹7 مورخ ۹4/۱۱/۲۱ از حضور دادگاه و 
ارائه امتناع نموده اند علی هذا با توجه به مصون ماندن مستندات خواهان از ایراد 
و اینکه مفاد قرارداد ارائه شده حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به وی دارد دادگاه 
مستندا به ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصالحی قانون عملیات 
بانکی بدون ربا و ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و ماده ۲۳۰ قانون مدنی 
و مواد ۱۹8،۵۰۲،۵۱۵،۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
شماره ۹۳۰۹۹777۱۰6۰۰۳۰8  دادنامه  علیهمای  محکوم  با  موصوف  خواندگان 
این شعبه به پرداخت اصل خواسته بعالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از این تاریخ به بعد به ماخذ  تا تاریخ ۹۳/۲/۲4 و  به مبلغ ۲۲6/۵۰۹/8۲۱ ریال 
۲۲ درصد مانده بدهی در سال لغایت اجرای حکم در وجه خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهای 

در محاکم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی و حقوقی بوشهر- کشكولی

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

فاقد سند رسمی  قطعه یک ایالم 
۱.آقای صادق سنجابی ، فرزند علی محمد ، به کدملی 4۵۰۰۱۲448۹ به استناد 
رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۱۵۰۰۱۰۰۰4۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ششدانگ یک باب 
ساختمان ،به مساحت 4۲ متر مربع پالک  شماره ۱۵۰ فرعی از ۱۰۳۹/۳ اصلی 
واقع در ایالم – خ آیت اله حیدری –  خ تاسوعا ، کوچه ششم ، خریداری شده از 

علی محمد سنجابی و منتسب به مالکیت حسین خلقتی. 
 در صورتیکه اشخاص  ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند 
ظرف مدت دو ماه در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
اخذ  و رسید  تسلیم  وقوع ملک  ثبت محل  اداره  به  را  اعتراض خود  اگهی  اولین 
نمایند. معترض باید ظرف مدت 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 دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتیکه اعتراض در مهلت واصل نگردد یا معترض گواهی دادخواست را 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 

مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۰۵/۱8 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/۰6/۰۲

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ایالم – صفری

دادنامه
استان  تجدیدنظر  دادگاه  چهارم  شعبه   ۹۳۰۹۹877۱۲6۰۰۱6۹ کالسه  پرونده 

بوشهر تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7774۰4۰۰۲۲۳ 
 – بوشهر  نشانی  به  عبداهلل  فرزند  فرد  شهبازی  محسن  آقای  تجدیدنظرخواه: 

بهمنی- دواس – روبروی کوچه آبادی پ ۲ درب کرم 
تجدیدنظرخوانده: آقای عبدالحسین مختاری به نشانی بوشهر خ امام صندوق تعاون 

فعال مجهول المکان
فرزند  فرد  شهبازی  محسن  آقای  تجدیدنظرخواهی  خصوص  در   – دادگاه  رای 
عبداله نسبت به دادنامه شماره ۹4۰۱4۰6 شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوشهر 
که به موجب آن حکم بر برائت آقای عبدالحسین مختاری فرزند محمد به اتهام 
فروش مال غیر صادر گردیده دادگاه با بررسی محتویات پرونده از جمله شکایت 
شاکی مالحظه قرارداد بیع عادی به شماره سریال ۳۱6۳۹ مبنی بر فروش یک 
بر فروش یک  به مشاره های ۳۱۵۵ مبنی  اقرارنامه های رسمی  و  قطعه زمین 
قطعه زمین به مساحت 4۵۰ مترمربع و شماره ۳۱464 دائر بر فروش یک قطعه 
کیفرخواست  مالحظه  دوم،  تنگک  در  واقع  مربع  متر   6۰۰ مساحت  به  زمین 
شماره ۹4۰۰64 مورخ ۹4/۲/۲۱ دادسرای عمومی و انقالب بوشهر عدم حضور 
متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی علیرغم انتشار آگهی و مصون ماندن دعوا 
را  متهم  مجرمیت  پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن  سایر  و  دفاعی  گونه  هر  از 
و  شرعی  موازین  وفق  خوانده  تجدیدنظر  برائت  حکم  صدور  فلذا  دانسته  محرز 
قانونی نبوده بنابراین ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقص دادنامه مذکور 
مستندا به ماده ۱ قانون انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری و بند پ ماده 4۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری 
حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مال 
و جزای نقدی به مبلغ دویست و یازده میلیون و پانصد هزار تومان صادر و اعالم  
می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 

در همین دادگاه و سپس قطعی است./م 
مستشاران شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر

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

فاقد سند رسمی  قطعه یک ایالم 
استناد  به   6۳4۹6۲۹6۲۰ کدملی  به   ، اکبر  علی  فرزند   ، امیری  فرزاد  ۱.آقای 
رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۱۵۰۰۱۰۰۰6۳۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ ششدانگ یک باب 
ساختمان ،به مساحت ۱۱۱/۲۰ متر مربع پالک  شماره ۲8 فرعی از۱7۰۲ اصلی 
واقع در ایالم – شادآباد –  کوچه آستوی ، ، خریداری شده از عباسعلی صادقیان 

و منتسب به مالکیت حسینعلی حدیدی. 
 در صورتیکه اشخاص  ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند 
ظرف مدت دو ماه در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
اخذ  و رسید  تسلیم  وقوع ملک  ثبت محل  اداره  به  را  اعتراض خود  اگهی  اولین 
نمایند. معترض باید ظرف مدت 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 دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتیکه اعتراض در مهلت واصل نگردد یا معترض گواهی دادخواست را 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 

مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۰۵/۱8
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/۰6/۰۲

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ایالم – صفری

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالك اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 

فاقدسندرسمی برابررای ۹۵/4/۱۳-۱۳۹۵-۳۰۰۲46۵ 
فرزندمنصوربشناسنامه684صادره  حردان  عبدالحسن  آقای  ۱-تصرفات 
اهوازکدملی۱7۵۱8۰84۱نسبت به یک باب ساختمان به مساحت6۵/۹۵مترمربع 
درقسمتی ازششدانگ پالک۱۹۳7/۲بخش دواهوازخروجی ازمالکیت محمدنقشینه 
فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  لذابرابرماده۳قانون  گردیده  منجربصدوررای 
پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه 
مدت  به  آگهی  این  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت 
دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضایی  مقامات  به 
ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمایندبدیهی  تحویل 

برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت خواهدنمود.   شماره م.الف)۵/۱۹7۰(
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۵/۵/۳

تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۵/۵/۱8
کفیل اداره ثبت اسنادوامالك ناحیه دواهواز-نصرت اهلل

آگهی دادنامه
عمومی)حقوقی( دادگاه  اول  کالسه۹4۰۹۹86۱۳۰۱۰۰768شعبه  پرونده 

وحیده  شماره-خواهان:خانم  نهایی  ماهشهرتصمیم  بندر  شهرستان  دادگستری 
بندرماهشهر شهرک طالقانی خیابان  به نشانی شهرستان  غبیشاوی فرزندشرهان 
مجتبی  فدک-خوانده:آقای  پارک  روبروی  دوم  درب  چهارم  کوچه  مایلی  چهل 

غبیشاوی فرزند داودبه نشانی مجهول المکان-خواسته:طالق به درخواست زوجه
رای دادگاه

مجتبی  آقای  بطرفیت  فرزندشرهان  غبیشاوی  وحیده  خانم  دادخواست  درباره 
باتوجه  عقدوعسروحرج  شرایط ضمن  تحقق  بلحاظ  فرزندداودبخواسته  غبیشاوی 
به مفاددادخواست تقدیمی ومالحظه ی رونوشت سند ازدواج شماره4۱۱۲صادره 
بین  دایم  زوجیت  ی  شماره۱۵۵بندرماهشهررابطه  ازدواج  ثبت  ازدفترخانه 
اداره  وواحدمشاوره  طرفین  داوران  دادگاه  تالش  محرزاست.ازطرفی  زوجین 
خوانده  است  مفاداگفته  وخواهان  نشده  موثرواقع  ماهشهر  شهرستان  بهزیستی 
ومن  است  رفته  نامعلومی  جای  وبه  راترک  مشترک  ازتاریخ۱۳۹۱/6/۳۱منزل 
ضمن  بند8ازشرایط  تحقق  وبلحاظ  است  رهاکرده  حدیث  رابنام  وفرزندمشترک 
طالق  صدورحکم  تقاضای  اساس  وبراین  است  محقق  درسندازدواج  عقدمندرج 
شدیداست  دچارعسروحرج  سال  ازسه  بیش  منزل  ترک  بعلت  راداردمضافااینکه 
ازصدورقراراستماع شهادت  رامعرفی که پس  ادعای خودشهودی  اثبات  ودرجهت 
شده است که موادی شهادت آنان به نحوقدرجامع داللت داردکه خوانده حدوداسه 
سال ونیم است که زندگی خانوادگی رابدون عذرموجه ترک کرده است وخواهان 
اش  خانواده  بعهده  وفرزندش  وی  زندگی  وهزینه  برگشته  پدرش  منزل  ناچارابه 
المکان بودن ازطریق نشرآگهی دعوت ودرجلسه  می باشدخوانده بلحاظ مجهول 
تبصره  اجرای  است.در  نیاورده  بعمل  دفاعی  ودرنتیجه  است  حاضرنشده  دادگاه 
ماده8قانون حمایت مصوب۲و۳امادرموردآخرین اقامتگاه وی تقق وکالنتری۱۳طی 
است  کرده  شماره6۳4۵/7۰۳۵/۲7/44/۲۱۵/۹۵مورخ۱۳۹۵/۳/۱۹اعالم  گزارش 
است  رفته  نامعلومی  مکان  وبه  خودراترک  اقامتگاه  سال  حدوداسه  خوانده  که 
به  باعنایت  است.دادگاه  کرده  اطالعی  اظهاربی  جدیدوی  ازاقامتگاه  اش  خانواده 
رسمی  درسند  عقدمندرج  ضمن  بند8ازشرایط  موضوع  شرط  تحقق  فوق  مراتب 
ازدواج رامحرزدانسته وبااستنادبه مواد۱۱۱۹و۲۳7و۲۳4قانون مدنی وماده۲۹قانون 
مترافعین  زوجیین  بین  سازش  امکان  عدم  مصوب۱۳۹۲گواهی  خانواده  حمایت 
مراجعه  طالق  ثبت  ازدفاتررسمی  یکی  به  دهد  می  اجازه  خواهان  راصادروبه 
وباتوجه به اینکه طالق خلعی راانتخاب نموده وقسمتی ازمهریه خویش رادرحق 
شوهرش بذل وبه رعایت ازوی قبول بذل وپس ازاجرای صیغه طالق خلع بااعمال 
وکالت حاصل ازتحقق شرط ضمن عقد،نسبت به ثبت آن اقدام نمایددفاترمربوطه 
ازتاریخ  آن  وعده  است  مزبوربائن  نماید.طالق  امضاء  زوج  ازطرف  رااصالتاووکالتا 
وقوع سه ظهراست.رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طالق بعهده مجری آن می 
باشد.اعتباراین گواهی ازتاریخ ابالغ دادنامه،قطعیت یافته به طرفین برای مراجعه 
به دفترثبت طالق۳ماه خواهدبود.زوجه دراین پرونده هیچ ادعای مالی علیه شوهر 
وی  باشد،سرپرستی  می  نزدزوجه  فرزندمشترک  اینکه  به  است.وباتوجه  ننموده 
قابل  ازابالغ  مدت۲۰روزپس  ظرف  غیابی  صادره  گردد.رای  واگذارمی  مادرش  به 
قابل  واخواهی  ازانقضاءبعلت  روزپس  مدت۲۰  وظرف  شعبه  درهمین  واخواهی 
تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.شماره م.الف)۱6/۹۹۱(                                    
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ماهشهر-محمدیارممبینی

آگهی حصروراثت
ازمحالت  بشناسنامه۱4۲۱7صادره  پدرمحمدعلی  نام  محمدصفراحمدی  آقای 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که۳44/۱7/۹۵ح 
مرحوم صغری سبحانی پور بشناسنامه۳6۰ صادره دزفول درتاریخ۹۵/۲/۲7دردزفول 
صفراحمدی  باال۲-مهدی  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه 
بشناسنامه۲۹۱دزفول)پسران  صفراحمدی  بشناسنامه۲78۰دزفول۳-عزیزاله 
متوفیه(۵- بشناسنامه۲۵۰دزفول)زوج  صفراحمدی  4-محمدعلی  متوفیه( 

۱۹۹۱7۱۲4۱۳دزفول6-لیالصفراحمدی  ملی  بشماره  صفراحمدی  نجمه 
بشناسنامه 67648دزفول8-مریم  بشناسنامه۱8۰6۳دزفول7-فروزان صفراحمدی 
متوفیه(والغیر.پرونده  ملی۱۹۹۱۵۰۱8۱۱دزفول)دختران  بشماره  صفراحمدی 
قانونی  تشریفات  باانجام  رسید.اینک  ثبت  شورابه  دراین  کالسه۳44/۱7/۹۵ح 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
درجه  ابرازشوداز  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه17دادگاه عمومی-مرتضی سواری

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره ۱۳۹۵6۰۳۲4۰۰۹۰۰۲۵48مورخ۹۵/4/۱۳ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نعیم علیزاده فرزند عباس بشماره 
شناسنامه ۹8 صادره از آبادان به شماره ملی ۵8۵۹۹۰۰۱۳۹ را درششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۱87/۵۵ متر مربع پالک ۵ فرعی از ۲۱۹۵ اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۲۱۹۵/۱ اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک 
رسمی  گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.۲44۹7۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۵/۱8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/6/۲

م الف 935 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

واکاوی ناگفته  هایی تلخ از اعتیاد زنان ایرانی؛

اعتیاد زنان نابودی تدریجی ساختار خانواده و جامعه را به همراه دارد
شرمین پیمانكار
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شهریه از دانش آموزان »اتباع« 
اخذ نمی شود

خارج  مدارس  و  بین الملل  امور  مرکز  معاون 
به  اشاره  با  آموزش  وپرورش  وزارت  کشور  از 
تا  مدارس  در  اتباع  از  نام  ثبت  یافتن  ادامه 
پایان شهریور ماه گفت: امسال شهریه از دانش 
همانند  باید  آنها  و  نمی شود  اخذ  اتباع  آموزان 
و  کتاب  چون  هزینه هایی  آموزان  دانش  سایر 

بیمه را بپردازند. 
نام  ثبت  اینکه  بیان  با   ، نوش آبادی  شاهین 
و  آغاز  ماه  تیر  اواخر  از  اتباع  آموزان  دانش  از 
در  کرد:  اظهار  دارد  ادامه  شهریورماه  پایان  تا 
راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری، 
تحصیلی  سال  در  خارجی  اتباع  آموزان  دانش 
مدارس  در  ایرانی  آموزان  دانش  همانند  جاری 
ثبت نام می شوند و تنها هزینه هایی چون کتاب 

و بیمه را می پردازند.
وی افزود: امسال شهریه از دانش آموزان اتباع 
اخذ نمی شود و آنها کمکهای مردمی به مدارس 

را پرداخت می کنند.
از  و مدارس خارج  بین الملل  امور  معاون مرکز 
کشور وزارت آموزش  وپرورش با بیان اینکه در 
تخلف  گزارش  مورد  هشت  تنها  اخیر  روزهای 
از مدارس در خصوص دریافت شهریه به دست 
ما رسید گفت: با شش مدرسه متخلف برخورد 

شده است.
این  در  دولت  ارزنده  خدمات  به  اشاره  با  وی 
زمینه گفت: هزینه تحصیل دانش آموزان اتباع 
در ایران ساالنه به 8۰۰ میلیارد تومان می رسد 
میلیارد   ۳۰ حدود  گذشته  سال های  در  که 
چهار  تا  سه  و  شهریه  اخذ  محل  از  آن  تومان 
کمیساریا  کمک های  محل  از  تومان  میلیارد 

تامین می شد.

گذر از»سنتی سازی« و 
رسیدن به »صنعتی سازی«

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
در دیدار صمیمانه با جمعی از خبرنگاران رسانه 
های جمعی به مناسبت »روز خبرنگار« گفت: 
نمایندگان  عنوان  به  شهر  شورای  اعضای  به 
به شما خبرنگاران  و  ام  داده  قول  تهران  مردم 
نیز به عنوان نمایندگان افکار عمومی قول می 
دهم که در مورد کاری که نمی توانم انجام دهم 
آیم،  نمی  بر  آن  انجام  عهده  از  دلیل  هر  به  و 

وعده ندهم. 
به گزارش پیام  زمان از روابط عمومي معاونت 
تهران، دکتر  ترافیک شهرداري  و  نقل  و  حمل 
مازیار حسینی افزود: در ارتباطم با رسانه های 
ایجاد  با  کنم  می  سعی  خبرنگاران  و  جمعی 
تمرکز الزم، قاعده کار با رسانه را رعایت کرده 
دقت،  حداکثر  با  اخباری  انعکاس  منظور  به  و 
صحت و سرعت، ارتباطی دو سویه و تعاملی دو 

طرفه با خبرنگاران برقرار نمایم.
وی با اشاره به این که انتظار داریم بحث های 
سالمت محور که به صورت مستقیم با سالمتی 
مردم سر و کار دارد را به مباحث سیاسی تبدیل 
نکنیم، اظهار کرد: اگر محور گفت و گوهایمان 
علمی  موضوعات  بر  و  بوده  منطق  اساس  بر 
بحث  تبدیل  برای  محلی  دیگر  باشد،  استوار 
باقی  یه مباحث سیاسی  های علمی و منطقی 

نمی ماند.
مدیریت  که  این  بیان  با  حسینی  مازیار  دکتر 
شهری از »سنتی سازی« به »صنعتی سازی«، 
گذر نموده و در چند سال اخیر تحوالت اساسی 
را در حوزه عمران شهری در تهران شاهد بوده 
ایم، تصریح کرد: پل صدر و تونل نیایش، نمونه 
ای از تفکر رو به گذار حاکم بر مدیریت شهری 

از »نگاه سنتی« به »نگرش مدرن« بود.

پوشش خدمات سالمت
 با نسخه های الکترونیکی

 استفاده از نسخه های پزشکی الکترونیکی برای 
الکترونیک  سالمت  خدمات  زیرپوشش  بیماران 
فرمان  اجرایی  ستاد  به  وابسته  برکت  بنیاد 
حضرت امام)ره(، احتمال بروز خطای پزشکی در 

معالجه این افراد را به شدت کاهش داده است.
بنیاد  به  وابسته  تل  برکت  شرکت  مدیرعامل 
حوزه  در  بنیاد  این  اقدامات  از  یکی  برکت 
پزشکی  های  نسخه  از  استفاده  را  سالمت 
این  از  استفاده  گفت:  و  دانست  الکترونیکی 
بیمار  و  پزشک  برای  بسیاری  هامزایای  نسخه 
در برداشته است. سیدمحمد پورحسینی گفت: 
هنگام صدور نسخه های الکترونیکی،اگر داروی 
تجویز شده با وضعیت بیمار هم خوانی نداشته 
با  پزشک  باشد،  همراه  دارویی  تداخل  با  یا 

هشدار نرم افزار متوجه این مشکل می شود.
برای  داد:  ادامه  تل  برکت  شرکت  مدیرعامل 
داشته  الکترونیک  سالمت  پرونده  که  بیمارانی 
دسترس  در  فرد  پزشکی  سوابق  تمام  باشند، 
تجویز  ترتیب  این  به  و  گیرد  می  قرار  پزشک 

راحت تر و با دقت بیش تری انجام می شود.
پورحسینی با اشاره به این که نرم افزار نسخه 
های  داروخانه  به  مستقیم  طور  به  الکترونیک 
داروی  اگر  گفت:  است،  متصل  قرارداد  طرف 
تجویز شده در داروخانه موجود نباشد، سیستم 
اطالع می دهد و پزشک این امکان را دارد که 

در لحظه، دارو را تغییر دهد.
وی نسخه های الکترونیک را برای صرفه جویی 
مؤثر  بسیار  بیمار  و  پزشک  هزینه  و  زمان  در 
الکترونیک  های  نسخه  کرد:  اظهار  و  دانست 
محروم  مناطق  برخی  در  فقط  حاضر  حال  در 
و  بویراحمد، سیستان  و  کهگیلویه  های  استان 
قابل  کرمانشاه  و  شرقی  آذربایجان  بلوچستان، 
سازمان  با  توافق  صورت  در  اما  است،  استفاده 
های  نسخه  تواند  می  برکت  بنیاد  دارو،  و  غذا 
الکترونیک را به تمام داروخانه های سطح کشور 

مرتبط کند.

سیگاریها  کمین  در  سرطان 

ترین  شایع  را  مثانه  سرطان  ایران،  اورولوژی  انجمن  رئیس 
ادراری در کشور دانست. سرطان دستگاه های مجاری 

به گزارش پیام زمان ،دکتر عباس بصیری در رابطه با  نوزدهمین 
پنجم  تا  دوم  از  است  قرار  که  ایران  اورولوژی  انجمن  کنگره 
شهید  دانشگاه  المللی  بین  های  همایش  مرکز  در   ۹۵ شهریور 
سرطان  موضوع  امسال،  کنگره  در  گفت:  شود،  برگزار  بهشتی 
در  مثانه  بین، سرطان  این  در  و  ایم  داده  قرار  توجه  مورد  را  ها 
در  پروستات  سرطان  که  مطلب  این  بیان  با  است.وی  اولویت 
دارد،  را  اول  رتبه  غربی  در کشورهای  ادراری  های  بین سرطان 
افزود: در ایران، رتبه اول سرطان های ادراری مربوط به سرطان 
برابر   ۳ تا   ۲.۵ مثانه  سرطان  اینکه  اعالم  با  است.بصیری  مثانه 
آن  در  البته  گفت:  است،  شایع  زنان  به  نسبت  مردان  در  بیشتر 
دخانی  مواد  کننده  مصرف  و  سیگاری  های  خانم  که  مناطقی 
است. شده  نزدیک  مردان  به  زنان  در  مثانه  سرطان  آمار  داریم، 
و  سیگاری  افراد  به  هشدار  با  ایران،  اورولوژی  انجمن  رئیس 
کسانی که مواد دخانی و مخدر مصرف می کنند، افزود: سرطان 
مثانه در سیگاری ها از درجات پیشرفته تری برخوردار است.وی 
با عنوان این مطلب که سرطان مثانه بر خالف سرطان پروستات 
که هیچ عالمتی ندارد، پر سرو صدا است، گفت: خونریزی ادرار، 

است. مثانه  عالمت سرطان  ترین  شایع 

پزشکی تجهیزات  ورود 
ممنوع  چینی  کیفیت  بی   

اداره  دندانپزشکی  تجهیزات  واردات  کارشناسی  اداره  رئیس 
و  غذا  سازمان  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  ارزیابی  و  نظارت 
مجوز  اعطای  برای  المللی  بین  های  تائیدیه  ارائه  گفت:  دارو 
پزشکی(،  ابزار  استریل  )دستگاه  اتوکالو  های  دستگاه  به  ورود 
نمی دهیم. بی کیفیت مجوز  تجهیزات چینی  به  و  بوده  ضروری 
بین  های  تائیدیه  ارائه  افزود:  گالبگیران  مهدی  محمد  دکتر   
المللی مانند ISo، CE، FDA، تست های IEC و دیگر تست 
جمله  از  اتوکالو  فنی  الزامات  همچنین  و  الزم  های  ریپورت 
های  دستگاه  به  ورود  مجوز  اعطای  برای  ضروری  معیارهای 

هستند.  اتوکالو 
پایینی  کیفیت  چینی  محصوالت  که  آنجایی  از  کرد:  تاکید  وی 

آنها مجوز ورود نمی دهیم. به  دارند، دیگر 
اداره  دندانپزشکی  تجهیزات  واردات  کارشناسی  اداره  رئیس 
و  غذا  سازمان  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  ارزیابی  و  نظارت 
تجهیزات  کیفیت  بر  نظارت  وظیفه  هرچند  شد:  یادآور  دارو 
کل  اداره  عهده  به  ها  شرکت  و  ها  مطب  و  بازار  در  پزشکی 
به علت  اما  و ملزومات پزشکی است،  ارزیابی تجهیزات  و  نظارت 
ارگان  سایر  باید  حتما  پزشکی،  کاالهای  فروش  و  عرضه  وسعت 
ها از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کاال، اتحادیه ها و معاونت های 
درمان و بهداشت با این اداره کل همکاری کنند تا بتوان این کار 

انجام داد. را به نحو احسن 
استریل  در  اتوکالو  که  آنجایی  از  کرد:  خاطرنشان  گالبگیران 
اداره  دارد،  ای  ویژه  اهمیت  دندانپزشکی،  تجهیزات  کردن 
این  تولید  یا  واردات  مجوز  صدور  در  دندانپزشکی  تجهیزات 

دستگاه، دقت نظر زیادی به خرج می دهد.
برندهای  برخی  کردن  اعالم  غیراستاندارد  دلیل  داد:  ادامه  وی 
چینی اتوکالو، عدم برخورداری آنها از استانداردهای کیفی الزم 
این  استفاده  از  ناشی  خطرات  از  جلوگیری  برای  بنابراین  است. 
بدون  و  کیفیت  بی  اتوکالو  عنوان  به  آنها  اسامی  ها،  دستگاه 

اعالم شد. قانونی  مجوز 
تائیدیه  دارای  داخل  تولید  اتوکالوهای  البته  داشت:  اظهار  وی 
است  الزم  که  هستند  برخوردار  مناسبی  کیفیت  از  الزم  های 
اقتصاد  خصوص  در  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  به  توجه  با 

از آن ها حمایت شود. مقاومتی 

اجتماعی  آسیب های  بانک  ایجاد 

آسیب های  اطالعات  بانک  است  الزم  گفت:  شناس  آسیب  یک 
اجتماعی برای کمک به نخبگان و پژوهشگران ایجاد و آمارهایی 

مانند آمار طالق در آن قرار داده شود.
بردن  بین  از  و  مسئله  صورت  کردن  پاک  با  افزود:  ابهری  مجید 
طالق  مانند  اجتماعی  آسیب های  علت های  با  نمی توان  معلول 
چند  عرض  در  اجتماعی  شبکه های  که  شرایطی  در  کرد.  مقابله 
دقیقه اخبار و اطالعات را در سرتاسر جهان منتشر می کنند الزم 
اطالع رسانی  اجتماعی  آسیب های  درباره  صحیح  به گونه ای  است 

. کنیم
استفاده  مورد  آمارها  معموال  اینکه  بیان  با  شناس  آسیب  این 
نخبگان،  اول  گروه  کرد:  تصریح  می گیرند،  قرار  گروه  دو 
از  افرادی هستند که  و  ریزان  برنامه  پژوهشگران، سیاستگذاران،  
با مشکالت  مقابله  یا  پیشگیری  زمینه  و در  نفع جامعه  به  آمارها 
به  نمی توان  منطقی  و  آمار درست  بدون  که  بهره می گیرند؛ چرا 

کرد. ریزی  برنامه  مناسب  گونه ای 
آمارها  از  استفاده کنندگان  دوم  گروه  گفت:  پایان  در  ابهری 
قصد  آمارها  نمایی  سیاه  و  بزرگنمایی  با  که  هستند  افرادی 
حتی  آنان  دارند،  را  جامعه  در  اضطراب  ایجاد  و  نظام  تضعیف 

به سیاه نمایی می پردازند. آمار صحیح هم  از  اطالع  بدون 

تواند  لوله کشی می  نوشیدن آب 
باشد  آفرین  خطر 

عطش  رفع  راهکار  به  اشاره  با  رژیم درمانی  و  تغذیه  کارشناس 
را  فصل  این  در  بدن  نیاز  مورد  پتاسیم  و  سدیم  گفت:  تابستانی 

کنید. تأمین  طبیعی  آبمیوه  های  نوشیدن  با 
نوع  از  خصوصاً  آبمیوه  نوشیدن  فواید  درباره  احمدی  مجید 
تنهایی  به  آب  داشت:  اظهار  تابستانی  عطش  رفع  برای  طبیعی 
اما  برسد،  بدن  به  باید  که  است  شش گانه  مغذی  مواد  از  یکی 
هم  را  دیگری  مغذی  مواد  بدن  آب  تأمین  بر  عالوه  آبمیوه ها 
نظیر  میوه  در  موجود  مغذی  مواد  تمام  افزود:  هستند.وی  دارا 
که  می شود  یافت  آبمیوه  در   C ویتامین  یا   B گروه  ویتامین های 
برای بدن بسیار مفید است، در حالی  که آب آشامیدنی مواد مغذی 
لوله  آب  گفت:  درمانی  رژیم   و  تغذیه  ندارد.کارشناس  را  الزم 
زندگی  منطقه  نوع  به  توجه  با  که  است  امالحی  حاوی  کشی 
به  باشد،  می تواند خطرآفرین  و  است  متفاوت  آب  در   آن  مقدار 
خواهد  کلیوی  بیماری های  به  ابتال  مسبب  شور  ّآب  مثال  عنوان 
بود.وی در ادامه گفت: بهتر است که آب تسویه را با آب معمولی 
کنترل  حدی  تا  آب  معدنی  مواد  غلظت  تا  کرده  مخلوط  شهر 
شود.کارشناس تغذیه و رژیم  درمانی درباره تمایل به رفع عطش 
با آبمیوه گفت: تمایل به نوشیدن آبمیوه در فصل گرما به سبب 

پتاسیم و سدیم است. نظیر  امالح درون آب میوه  به  نیاز بدن 
نوشابه های  گفت:  نیز  گازدار  نوشیدنی های  مصرف  درباره  وی 
این  که  هستند  اسیدفسفوریک  و  قند  زیاد  مقادیر  حاوی  گازدار 
می تواند  است،  نگهدارنده  ماده  اینکه  بر  عالوه  نوشابه ها  در  ماده 
شود  استخوان  پوکی  بروز  و  استخوان ها  از  کلسیم  خروج  سبب 

نمی شود. توصیه  نوشیدنی ها  این  مصرف  تغذیه ای  نظر  از  که 

خبرخبر

ثبت  سازمان  اطالعات  و  آمار  دفتر  مدیرکل 
با آنکه هنوز زود است در  احوال کشور گفت: 
رابطه با رشد موالید قضاوت کنیم اما طبق آمار 
4 ماهه امسال نرخ موالید به منفی ۰.6 درصد 
محدود  پتانسیل  دلیل  به  این  و  است  رسیده 

خانوارهای تک فرزند است.
در  موالید  نرخ  با  رابطه  در  محزون  اکبر  علی 
کلی  سیاست های   ۱4 بند  در  گفت:  کشور 
جمعیت در حوزه جمعیت بسیاری از سازمان ها 
آمارهای  رصد  به  ثبت احوال  سازمان  جمله  از 
اطالعاتی  پایگاه  این  در  بپردازد  جمعیتی 
و  ذخیره  ایرانیان  تمام  اطالعات  جمعیتی 

تحلیل های جمعیتی در آن انجام می شود.
وی ادامه داد: یکی از از بحث های جمعیتی که 
آن  درمورد  خوبی  جریان سازی  و  شد  مطرح 
که  بود  فرزندی  تک  آسیب های  گرفت  شکل 
و  بررسی  روانشناسان  و  جامعه شناسان  توسط 
اطالع رسانی  این  داد:  ادامه  مطرح شد.محزون 
فرزندی  تک  بحث  در  تجدیدنظرهایی  باعث 
به  شد  ایرانی  خانواده های  تنظیم  درنتیجه  و 
خروج  به  جوان  خانواده های  عمده  که  طوری 
از تک فرزندی اقدام کرده و به سمت ۲ تا ۳ 
این یک واکنش خوب  و  رفتند  فرزندی پیش 

محسوب شد.
ثبت  سازمان  اطالعات  و  آمار  دفتر  مدیرکل 
اولین جهش  در سال ۹۱  افزود:  احوال کشور 
که  افتاد  اتفاق  موالید  نرخ  افزایش  در  ضعیف 
وضعیت  به  توجه  با  اما  نبود  چشمگیر  خیلی 
نرخ  شاهد  که  به طوری  بود  توجه  قابل  قبلی 

۲.۹ درصد رشد موالید بودیم.
 ۳.۵ به  موالید  رشد   ۹۲ سال  در  گفت:  وی 

درصد رسید و سال ۹۳، 4.۲ درصد شد و این 
بیانگر رشد امیدوارکننده موالید در کشور بود.

به  بررسی ها  طبق  کرد:  تصریح  محزون 
که  خانواده هایی  تعداد  رسیدیم  نتیجه  این 
بسیار  شوند  خارج  فرزندی  تک  از  می خواهند 
است  نفر  هزار   ۵۰ تا   4۰ سالی  و  محدود 
جمعیت  این  با  که  شد  پیش بینی  بنابراین 

محدود افزایش موالید به اتمام برسد.

ثبت  سازمان  اطالعات  و  آمار  دفتر  مدیرکل 
سیاست های  اگر  بنابراین  گفت:  کشور  احوال 
با   ۹4 سال  نشود  کار  وارد  موقع  به  جمعیتی 
این  شد.  خواهیم  مواجه  موالید  نرخ  فروکش 
پیش بینی درست بود به طوری که نرخ موالید 

به ۲.۳ درصد کاهش یافت.
رشد  کند  پیدا  ادامه  روند  این  اگر  افزود:  وی 

موالید صفر و شاید منفی می شود.
سال  ابتدای  ماهه   4 در  اکنون  گفت:  محزون 
۹۵ هرچند که هنوز زود است که قضاوت کنیم 
به  موالید  نرخ  است  شده  که  رصدهایی  با  اما 
منفی ۰.6 درصد رسیده این به معنی آن است 
زیر  کمی  و  صفر  به  نزدیک  موالید  رشد  که 
صفر آمده است.مدیرکل دفتر آمار و اطالعات 
از  یکی  داد:  ادامه  کشور  احوال  ثبت  سازمان 
دالیلی که نتوانستیم رشد موالید را باال ببریم 
بوده  فرزند  تک  خانواده های  محدود  پتانسیل 
ایرانی  خانواده های  کل  از  که  طوری  به  است. 
درصد   ۱4 و  هستند  فرزند  تک  درصد   ۱۹
نمی خواهیم  ما  گفت:  هستند.وی  فرزند  بدون 
بلکه  شود  ایجاد  جمعیتی  جدید  سیاست های 
سیاست های  باید  تهدیدها  این  رفع  برای 

جمعیتی فعلی اجرا شوند.

تک فرزندی 19 درصد خانواده های ایرانی

نرخ زاد و ولد در کشور منفی شد

راه اندازی داروخانه های گیاهی
و  ایرانی  سنتی  طب  دفتر  کل  مدیر  و  وزیر  مشاور 
اقبال  گیاهی،  داروخانه های  راه اندازی  با  گفت:  اسالمی 

مردم در استفاده از این نوع داروها سامان می یابد .
به  ویژه  توجه  به  اشاره  با   ، خدادوست  محمود  دکتر 
اسناد  در  گیاهی  و  سنتی  و  طبیعی  های  فراورده 
شورای  مصوبه  کشور،  توسعه  پنجم  قانون  باالدستی 
عالی انقالب فرهنگی  و سیاست های ابالغی سالمت از 
سوی رهبر معظم انقالب، گفت: در این اسناد باالدستی 
داروهای  سنتی،  های طب  ظرفیت  از  استفاده  لزوم  بر 
مناسب  بستری  ایجاد  و  شده  تاکید  طبیعی  و  گیاهی 
خدمات  بهتر  ارائه  و  ها  ظرفیت  این  از  استفاده  برای 
بهداشت  وزارت  از وظایف  یکی  را  به مردم  طب سنتی 

عنوان کرده است.
و  ایرانی  سنتی  طب  دفتر  کل  مدیر  و  وزیر  مشاور 
ابالغی  های  سیاست  براساس  کرد:  تاکید  اسالمی 
بهداشت  وزارت  رهبری،  معظم  مقام  سوی  از  سالمت 
شدن  نهادینه  و  توسعه  ترویج،  به  نسبت  است  مکلف 
طب سنتی و فراورده های آن در نظام سالمت اقدامات 

الزم را انجام دهد.
افزون  روز  درخواست های  به  اشاره  ضمن  خدادوست 
فراورده های  و  داروها  از  استفاده  در  آنها  اقبال  و  مردم 
وزارت  اساس  این  بر  داشت:  اظهار  گیاهی  و  طبیعی 
راه اندازی  دستورالعمل  تدوین  به  اقدام  بهداشت 

گیاهی کرد. داروخانه های 

تولید دارویی جدید برای سرطان ریه

از  )ص(  اکرم  رسول  بیمارستان  آنکولوژی  بخش  رئیس 
تولید دارویی با نام آلوپم برای سرطان ریه خبر داد.

علی شهریاری اظهار کرد: داروی آلوپم در درمان سرطان 
اثربخشی  و  عوارض  نظر  از  و  شود  می  استفاده  ریه 

عملکردی مشابه نمونه خارجی دارد.
ماه  دو  طی  ژنریک  داروی  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
استفاده در بیمارستان ها اثربخشی مطلوبی داشته است.

درمانی جدید  داروهای شیمی  از  استفاده  به گفته وی، 
در  پیشرفت  و  الوند  نانو  شرکت  آلوپم  داروی  مانند 
داروهای ایمونوآنکولوژی میزان اثربخشی درمان سرطان 

ریه را بیشتر کرده است.
)ص(  اکرم  رسول  بیمارستان  آنکولوژی  بخش  رئیس 
ادامه داد: آلوپم نام تجاری داروی پمترکسد بوده و اولین 
پودر  صورت  به  که  است  شیمیایی  سرطان  ضد  داروی 
تولید می شود؛ در مطالعات مختلف نشان داده شده که 
بهبود  روند  پیشرفت  موجب  تواند  می  پمترکسد  داروی 

بیمار و افزایش طول عمر او شود.
شهریاری افزود: سرطان ریه کشنده ترین سرطان در هر 

دو جنس در جهان و ایران است. 
دکتر آراز سبزواری، عضو هیئت مدیره شرکت نانو الوند 
پیش  دارو،  این  برند  شکل  گفت:  دارو  این  درباره  نیز 
وارد  چک  جمهوری  از  ژنریک  فرم  و  امریکا  از  این  از 

می شد.

راه اندازی کلینیک های سالمت 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده 
نهاد ریاست جمهوری گفت: کلینیک های »سالمت خانواده 
انقالب  عالی  شورای  اولویت های   به  توجه  با  جنسی«  و 
فرهنگی قرار است  از اوایل نیمه دوم سال جاری شروع به 
کار کنند.اطهره نژادی اظهار کرد: وزارت بهداشت با همکاری 
معاونت امور زنان و خانواده کلینیک های »سالمت خانواده 
را در پلی کلینیک های تخصصی دانشگاه های  و جنسی« 
علوم پزشکی راه اندازی می کند. عنوان این طرح »همکاری 
در راه اندازی کلینیک های سالمت خانواده و تدوین بسته 
خدمتی این کلینیک ها« است.وی درباره هدف کیفی این 
خانواده ها  تضمین دسترسی  آن  کیفی  گفت: هدف  طرح 
ارتقای  جنسی،  سالمت  و  خانواده  سالمت  خدمات  به 
رضایتمندی زوجین از زندگی زناشویی در راستای تحکیم و 
پایداری بنیان خانواده  منطبق با  بند 4 سیاست های ابالغی 
اسالمی-  سالم  زندگی  ترویج سبک  همچنین  و  جمعیت 
ایرانی است.وی با اشاره به  ۱7 کلینیک سالمت خانواده 
و جنسی به مردم خدمت ارایه می دهند. بر اساس بخش 
دوم موافقت نامه با وزارت بهداشت، یک بسته خدمتی باید 
تدوین شود که شامل راهنمای ارایه خدمت در کلینیک های 
در  خدمت  ارایه  ارزیابی  و  پایش  نظام  خانواده،  سالمت 
کلینیک ها،  در  کارکنان  اخالقی  آیین نامه  کلینیک ها، 
حداکثر  ایجاد  برای  کدگذاری  بومی  سیستم  طراحی 
امنیت اطالعات در پرونده های کلینیک های  محرمانگی و 
در  خدمت  استانداردهای  و  جنسی  و  خانواده  سالمت 

کلینیک سالمت و خانواده است.

امالک  فروش  و  آوری  جمع  سازمان  رئیس 
تملیکی با اعالم فروش برخی از کاالهای قاچاق 
گفت:  احمر  هالل  به  شده  تعدیل  قیمت  با 
بزودی کاالهای قاچاق در بین نیازمندان توزیع 

می شود.
نامه  تفاهم  امضای  درآئین  دلیری  امین 
جمع  سازمان  احمرو  هالل  جمعیت  همکاری 
آوری و فروش امالک تملیکی، اظهارکرد: این 
سازمان امکاناتی دارد که می توان با همکاری 
به  کمک  جهت  مناسبی  اقدامات  احمر  هالل 

نیازمندان انجام دهد.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که در این سازمان 
تکلیف  تعیین  شود،  می  مشخص  حاکمیتی 
کاالهای قاچاق است که باید مورد تایید قاضی 

قرار بگیرد.
امالک  فروش  و  آوری  جمع  سازمان  رئیس 
تملیکی با تاکید بر این که بعد از رأی قطعی 
الزم  اقدامات  به  مبادرت  ما  کاال،  ضبط  برای 
کاالهای  تکلیف  تعیین  ، گفت:برای  کنیم  می 
سازمان  از  را  آن  محور  سالمت  مجوز  غذایی، 
جهاد  و  استاندارد  ملی  مؤسسه   ، دارو  و  غذا 
کشاورزی می گیریم و پس از آن، برای توزیع 

آن اقدام می کنیم.

کاالهای  از  برخی  که  این  به  اشاره  با  دلیری 
باید  سرعت  به  و  بوده  الفساد  سریع  قاچاق 
کاالهای  از  برخی  گفت:  شود،  تکلیف  تعیین 
قاچاق که مجوزهای الزم را اخذ کرد در تعاونی 
قرار  نیازمندان  اختیار  در  یا  و  دولتی  مصرف 

می گیرد.
قاچاق  کاالهای  این  از  برخی  داد:  ادامه  وی 

لوازم  دارند، شامل  دوام  و  نبوده  الفساد  سریع 
خانگی، موبایل، خودرو و البسه می شود.

اینکه  بر  مبنی  سؤالی  به  پاسخ  در  دلیری 
مقابل  در  قاچاق  کاالی  است  شده  اعالم 
این  گفت:  شود،  معدوم  باید  قاچاقچی  خود 
شود  می  هایی  قاچاق  شامل  بیشتر  موضوع 
شده  کشور  وارد  یافته  سازمان  صورت  به  که 

نوع  این  رساند،  می  آسیب  داخلی  تولید  به  و 
کاالهای قاچاق معدوم می شود.

مبارزه  قانون   ۵6 و   ۵۰ ماده  طبق  گفت:  وی 
با کاالی قاچاق و ارز که ابالغ شده است، سه 
حالت انهدام، صادرات و فروش را برای قاچاق 
ما موضوع  اند که  بینی کرده  ارز پیش  و  کاال 
صادرات  ولی  ایم  داشته  را  فروش  و  انهدام 
انجام نگرفته است، البته در آینده برخی از این 

کاالهای قاچاق صادر می شود.
آیا کاالهای  این سؤال که  به  پاسخ  دلیری در 
هالل  به  نیازمندان  میان  توزیع  برای  قاچاق 
طبق  گفت:  خیر،  یا  شود  می  فروخته  احمر 
ارائه  رایگان  را  کاالیی  هیچ  توانیم  نمی  قانون 
دهیم، ولی تا حد ممکن قیمت آن را برای این 

سازمان تعدیل می کنیم.
توسط  احمر  هالل  نیاز  مورد  اقالم  تأمین 
سازمان جمع آوری و فروش امالک تملیکی از 
جمله مواد غذایی و پوشاک با قیمت کارشناس 
همچنین  و  مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  و 
خصوص  در  سازمان  دو  بین  اطالعات  تبادل 
این  مفاد  جمله  از  آالت  ماشین  و  تجهیزات 

تفاهم نامه است.

کاالهای قاچاق در اختیار نیازمندان 

به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور عملیات جمع آوری متکدیان تهران و جذب 

کودکان بی سرپرست آغاز شد.
حبیب اهلل مسعودی فرید ، ضمن بیان آنکه این 
عملیات به ریاست استاندار تهران و با همکاری 
شهرداری،  انتظامی،  نیروی  تهران،  فرمانداری 
می گیرد،  صورت  و...  کشور  بهزیستی  سازمان 

گفت: در این طرح جمع آوری و مسوولیت سه 
گروه بیماران روانی مزمن، کودکان زیر ۱8 سال 
و همچنین سالمندان با سازمان بهزیستی کشور 
است.وی ادامه داد: این افراد پس از طی فرایند 
احراز هویت از طریق بخش های قضایی و انتظامی 
تحت حمایت های مددکاری قرار خواهند گرفت.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 

تصریح کرد: پیش از هرچیز نیاز است تا این 
افراد احراز هویت شوند زیرا معموال متکدیان یا 
فاقد اسناد و اوراق هویتی هستند و یا خود را 
مجهول الهویه اعالم کرده و هویت خود را پنهان 
می کنند به همین دلیل در مواجهه با این قشر 
احراز هویت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

مسعودی فرید ادامه داد: باید به هر یک از این افراد 
پس از احراز هویت یک کد ویژه و اختصاصی 
داده شود تا در صورت جمع آوری مجدد متوجه 
پیشینه خدماتی این افراد باشیم که البته نمی توان 
کد ملی افراد را به عنوان این کد در نظر گرفت.

وی ادامه داد: براساس قانون ساماندهی متکدیان 
که مصوب شورای عالی اداری کشور است، هر 
دستگاه باید نقش خود را در مقابل این قشر ایفا 
کند که به موجب ماده 6 آن، سازمان بهزیستی 
موظف است افراد بی سرپرست، ناتوان، معلول، و 
سالمندان نیازمند را تحویل گرفته و در اماکن 
قرار  آموزش  تحت  و  کرده  نگهداری  مناسب 
دهد؛ همچنین پوشش های حمایتی الزم را تا 
ایجاد شرایط و زمینه مناسب برای بازگشت آنان 
به زندگی عادی ایجاد کند.معاون امور اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: براساس ماده 
7 این قانون نیز کمیته امداد امام خمینی )ره( 
موظف است ضمن هماهنگی با مسوول مجتمع 

اردوگاهی، پوشش حمایتی و هدایتی الزم را برای 
نیازمند، گم شده،  متواری، درمانده و در  افراد 
راه مانده برقرار کرده و شرایط و زمینه بازگشت 
آنان به زندگی عادی را فراهم کند.مسعودی فرید 
ادامه داد: بیش از 6۰ درصد این افراد غیرتهرانی 
هستند که باید به استان های مربوطه خود ارجاع 
داده شوند. به همین ترتیب حتی اگر در این 
طرح ۲۰۰۰ نفر از گروه های مربوط به سازمان 
در  آنکه  علت  به  شوند  جمع آوری  بهزیستی 
شهرستان ها پخش خواهند شد، بار چندانی به 
بهزیستی وارد نمی کنند.وی افزود: در صورت پیدا 
شدن خانواده های این افراد، چنانچه صالحیت 
داده  تحویل  خانواده  به  باشند،  داشته  را  الزم 
شده، در غیراینصورت در مراکز بهزیستی جای 
داده خواهند شد.معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور درخصوص کودکان کار و خیابان 
ساماندهی  آیین نامه  براساس  کرد:  اظهار  نیز 
کودکان خیابانی تعیین مکان و تجهیز آن در 
جهت ساماندهی کودکان کار و خیابان برعهده 
شهرداری ها بوده این در حالی است که در حال 
حاضر مهم ترین مشکل ما در حوزه ساماندهی این 
کودکان کمبود فضای فیزیکی است که در صورت 
تامین آن با مشکل دیگری مواجه نبوده و نسبت 

به پذیرش این کودکان اقدام خواهیم کرد.

معاون بهزیستی تاکید کرد :

لزوم »کد«دار شدن متکدیان
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متن آگهی 

داور  آقای  متهم  علیه  شکایتی  حسین  فرزند  سرشار  حسین  علی  آقای  شاکی 
نظامات  و  اصول  رعایت  عدم  اتهام  به  اردبیل  بهساز  آذر  شرکت  )مدیر  عبدالهی 
دولتی و عدم نظارت بر محیط کار منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان 
7۵ درصد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
در  واقع  سابق(  جزایی   ۱۰۵( آباد  خرم  شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۵ شعبه  به 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
کالسه ۹۵۰۹۹866۱۲7۰۰۱۰4 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰7/۰۳ 
و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده ۳44 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 
شهرستان خرم آباد – پرویز پور هادی. 

متن آگهی 

شاکی آقای محمد جهانی فرزند کرم خدا شکایتی علیه متهم آقای محمد فرج 
الهی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار با میزان تقصیر 6۰ 
درصد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
در  واقع   ) سابق  جزایی   ۱۰۵( آباد  خرم  شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۵ شعبه  به 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
کالسه ۹۵۰۹۹866۱۲۹۰۰۲78 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰7/۰۳ 
و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده ۳44 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهرستان 

متن آگهی 

صدیقه  خانم  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  ملکشاهی 
شماره  پرونده  در   ۳۳ شعبه  از  صادره   ۹4۰۹۹766۹47۰۰۱6۵ شماره 
اصل  عنوان  به  تومان  میلیون   ۵/۰۰۰/۰۰۰ به  محکوم   ۹4۰۹۹866۹47۰۰۱۰۳
الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  تومان  پانصد  و  هزار  نوزده  پرداخت  و  خواسته 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  وفق  وکیل 
)۱۳۹4/۰7/۰7( لغایت وصول آن در حق محکوم له آقای سامان میرزاوندی چگنی 
با وکالت کیانونش جمشیدیان حیدر و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 
هزینه  با  مطالبات  وصول  به  نسبت  مقررات  طبق  احکام  اجرای  دایره  اینصورت 

اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 33 خانواده یک شورای حل اختالف 
شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور. 

اجرائیه
محکوم له:سعید بابایی فرزند علی مرتضی

محکوم علیه:حشمت اله رحمت تویسر کانی فرزند قدرت
دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به:به  محکوم 
۹۵۰۹۹7۰۲۲6۲۰۰۱۱8 محکوم علیه محکوم اند به پرداخت مبلغ 8۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ ۲/۵۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 
دارد  می  واعالم  صادر  خواهان  در حق  دعوی   طرح  از  ناشی  خسارت  لحاظ  به 
اعالمی  اساس شاخص  بر  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  به  را  وهمچنین خوانده 
تقدیم  تاریخ  از  خواسته  اصل  به  راجع  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 

دادخواست مورخ ۹4/۱۰/۹ لغایت ایصال محکوم به در حق خواهان 
پرداخت نیم عشراجرائی در حق صندوق دولت.

110/50900 مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
قانون  موضوع  اول  ۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۵۵۰۰۱88۲هیات  شماره  رای  برابر  رسمی 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
علیرضا رنجبرپور فرزند محمدموسی بشماره شناسنامه ۵8در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۲7۳/۱۱مترمربع   مفروز و مجزی شده از پالک۳6 اصلی 
واقع در  صالح آباد خریداری از مالک رسمی شرکت فالحتی نمونه موضوع سند 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  شماره ۱8844مورخ ۲۵/8/۱۳۵4دفتر ۳کرج 
اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصوا  انقضای مدت مذکور  است در صورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت دوممحمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نظرآباد

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

آگهی موضوع ماده3 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
قانون  موضوع  اول  ۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۵۵۰۰۱88۰هیات  شماره  رای  برابر  رسمی 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
فرهاد صفرخانی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۲46۹6در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۳۰۱/8۰مترمربع   مفروز و مجزی شده از پالک۳6 اصلی 
واقع در  صالح آباد خریداری از مالک رسمی شرکت فالحتی نمونه نمونه موضوع 
سند شماره ۱8844مورخ۱۳۵4/8/8دفتر ۳کرج محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصوا  انقضای مدت مذکور  است در صورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نظرآباد

آگهی وقت رسیدگی 
به  توجه  با  المکان  مجهول  فعال  عباس  فرزند  شاهوردی  مرتضی  آقای  بدینوسیله 
محتویات پرونده کالسه ۳۳8/۱۰4/۹۵/ک ۲ کیفری این دادگاه متهم است به خیانت 
در امانت موضوع شکایت یداله حسنوند که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده 
اتهامی در تاریخ ۹۵/6/۱7ساعت 8:۳۰ صبح مراتب در اجرای ماده ۳44 قانون آیین 
دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در 
جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم 
حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده 4۰6 قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سعید سهرابی چگنی 

دادنامه
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 ۹4۰۹۹8۰۲۲66۰۰764شعبه  کالسه  پرونده 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره۹۵۰۹۹7۰۲۲66۰۰۳۲۵
خواهان:بانک صادرات با وکالت خانم مرضیه عسگری فرزند معراجعلی

خواندگان: آقای محمدرضا رافعی فرزند محمد حسین وآقای ابراهیم ابوالقاسمی 
فرزند حجت اله وآقای عباس ابوالقاسمی فرزند حجت اله 

خواسته ها: مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
بابت... 

گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص دعوی بانک صادرات با وکالت خانم مرضیه عسگری به طرفیت آقای 
بخواسته  ابوالقاسمی  عباس  وآقای  ابوالقاسمی  ابراهیم  وآقای  رافعی  محمدرضا 
مطالبه مبلغ 4۳/۵۵۰/68۵ ریال از بابت اصل خواسته ومبلغ 74/۱8۵/۰7۰ ریال 
از بابت خسارات دادرسی وتاخیر تادیه با این توضیح که وکیل خواهان به شرح 
دادخواست تقدیمی ومطروحه در جلسه دادرسی بیان داشته خوانده ردیف اول به 
موجب قرارداد مضاربه شماره 84۰۰۱7۰۵ مورخه 84/۵/۱۰ مستند دعوی اقدام به 
دریافت تسهیالتی از بانک صادرات ایران شعبه خیام نموده است ودر ضمن قرارداد 
مذکور وتعهد نامه پیوست دادخواست متعهد گردیده دین خویش را در سررسیدی 
بر  پرداخت عالوه  ودر صورت عدم  نماید  پرداخت  تعیین گردیده  قرارداد  در  که 
زمان وصول  الی  تاریخ ۹4/۱۱/۱۰  از  معادل ۲4 درصد  مبلغی  اصل دین ساالنه 
بانک پرداخت نماید وسایر  ایفای تعهد به  کلیه مطالبات به عنوان خسارت عدم 
پرداخت  نامه مستند دعوی  وتعهد  قرارداد  امضای ذیل  به موجب  نیز  خواندگان 
کلیه دیون را متضامنا با خوانده ردیف اول به عهده گرفته اند لیکن تا کنون نسبت 
وتقاضای رسیدگی وصدور  اند  نیاورده  به عمل  اقدامی  به پرداخت دیون خویش 
حکم به شرح خواسته وخسارت تاخیر تادیه به مبلغ 74/۱8۵/۰7۰ ریال از تاریخ 
84/۱۱/۱۰ الی ۹4/6/7 را نموده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق ومالحظه 
اسناد ومدارک خواهان نظر به اینکه مدارک ابرازی خواهان حکایت از صحت ادعای 
خواهان دارد وخواندگان با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده ودر قبال 
اند ودلیلی بر پرداخت اقساط وام  ایراد ودفاعی ننموده  ابرازی  دعوی ومستندات 
تسهیالت دریافت شده ارائه ننموده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته وبه 
استناد مواد ۵۱۹و۵۲۲و۵۱۵و۱۹8  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
از  ریال   74/۱8۵/۰7۰ ومبلغ  اصل  4۳/۵۵۰/68۵ریال  مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
از تاریخ 84/۱۱/۱۰ الی ۹4/6/7 درحق خواهان ومبلغ  بابت خسارت تاخیرتادیه 
می  واعالم  صادر  خواهان  در حق  دادرسی  عنوان خسارت  به  ریال   ۳/8۰۲/۰7۳
نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت ۲۰ روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه وظرف۲۰روز دیگر قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
110/50910 رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی ابالغ

صدری  محسن  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  سر  کله  احمدزاده  الهه  خواهان 
شهرستان  عمومی  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته   به  ارومیه 
تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی خانواده یک تهران  واقع  در تهران _ اتوبان شهید محالتی –نبرد جنوبی 
جنب آتش نشانی وشهرداری  ارجاع  و به کالسه ۹۵۰۹۹8۰۲۰۲۰۰۰464  ثبت 
گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹۵/7/۳ ساعت ۱۱/۰۰ تعیین شده است  به 
علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ 
قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده 
پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
جهت  فوق  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم   و  دادخواست  دوم  خود.نسخه  کامل 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/50906مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 250 
مجتمع قضایی خانواده یک تهران

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  

کالسه  پرونده  ۳6/۲۲۰۹/۹۵ 
وقت رسیدگی  ۹۵/6/۲4 ساعت 8/۳۰ 

خواهان   امیر حسام قاسملو  
خوانده    متعلم قاسملو
خواسته  افزایش نفقه   

خواهان  دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به حوزه 
۲۲۰۹ ارجاع گردیده  و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت  مجهول المکان بودن 
خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  
تاخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یک ماه بدفتر شورامراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در 
وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  چنانچه  بعدا ابالغی  به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
110/50908    دبیر حوزه 2209 مجتمع شماره 23 شورای حل اختالف تهران 

تعیین داور 

آگهی تعیین داور در پرونده کالسه ۹۵۰۱7۲ آقای اسداله کرد بچه چنگی فرزند 
علی ابالغ می گردد در خصوص دعوی خانم امر به داوری صادر گردیده لذا مراتب 
یک نوبت در روزنامه آگهی میشود که ظرف یک هفته از تاریخ نشرآگهی با مراجعه 
محالتی  شهید  اتوبان  نشانی  به  تهران  یک  خانواده  دادگاه   ۲۵۰ شعبه  دفتر  به 
از  متاهل  مسلمان  فرد  یک  آتشنشانی  پشت  زمزم  چهارراه  جنوبی  نبرد  خیابان 
بستگان درجه یک به عنوان داور با در دست داشتن شناسنامه به دادگاه معرفی 

فرمایید.
 110/50901 مدیر دفتر شعبه 250 دادگاه خانواده یک 

بهترین ایده ها برای چیدمان
 اتاق های کوچک 

چیدمان اتاق های کوچک و دکوراسیون منرل های کوچک و نقلی یکی از 
مهم ترین بحث های دنیای مد روز می باشد که هر روز با ایده های مختلفی 
سعی در چیدمان بهتر و روحیه دار شدن این مکان ها به عمل آید در این 

بخش بهترین ایده ها برای اتاق های کوچک گرد آوری شده است.

1.    تخت کنج نشین در اتاق خواب
در اتاق هایی که کوچک هستند، می توانید دیوار حائلی میان تخت و بقیه 
اتاق ایجاد کنید. تخت را در کنجی از اتاق قرار دهید و با پرده یا دیواری 
که باعث تاریکی نشود، آنها را از هم تفکیک کنید. برای زیبایی هم می 
توانید از پرده های چوبی یا حصیری کمک بگیرید و روی آن قاب عکس 
یا اثر هنری نصب کنید. در جلوی آن  نیز میز و آباژور و … را بگذارید. 
اتاق های کوچک بهتر است سفید باشند تا نور را بیشتر منعکس کنند و 

فضا دلبازتر دیده شود. 

 2.    آشپزخانه ای به اندازه کابینت
امان از این آشپزخانه های کوچک که فعالیت را برای خانم خانه بسیار 

دشوار می کنند.
از همه فضای  اما اگر مجبور به داشتن آشپزخانه ای کوچک هستید،   
عمودی آن باید بهره بگیرید. ظرف و ظروف آشپزخانه به قدری زیاد و 
متنوع هستند که هر چه قدر هم کمد و کابینت داشته باشید، باز هم گویا 
جا کم است. ضخامت سطح کابینت ها را باریک تر از حد نرمال انتخاب 
کنید. همین چند سانتی متر برای نصب کابینت های بلندتر در باالی کانتر 

تاثیر گذار است.
 از دیوار پشت اجاق گاز می توانید برای نصب تاقچه و قرار دادن وسایل 
آشپزی کمک بگیرید. اگر در آن قسمت آینه دیواری هم نصب کنید، توهم 
بزرگ تر بودن فضا را هم اعمال کرده اید و به بزرگ تر دیده شدن فضا 

کمک می کند. 

3.    اتاق مهمان / کودك
می توانید اتاق باریک و بی استفاده را به اتاق مهمان یا اتاق کودک تبدیل 
و از فضای آن به بهترین شکل بهره بگیرید. یک گوشه از اتاق را با تخت 
های دیواری و دو طبقه پر کنید. در ادامه تخت هم، کمد و کشو کار کنید 
تا وسایل ضروری داخل آنها جای بگیرند. می توانید پرده ای هم برای تخت 
ها در نظر بگیرید تا در طول روز که استفاده خواب از آنها ندارید، اتاق شکل 

مرتب تری داشته باشد. 

4.    اتاق مطالعه
گوشه های بی استفاده خانه را می توان به بهترین شکل استفاده کرد. البته 
این طرح برای خانه های بزرگ که قسمتی از آنها اتاق کوچکی وجود دارد، 
مناسب است. اما اگر ایده ای برای این اتاق ندارید ما پیشنهاد می کنیم 
آن را به فضای مطالعه تبدیل کنید. کتابخانه ای سراسری روی دیوار نصب 
کنید و در جلوی آن تختی قرار دهید که در عین راحت و استراحت، کتاب 

های مورد عالقه خود را نیز مطالعه کنید.

 5.    اتاق خواب دنج
وقتی آپارتمان خیلی کوچک است و اتاقی اختصاصی برای خواب ندارد، 
می توانید گوشه ای از آن را به فضای خواب تبدیل کنید و با پرده از بقیه 
اتاق جدا کنید. کنجی که برای خواب در نظر می گیرید را نیز با انواع قاب 
و روتختی و آثار هنری زیبا، تزئین کنید تا نمای بهتری داشته باشد. پرده 
تفکیک کننده را نیز با دیگر وسایل بخش بیرونی اتاق جفت کنید تا این 

همخوانی نظم فضا را نمایش دهند. 

 6.    اتاق ناهارخوری در دل اتاق نشمین
در آپارتمان های کوچک، بهترین کار، استفاده از مبلمان چندمنظوره است.
مبل هایی که تخت می شوند. یا مبل هایی که به صورت L در گوشه 
اتاق چیده می شوند و می توان با قرار دادن میز پیش دستی، به عنوان 
فضای نشیمن و با قرار دادن میز بزرگ، به عنوان فضای غذاخوری از آنها 

استفاده کرد.

درمان  کمک  به  ها  میوه  کدام 
آیند؟ می  ادراری   عفونتهای 

است  معمول  بسیار  ادراری  دستگاه  عفونت 
هنگام  سوزش  مانند  عالئمی  با  تواند  می  و 
تبدیل  آزاردهنده  مشکل  یک  به  کردن،  ادرار 
با فشار در ناحیه شکم، و گاهی  شود و همراه 
با درجه حرارت پایین همراه باشد. اوقات تب 
دوره  یک  دانید،  می  که  همانطور  احتماال   
پزشک  تجویز  با  آن  مصرف  و  بیوتیک  آنتی 
ادراری  دستگاه  های  عفونت  درمان  به  منجر 
وجود  هایی  دستورالعمل  امروز  اما  شود  می 
با  و  داروها  این  به  وابستگی  بدون  که  دارد 
ها  میوه  برخی  با  خود  غذایی  رژیم  تکمیل 
سیر  یا  دور  خود  از  را  ها  عفونت  این  بتوانید 

کنید. تقویت  را  آنها  درمان 
ویتامین  از  غنی  ها  میوه  برخی  اساسا 
رشد  که  هستند  دیگری  ترکیبات  و   ث 
 باکتری ها در دستگاه گوارش را کاهش می دهند. 
درمانی  میوه  از  به  دیگر  های  استراترژی 
مایعات  و  آب  زیادی  قبیلند:مقادیر  این  از 
و  مثانه  کردن  تمیر  به  کار  این  بنوشید. 
کرد.چای  خواهد  کمک  ادراری  دستگاه 
چون  بنوشید  رزماری  و  دارچین  بابونه، 

دهند. می  کاهش  را  التهاب 
از آنتی اکسیدان   خوردن مواد غذایی سرشار 
مفید  نیز  جعفری  و  زنجبیل،  سیر،  مانند  ها 

است.
احتباس  از  جلوگیری  باعث  مدر  غذاهای   
مانند  شوند،  می  کردن  ادرار  ترویج  و  مایعات 

چغندر. و  کرفس  خیار،  مارچوبه، 
هستند،  مثانه  کننده  تحریک  که  غذاهایی  از   

کنید. خودداری  سبز  چای  و  قهوه  مانند 
شده،  تصفیه  آرد  با  شده  ساخته  غذاهای  از 

کنید. اجتناب  قند  و  مخمرها 

مفید: های  میوه   
میوه های  صدر  در  اخته  زغال  قاط:  قره 
و  پزشکان  دارد.  قرار  ادراری  ضدعفونت 
قرمز  های  میوه   این  تغذیه  حوزه  محققان 
مجاری  از  حفاظت  برای  سالح  بهترین  را 
حاوی  که  این  خاطر  به  دانند  می   ادراری 
آنتی  اکسیدانی  و  بیوتیکی  آنتی  خواص 
اسیدیته  حالت  ریز  میوه  های  این  است. 
هر  دلیل  همین  به  و  کرده  بیشتر  را  ادرار 
اخته  زغال  می  کنند.  دفع  را  باکتری  نوع 
آن  از  قبل  و  است  باکتری  ها  برنده  بین  از 
به مزاحم  عناصر  این  نمی دهد  اجازه   نیز 

بچسبد.  ادراری  مجاری  های  بافت    

لیموترش:  آب  و  پرتقال  آب 
عفونت  با  مقابله  باعث  طبیعی  آبمیوه   این 
پرتقال  آب  این  بر  عالوه  شود.  می   ادراری 
کمک  نیز  روده ها  شدن  تمیز  به  لیموترش  و 

می  کند. زیادی 

 آب آناناس:
باعث  که  است  مفیدی  آنزیم  حاوی  آناناس   
خالص  برای  و  شده  بدن  از  زدایی  التهاب 
در  است.  مفید  ادراری  عفونت  شر  از  شدن 
درمانگر  میوه  یک  را  آناناس  می  توان  واقع 
سبد  در  روزانه  حضور  شایستگی  که  دانست 

را دارد. میوه 

گوناگون سالمت و تغذیه 

هر  که  هستند  طوری  ها  خصیصه  از  بعضی 
آنها  با  دارد  اعماق وجودش دوست  انسانی در 
کرامت  خصایص،  این  از  یکی  بشود.  شناخته 
و  کرامتی هستید؟  با  انسان  است. شما چقدر 
فکر می کنید که برای ترویج این خصیصه نیکو 

در خانواده تان باید چه کارهایی بکنید؟
زمین  سوی  به  آسمان  از  که  باران  های  دانه 
با خود  را هم  آرامش  از  رها می شوند، حسی 
به همراه می آورند. شاید مهم ترین دلیل این 
آسودگی خیال، پیامی است که این پدیده زیبا 
انسان ها و حتی موجودات دیگر می  ما  برای 
کرامت  سفره  پایان  بی  گستردگی  پیام  آورد؛ 
خداوند. کرامت، در معنی لغوی آن به معنای 
بزرگواری، سخاوت، احسان و جوانمردی است. 
منظور ما هم از کرامت در این یادداشت همین 
از  معنی  این  به  دستیابی  که  چرا  است  معنی 
کرامت برای اکثر ما امکان پذیرتر است. کرامت 
ورزیدن نسبت به دیگران، یک مصداق مثالی از 
باران است که بی منت و بی شرط و شروط بر 
بارد، اول از همه  سر همه به طور یکسان می 
هم بر کسی که در زندگی اش کرامت ورزیدن 

را مورد توجه قرار می دهد.

چه کنیم که خانواده مان اهل کرامت 
باشند؟

در کرامت ورزیدن، رازداری و آبروداری حرف 
اول را می زند. فرزندانتان را با این موضوع نیز 
آشنا کنید که کرامت وقتی معنای واقعی پیدا 
برای  مقابل  طرف  اینکه  از  قبل  که  کند  می 
درخواستی خودش را کوچک کند ما برای رفع 

نیاز او کاری کرده باشیم
شاید برای شما جالب باشد که بدانید خصیصه 
ما  های مثبت چقدر در سالمتی و طول عمر 
موثر هستند. یافته های دانشمندان نشان داده 
سخاوت  و  کرامت  اهل  که  کسانی  که  است 
هستند قلب سالم تری دارند، کمتر به بیماری 
و  استرس  شوند،  می  دچار  روانپزشکی  های 
افسردگی کمتری دارند و شادتر هستند. پس 
تری  سالم  خانواده  کم  می خواهید دست  اگر 
داشته باشید، از ترویج کرامت در بین اعضای 
بتوانید  اینکه  برای  نکنید.  غفلت  خانواده خود 
کرامت ورزیدن را در خانواده تان جا بیندازید، 

می توانید راهکارهای زیر را امتحان کنید:

عالم با عمل باشید
کرامت  اهل  مادر،  یا  پدر  عنوان  به  شما  اگر   
که  باشید  امیدوار  توانید  می  باشید  ورزیدن 

فرزندانتان هم به کرامت توجه نشان بدهند.

از کودکی شروع کنید
داشته  کرامتی  با  فرزندان  خواهید  می  اگر 
باشید، زمان را غنیمت بشمرید و از زمانی که 
آنها کودک هستند، با قصه و بازی ایشان را با 
کرامت و اهمیت آن آشنا کنید. برای مثال اگر 
بازی  بازی ای  با اسباب  کودک شما در پارک 
آن  به  نسبت  هم  دیگر  بچه  یک  که  کند  می 
اشتراک  به  برای  را  او  دهد،  می  نشان  عالقه 
گذاشتن اسباب بازی اش با آن کودک تشویق 

کنید.

تأثیر کرامت را بروز بدهید
سخاوت  و  کرامت  با  دیگری  فرد  با  شما  اگر   
رفتار کنید و بتوانید احساس خوب بعد از این 
رفتار را به صورت عملی به فرزندتان و یا دیگر 
اعضای خانواده نشان بدهید، احتمال بیشتری 
وجود خواهد داشت که فرزندان شما و یا دیگر 

اعضای خانواده تان بخواهند از شما الگو بگیرند. 
برای مثال اگر فرزند شما ببیند که حال شما 
بعد از کرامت ورزیدن، بهتر شده مثاًل آرام تر یا 
شادمان تر شده اید، تلقی مثبتی از این رفتار 
پیدا خواهد کرد و نسبت به آن رغبت بیشتری 

نشان خواهد داد.

کارهای کوچک را دست کم نگیرید
و  پدر  آنها  در  که  آمده  پیش  هایی  موقعیت 
مادری که خودشان اهل سخاوت و کرامت بوده 
مواجه  فرزندانشان  بزرگتر  های  کرامت  با  اند، 

شده اند.
دیگر  به  را  کردن  کرامت  بتوانید  اینکه  برای 
نیست  الزم  کنید،  منتقل  تان  خانواده  اعضای 
همین  بدهید.  انجام  عجیبی  و  بزرگ  کار  که 
که متوجه اطرافتان باشید، به نیازهای دیگران 
بیایید  بیرون  از خودتان  و  بدهید  نشان  توجه 
کار بزرگی کرده اید. برای مثال اگر همسر شما 
به خاطر نگهداری از مادر بیمارش چند روزی 
با  توانید  می  نداشته  درستی  خواب  که  است 
مادر  از  مراقبت  ساعت  چند  گرفتن  عهده  به 
او و دادن فرصت یک خواب آرام به او کرامت 
خودتان را به مرحله عمل برسانید. یا مثاًل اگر 
رازی درباره کسی می دانید که گفتنش موجب 
آبروریزی از او می شود و شما با وجود اینکه از 

دست او به شدت عصبانی و دلخور هستید اما 
رازش را فاش نمی کنید، قدم دیگری در مسیر 
کرامت برداشته اید. اگر هم وسع مالیتان آنقدر 
ببخشید  دیگران  به  مادی  لحاظ  از  که  است 
که دیگر فبها! اما به طور کلی آن چه که مهم 
برای کرامت ورزیدن  این است که شما  است، 
حرکت کنید حاال چه به صورت معنوی و چه 

به صورت مادی. 

طرح های کرامت ورزی خانوادگی 
بریزید

 برای مثال اگر کسی در فامیل و یا همسایگی 
تان است که می دانید مشکل دارد با خانواده 
هم  کمک  و  مشورت  با  تا  کنید  صحبت  تان 
مشکل  تسکین  یا  و  رفع  برای  راهی  بتوانید 
ورزیدن،  کرامت  در  کنید.  پیدا  فرد  آن 
را  اول  حرف  آبروداری  و  رازداری)۲۰۵۱47( 
نیز آشنا  این موضوع  با  را  زند. فرزندانتان  می 
پیدا  واقعی  معنای  وقتی  کرامت  که  کنید 
برای  مقابل  طرف  اینکه  از  قبل  که  کند  می 
درخواستی خودش را کوچک کند ما برای رفع 
نیاز او کاری کرده باشیم. می توانید از وسایل 
ارتباطی جدید هم برای اطالع رسانی به سایر 

اعضای خانواده تان استفاده کنید.

از کرامت بچه هایتان الگوبرداری کنید
 این یک واقعیت است که بچه ها زودتر و راحت 
تر از پدر و مادرهایشان بخشش و سخاوت می 
کنند. موقعیت هایی پیش آمده که در آنها پدر 
کرامت  و  اهل سخاوت  خودشان  که  مادری  و 
فرزندانشان  بزرگتر  های  کرامت  با  اند،  بوده 
مواجه شده اند. برای مثال پسر بچه هشت ساله 
ای که برای هزینه اجاره خانه ی کسی که نمی 
شناخت و فقط شنیده بود که پدر و مادرش با 
کمک فامیل و دوستان دارند برای کمک به او 
پول جمع می کنند، تمام پولی را که در طی 
یکسال به زحمت برای خرید تبلت جمع کرده 
بود بخشید. هیچگاه از یاد گرفتن غفلت نکنید 
و از این موقعیت ها برای تقویت فضای عاطفی 

در خانواده تان استفاده کنید.
منبع: تبیان

چگونه یک خانواده با کرامت داشته باشیم؟

کردن  کامل  به  مردها  و  زن ها  طبیعی  تمایالت 
همدیگر، آنها را برای مقابله با چالش های زندگی آماده 
می کند. البته هرکسی متفاوت است و هر زوج داستان 
خاص خود را دارد اما بین همه آنها اشتراکاتی وجود 

دارد.
بااینکه هرکدام از این جنسیت ها حرفی برای گفتن 
دارند اما مردها معموالً فایده بیشتری از روابط می برند: 
درمقابل حساسیت و درک خانم ها، خصوصیاتی مردانه 
مثل جدی بودن و قدرت بدنی از خود نشان می دهند. 
دالیل متعددی وجود دارد که نشان می دهد مردان 
باید به خانم ها، چه مادرشان باشد، چه همسرشان، 

چه دخترشان و چه خانمهای دیگر احترام بگذارند:

ـ زنان  زن ها دیدی متفاوت از مردان به مسائل دارندـ 
دیدگاهی به زندگی و مسائل مختلف آن دارند که 
بسیار قابل توجه است. آنها عادت دارند به عمق هر 
مسئله ای رسوخ کرده و همه چیز را با جزئیات بسیار 
بیشتری ببینند، حتی بدون اینکه نیاز به پیشرفت 
منطقی ایده و فکر داشته باشند. نه به این خاطر که 
مثل مردها به مشاهدات خود تکیه نمی کنند، بلکه به 
نظر می رسد آنها چه با دوراندیشی و چه بدون آن قادر 

به تحلیل مسائل هستند.
با حمایت زنان، مردها عملکرد بهتری خواهند 
بوده  این گفته قدیمی همیشه درست  ـ  داشت ـ
است: پشت سر هر مرد موفق، یک زن موفق بوده 
است. مردها وقتی در کنار یک زن قوی با درک و شعور 
باال قرار می گیرند، به موفقیت های بسیار بیشتری نائل 
می شوند. مردانی که حمایت یک زن را پشت سر خود 
دارند، با اعتمادبه نفس بیشتری به سمت موفقیت گام 

برمی دارند.
ـ مردها پیوندی ناگسستنی با  زن ها مادر هستندـ 

مادران خود دارند. درست همانطور که دخترها برای 
پدرها همیشه عزیزتر بوده اند. الزم نیست حتما پسر 
یکی و یکدونه یک زن باشید تا بتوانید زنی را در مقام 
مادری تحسین کنید. تجربیاتی که با مادرتان داشته اند 
برای ایجاد این ارتباط عمیق عاطفی کافی است. شما 
همیشه مدیون زحمت های مادرتان هستید که به دنیا 

آوردنتان کوچک ترین آن است.
ـ مردان و  زن ها آینه ای از تصویر مردان هستندـ 
زنان  چه از نظر احساسی، چه جسمی و چه انگیزشی 
مثل روز و شب متفاوتند. زنان می توانند به راحتی در 
جاهایی که مردان قادر به دیدن نور نیستند، شکاف  

وجود آنها را پر کنند.
ـ زن ها درک و منطقی دارند که  زن ها باهوش ترندـ 
مردها از آن بی بهره اند. بااینکه اندازه گیری هوش، کار 
دشواری است اما خیلی راحت می توانیم بگوییم که 
بینش و درک زنان نسبت به مسائل مختلف فراتر از 

مردان است.
و همدلی  محبت  ـ  ـ زن ها موجوداتی مهربانند 

از جمله خصوصیات زنان است که بیش از هرچیز 
تحسین می شود. زن ها خیلی بیشتر از مردها به دیگران 

توجه دارند و برای احساسات آنها احترام قائلند.
زن ها پرستار به دنیا می آیند ــ زن ها عالوه بر 
تعهد کاملی که به دیگران دارند، غریزه مادرگونه خود 
را از همان ابتدای کودکی با خود دارند و این باعث 
می شود از همان ابتدا به والدین و خواهر و برادرهای 
خود تا آنجا که در توان دارند کمک کنند و بعدها که 
بزرگ تر شوند این رفتار را دربرابر شوهر و فرزندان 
خود نشان می دهند. مردها برای این توانایی زن ها 

شدیداً احترام قائلند.
زن ها معامله کننده هایی قوی هستند ــ شاید 
می توانند  کردن  ضرر  بدون  که  کنند  ادعا  مردها 
بهترین معامله ها را به انجام برسانند اما درواقع این 
خانم ها هستند که در معامله ها می درخشند. زن ها 
که دل و نیتی پاک دارند طوری روی دیگران تاثیر 
می گذارند که مثل آنها به مسائل نگاه کنند و خیلی 

سریع تر از مردان به مصالحه می رسند.

دالیلی که باید مردها به 
زن ها احترام بگذارند



نشد  یونایتد حاضر  بلژیکی منچستر  ستاره 
دستور مورینیو برای تمرین کردن با تیم دوم 
را قبول کند تا در آستانه جدایی از شیاطین 

سرخ قرار گیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میرر، عدنان 
یانوزای از بازیکنانی است که آینده درخشانی 
برای او پیش بینی می شود اما به نظر می 
رسد که این بازیکن جایی در یونایتد ندارد و 

باید این تیم را ترک کند.
روزنامه دیلی میرر انگلیس نوشت که ستاره 
بلژیکی جوان شیاطین سرخ از دستور ژوزه 

مورینیو برای تمرین کردن با تیم دوم یونایتد 
سر باز زده و آن را توهینی به خود دانسته 
است. این روزنامه نوشت: مورینیو به یانوزای 
گفته بود تا رسیدن به شرایط آرمانی، با تیم 
نه  جوان  بازیکن  این  اما  کند  تمرین  دوم 
تنها دستور مورینیو را اجرا نکرد بلکه آن را 
توهینی به خود دانست. به نظر می رسد این 
بازیکن نمی تواند با مورینیو کار کند و باید 

منتظر جدایی اش از شیاطین سرخ باشیم.
مورینیو  که  نیست  بازیکنی  تنها  یانوزای 
دستور داد تا با تیم دوم تمرین کند. این مربی 

باستین  با  هم  را  برخوردی  چنین  پرتغالی 
سابق  کاپیتان  اما  داشت  اشتایگر  شواین 
ژرمن ها برخالف یانوزای حاضر شد با تیم دوم 

تمرین کند.
برای  منچستریونایتد  بلژیکی  ستاره  این 
در  فرگوسن  الکس  دوران  در  بار  نخستین 
ترکیب منچستریونایتد به میدان رفت. دوران 
دیوید مویس بهترین روزهای حضور یانوزای 
و  مویس  جدایی  با  اما  بود  جزیره  لیگ  در 

این  برای  شرایط  خال،  فان  لوییس  آمدن 
بازیکن بلژیکی بدتر شد. او به صورت قرضی 
در  نتوانست  اما  رفت  دورتموند  بوروسیا  به 
این تیم عملکرد خوبی از خود نشان دهد. او 
ژانویه گذشته به یونایتد برگشت و اکنون هم 

مورینیو به او اعتقادی ندارد.
دیوید مویس،  سرمربی جدید ساندرلند عالقه 
زیادی به یانوزای دارد و این احتمال وجود 

دارد این بازیکن راهی ساندرلند شود.
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تعاونی مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه کرج - نوبت اول

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسكن صنف موسسات اتومبیل کرایه کرج )نوبت اول( در روز پنج شنبه مورخ 95/6/18 ساعت 9 صبح در 
محل پروژه به آدرس: جاده ماهدشت، بعد از محمدشهر، نرسیده به پمپ بنزین عباس آباد، خیابان بیستم یا جامعه القرآن فرعی اول سمت راست برگزار می گردد. 

از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسكن دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
تام االختیار خود واگذار  نماینده  به  را  از سوی خود  اعمال رای  تواند حضور و  نباشد می  میسر  یادآوری می شود: 1-در صورتیكه حضور عضوی در مجمع 
نماید. در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 3 عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های 
مدت  ظرف  حداکثر  باید  نمایندگی  اعطای  متقاضی  عضو  منظور  بدین  بود.  خواهد  معتبر  تعاونی  بازرس  و  مدیره  هیات  اکثریت  امضاء  با  مزبور  نمایندگی 
تعاونی  دفتر  در محل  معتبر  شناسائی  و کارت  تعاونی  در  مویدعضویت  مدارك  داشتن  در دست  با  نماینده خود  به همراه  این آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز   30
عمومی  مجمع  به  ورود  برگه  و  تایید  مذکور  مقام  توسط  مربوطه  نمایندگی  برگه  نماینده  اهلیت  و  متقاضی  عضویت  طرفین،  هویت  احراز  از  پس  و  حاضر 
مدت  ظرف  حداکثر  مشخصات(  )فرم  کتبی  درخواست  دارند  را  بازرسان   / مدیره  هیات  کاندیداتوری  به  تمایل  که  2-اعضائی  گردد.  صادر  نماینده   برای 
7 روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به همراه داشتن مدارك الزم )کپی صفحات شناسنامه، مدرك تحصیلی – تخصصی و تجربی، کارت ملی، کارت 
پایان خدمت )آقایان( و 2 قطعه عكس( به دفتر تعاونی تحویل نمایند. 3-این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط 

قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
مالی  صورتهای  تصویب  و  3-طرح   -1394 سال  عملكرد  از  بازرس  کتبی  2-گزارش   -1394 سال  عملكرد  از  مدیره  هیات  کتبی  1-گزارش  جلسه:  دستور 
مالی. یكسال  مدت  برای  البدل  علی  و  اصلی  بازرس  1395-5-انتخاب  سال  برای  مدیره  هیات  پیشنهادی  بودجه  تصویب  و  4-طرح   – ترازنامه   1394 

هیئت مدیره 6- انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره. 7-طرح و تصویب حقوق پیشنهادی مدیر عامل توسط هیات مدیره.

حمل کننده مشعل المپیک ریو درگذشت

ایوو پیتانگوی حمل کننده مشعل المپیک یک روز بعد از حمل 
مشعل درگذشت. او یک جراح پالستیک ۹۰ ساله بود.

به  گزارش  ایسنا و به نقل از BBC، ایوو پیتانگوی بر اثر حمله 
قلبی در ۹۰ سالگی جان خود را از دست داد.

روز جمعه او مشعل  المپیک را حمل کرده بود. پیتانگوی به دلیل 
این که مصدومان یک حادثه را به صورت رایگان درمان کرده بود، 
محبوبیت خاصی داشت. در سال ۱۹6۱ سیرک ژریک در برزیل 
آتش گرفت و هزاران نفر دچار سوختگی شدند. ایوو پیتانگوی، 

پزشکی بود که این افراد را درمان کرد. 
رییس جمهور موقت برزیل در بیانیه ای اعالم کرد ایوو پیتانگوی 
زندگی خود را وقف کمک به مردم کرد تا آنها بهتر زندگی کنند. 

جای او خالی خواهد بود. 
ایوو پیتانگوی در پاریس و لندن آموزش دیده و سپس به برزیل 
بازگشته بود. او هفته ای یک بار نیز به صورت رایگان بیماران را 

درمان می کرد.
سالوادور دالی، نقاش معروف پرتره ای از این پزشک کشیده بود.

بانوی تایلندی نخستین طالیی پوالد سرد

نخستین مدال طالی رقابت های وزنه برداری بازی های المپیک 
۲۰۱6 ریو به »تاناسان« وزنه بردار دسته 48 کیلوگرم زنان تایلند 

رسید.
المپیک  های  بازی  برداری  وزنه  های  رقابت  ایرنا،  گزارش  به 
با روی تخته رفتن وزنه برداران دسته 48 کیلوگرم  ۲۰۱6 ریو 
زنان، بامداد یکشنبه به وقت تهران آغاز شد و »سوپتیا تاناسان« 
وزنه بردار دسته 48 کیلوگرم زنان تایلند مدال طالی این دسته 

را به گردن آویخت. 
۱- ›تاناسان‹ با مهار وزنه های ۹۲ کیلوگرم در حرکت یک ضرب 
 ۲۰۰ مجموع  رکورد  با  دوضرب،  حرکت  در  کیلوگرم   ۱۰8 و 

کیلوگرم به مدال طال رسید.
مدال  به  کیلوگرم   ۱۹۲ مجموع  با  اندونزی  از  ›اگوستیانی‹   -۲

نقره دست یافت.
۳- ›میاکی‹ از ژاپن با مجموع ۱88 کیلوگرم مدال برنز را از آن 

خود کرد.
قابت های دسته 8۵ کیلوگرم )کیانوش رستمی( و ۹4 کیلوگرم 
و ۲4  های ۲۳  روز  ترتیب  به  هاشمی(  علی  و  مرادی  )سهراب 
مرداد و دسته ۱۰۵ کیلوگرم )محمدرضا براری( و به اضافه ۱۰۵ 
کیلوگرم )بهداد سلیمی( نیز ۲6 و ۲7 مرداد ساعت ۲:۳۰ بامداد 

به وقت ایران برگزار خواهد شد.

رکورد برزیل در توزیع مدال های المپیک

طول  در  ریو   ۲۰۱6 المپیک  های  بازی  کننده  برگزار  کمیته 
به  مدال  و 488  برزیل دو هزار  در  المپیک  بازی های  روز   ۱۵

برترین های ورزش جهان اهدا می کنند.
در  پناهجویان  ورزشی  کاروان  و  جهان  کشور   ۲۰6 ورزشکاران 
بزرگترین رویداد ورزشی جهان از ۱۵ مرداد ماه به مدت دو هفته 
در شهر ریودوژانیرو گردهم آمدند تا در رقابتی نفس گیر شعار 
اصلی المپیک را که »سریع تر، باالتر، قوی تر« است، به منصه 

ظهور برساند.
۱۰ هزار و 444 ورزشکار نخبه جهان در این مدت برای کسب 
8۱۲ مدال طال، همین تعداد مدال نقره و 864 مدال برنز تالش 

می کنند.
این مدال ها در ۲8رشته ورزشی در دو بخش مردان و زنان و در 

44 ماده اهدا می شود.
عطش نخبگان ورزش جهان در همه ادوار المپیک برای تصاحب 
خوشرنگ ترین مدال که همان نشان طال است، همواره بیشتر 

است.
مدال ۵۰۰ گرمی المپیک البته ۵87 دالر قیمت گذاری شد، اما 
استراتژیکی در  این مدال، نقش  این قیمت گذاری،  از  صرفنظر 

ارتقا جایگاه رده بندی جهانی هر کشور بازی می کند. 
در المپیک ۲۰۱۲ لندن از بین ۲۰4 کشور شرکت کننده ۹6۲ 
مدال به نمایندگان 8۵ کشور جهان اهدا شد و قهرمانان ۵4کشور 

در رشته های مختلف، ۳۰۲ مدال طال گرفتند.
برنز  نقره و ۳۵6 مدال  لندن، ۳۰4 مدال  المپیک  همچنین در 
توزیع شد. کشور آمریکا در المپیک گذشته با 46 مدال طال،۲۹ 
با  هم  شد. چین  قهرمان  ۱۰4مدال  مجموع  از  برنز   ۲۹ و  نقره 
کسب ۳8 مدال طال، ۲7نقره و ۲۲برنز از مجموع 87 مدال نایب 
قهرمان و انگلیس با ۲۹مدال طال، ۱7نقره و ۱۹ برنز از مجموع 

6۳مدال سوم شد.
فرایند توزیع مدال ها بین دو المپیک لندن و ریودوژانیرو نشان 

دهنده رشد ۲،۵ برابری توزیع مدال ها است.
کشور   ۲۰4 از  ورزشکار   ۲4 ۱۱هزار  پکن   ۲۰۰8 المپیک  در 
شرکت کرده اند و از مجموع 74۰ مدال، ۲۳4 مدال طال،۲۳۵ 

مدال نقره و ۲7۱ مدال برنز به ورزشکاران 7۳ کشور اهدا شد.
ریو   ۲۰۱6 تابستانی  المپیک  های  بازی  دوره  یکمین  و  سی 
کاروان  یک  همراه  به  جهان  کشور   ۲۰6 ورزشی  نمایندگان 
پناهنجویان که با پرچم کمیته بین المللی المپیک رقابت می کنند.

پرتابگر کنیایی بدون بلیت ماند

قهرمان جهان در رشته پرتاب نیزه کنیا وقتی برای سفر به برزیل 
وارد فرودگاه کشورش شد، دریافت برای رفتن به محل برگزاری 

المپیک بلیت ندارد.
ایسنا و به نقل آس، جولیوس یگو قهرمان جهان در  به گزارش 
پرتاب نیزه ممکن است المپیک ریودوژانیرو را از دست بدهد چون 
هنگامی که به فرودگاه رسید متوجه شد بلیت سفر به برزیل را 
این  از  نوشت:  در فیس بوک  باره  این  در  کنیایی  ورزشکار  ندارد. 
اتفاق عصبانی هستم. بلیت ندارم و نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.

به نوشته سیتی زن تی وی، یگو هنگامی که به فرودگاه رفت تا به 
سمت ریو پرواز کند، متوجه شد بلیت ندارد. به همین دلیل دیگران 
ورزشکاران کنیایی به نشانه اعتراض از سفر خود منصرف شدند. 
در نهایت با تماس های فراوان، شرکت هواپیمایی کنیا به یگو اجازه 

سفر بدون بلیت داد و او به الاوندا پایتخت آنگوال سفر کرد.
تا  پذیرفتم  را  آنگوال  به  باره گفت: سفر  این  در  کنیایی  پرتابگر 

ببینم چه پیش خواهد آمد.
دیگر دوندگان کنیایی همچون کاترین ندربا و الیجاه ماناگوی با 
این مشکل روبه رو شده بودند و بلیت نداشتند. از طرفی برخی از 
ورزشکاران کنیایی مثل آسبل کیپروپ، فاتح کپنگتیک و بریمین 

کیپروتو تصمیم گرفتند با هزینه خودشان به ریو سفر کنند.

موافقت وزارت ورزش 
با رشته موتورسواری بانوان 

رشته  اندازی  راه  با  جوانان  و  ورزش  وزارت 
موتورسواری بانوان در ایران با رعایت موازین 
اسالمی تحت نظارت فدراسیون موتورسواری 

و اتومبیلرانی ایران موافقت کرد.
رباب شهریان معاون امور ورزش بانوان وزارت 
ورزش در نامه ای خطاب به محمود صیدانلو 
رئیس این فدراسیون نوشت: »برگزاری دوره 
فضای  در  داخلی  مسابقات  و  آموزشی  های 

ویژه بانوان محدودیتی ندارد.« 
مندی  عالقه  به  توجه  با  افزود:  شهریان 
همچنین  و  رشته  این  از  زنان  استقبال  و 
این  اندازی  راه  زن،  داوران  و  مربیان  حضور 
رشته با رعایت موازین اسالمی تحت نظارت 
ایران،  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  فدراسیون 

بال مانع است.

اعزام چهار بدمینتون باز به 
رقابت های بین المللی بلغارستان

به  را  بازیکن  چهار  بدمینتون  فدراسیون 
و  جوانان  بدمینتون  المللی  بین  مسابقات 

نوجوانان در بلغارستان اعزام می کند.
کرمانی  یگانه  تهران،  از  خجسته  عابد  ثمین 
مهدی  و  همدان  از  جباری  امیر  اصفهان،  از 
المللی  از زنجان در رقابت های بین  انصاری 

بلغارستان شرکت می کنند.
و  نوجوانان  بدمینتون  المللی  بین  مسابقات 
جوانان بلغارستان در روزهای ۲۱ تا ۲۵ مرداد 

ماه جاری در این کشور برگزار می شود.
این بازیکنان روزهای ۱۹ تا ۲۱ مرداد ماه در 
اردوی آمادگی در محل کمپ تیم های ملی 
و زیر نظر مرتضی ولی دروی مربی پسران و 
فریبا جاللیان به عنوان مربی بانوان تمرینات 

خود را برگزار می کنند.

ریکاوری سرخپوشان بعد از صدرنشینی

پس  تهران  پرسپولیس  فوتبال  تیم  بازیکنان 
از بازگشت به تهران از فرودگاه مهرآباد راهی 
ورزشگاه شهید کاظمی شده و تمرینات خود 

را پیگیری کردند.
در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  ایرنا،  گزارش  به 
بر  یک  برتری  به  فوالد  گسترش  برابر  تبریز 
صفر دست یافت تا با 7 امتیاز در صدرجدول 

رده بندی لیگ برتر قرار گیرد.
بازیکنان این تیم با تصمیم برانکو ایوانکوویچ 
راهی  تهران  به  بازگشت  از  پس  بالفاصله 
تمرینات  و  شدند  کاظمی  شهید  ورزشگاه 

خود را از ساعت ۱۳ آغاز کردند.
فرشاد  مسلمان،  محسن  طارمی،  مهدی 
احمدزاده، کمال کامیابی و اعضای کادر فنی 
با خودروهای شخصی و سایر تیم با اتوبوس 

به محل تمرین آمدند.
کرده  سفر  تبریز  به  که  بازیکنانی  بر  عالوه 
حضور  تمرین  در  نیز  دیگر  نفرات  بودند، 

یافتند.
تمرین با دویدن دور زمین شروع شد و سپس 
سالن  راهی  دویدن  از  پس  اصلی  بازیکنان 
بازیکنان  دیگر  شدند.  استخر  سپس  و  وزنه 
تیمی  درون  فوتبال  و  تاکتیکی  کارهای  هم 
در یک سوم زمین را در دستور کار قرار دادند.
شادابی و آمادگی بازیکنان به خصوص ساسان 

انصاری و شهاب زاهدی محسوس بود.
فیلم اتفاقات و دریگری های دیدار با گسترش 
پرسپولیس  باشگاه  اختیار  در  و  آوری  جمع 
فدراسیون  انضباطی  به کمیته  تا  قرار گرفت 

فوتبال ارائه شود.
باشگاه  اقتصادی  معاون  تمرین  جریان  در 
اعالم کرد که بخشی از قراردادهای بازیکنان 

به حساب آنان واریز شده است.
قرار است برخالف سال گذشته که پاداش ها 
شد،  می  پرداخت  بازی  تک  صورت  به 
شرایط  اساس  بر  و  متغییر  ها  پاداش  مبلغ 
سرخپوشان در جدول لیگ برتر، پس از تایید 

مسئوالن باشگاه ارائه شود.
گذشته  روز  دیدار  در  که  احمدزاده  فرشاد 
و  گرفت  قرار  میزبان  هواداران  اهانت  مورد 
بسیار ناراحت بود به دلیل مصدومیت جزئی، 

جدا از سایر نفرات تمرین کرد.
به  را  توپ  باقری«  »کرم  تمرین  حین  در 
این  که  کرد  شوت  خبرنگاران  جایگاه  سوی 
مساله با واکنش و اعتراض برانکو مواجه شد 
تا باقری خیلی سریع از نمایندگان رسانه ها 

عذرخواهی کند.

خبرخبر

فرزان  از  معتبر  سایت  این 
رستمی  کیانوش  عاشورزاده)تکواندو(، 
حسن  )وزنه برداری(،  مرادی  سهراب  و 
سوریان  حمید  و  آزاد(  )کشتی  رحیمی 
)کشتی فرنگی( به عنوان بخت های نخست 
برده  نام  ریو  المپیک  در  مدال طال  کسب 

است.
مهم  اتفاقات  که  اینسایدر  بیزینس  سایت 
دنیا را معموال پیش بینی و تحلیل می کند، 
مدال   ۵ کسب  شانس  ایران  کاروان  برای 

طال در المپیک ریو را محتمل دانست.
و  رسید  اتمام  به  ریو  المپیک  اول  روز 
بهترین  احمدی  الهه  ششمی  رتبه  کسب 
بود.  روز  نخستین  ورزشکاران  عملکرد 
ایران  مدال آور  و  پرامید  رشته های  سایت حاال  اما  نکرده اند  آغاز  را  کارشان  معموال هنوز  که  اینسایدر  بیزینس  تخصصی 

اتفاقات مهم دنیا را در زمینه های مختلف 
که  کرد  ادعا  می کند،  پیش بینی  و  تحلیل 
ایران توانایی کسب ۵ مدال طال را در ریو 

خواهد داشت.
عاشورزاده)تکواندو(،  فرزان  از  سایت  این 
مرادی  سهراب  و  رستمی  کیانوش 
)کشتی  رحیمی  حسن  )وزنه برداری(، 
به  فرنگی(  و حمید سوریان )کشتی  آزاد( 
طال  مدال  کسب  نخست  بخت های  عنوان 

در المپیک ریو نام برده است.
با این حال این اسامی جزو لیست امیدهای 
در  و  هستند  ریو  در  ایران  مدال  کسب 
همین ۳ رشته و در کنار این ها ورزشکاران 
دیگری هم هستند که به کسب مدال آنها 

امید زیادی است.

5 شانس طالیی ایران در ریو از دید بیزنس اینسایدر

دارنده 6 مدال طالی جهان و یک مدال 
باالی  سطح  به  اشاره  با  المپیک  طالی 
بازی های المپیک، گفت: دست به دست 
مهم  رویداد  این  در  تا  داد  خواهیم  هم 

شگفتی خلق کنیم.
»حمید سوریان« در مراسم بدرقه کشتی 
المپیک  های  بازی  به  اعزامی  گیران 
۲۰۱6 ریو با اشاره به اینکه کشتی ورزش 
رکوردی محسوب نمی شود و هیچ چیز 

در آن مشخص نیست، اظهار کرد: به طور 
قطع تمامی رقبای ایران به کسب بهترین 

نتیجه فکر می کنند.
سال  چهار  طول  در  حریفان  افزود:  وی 
نمی  و  اند  داشته  زیادی  تالش  گذشته 
داشت.  مدال  بینی  پیش  اکنون  از  توان 
با این حال به دنبال افتخارآفرینی هستیم 
جهانی  مهم  آوردگاه  این  در  دیگر  بار  تا 

موفق باشیم.
ایران  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  کاپیتان 
تنهایی  به  المپیک  در  حضور  داد:  ادامه 
خود یک افتخار است و از اینکه بار دیگر 
توانستم این افتخار را کسب کنم، بسیار 

خوشحال هستم.
کشتی گیر وزن ۵۹ کیلوگرم تیم فرنگی 
ایران با اشاره به اینکه تجربه حضور در دو 
المپیک را دارد، توضیح داد: به طور قطع 
متفاوت از دیگران پای به ایرن رقابت ها 
با دعای خیر  امیدوارم  خواهم گذاشت و 

مردم، اتفاقات خوبی در ریو رقم بخورد.
کاوران  آمادگی  میزبان  خصوص  در  وی 
های  ماه  طول  در  گفت:  ایران  کشتی 
و  شده  کشیده  بسیاری  زحمات  گذشته 
می خواهیم این زحمات را در بازی های 

المپیک به نتیجه تبدیل کنیم.

پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
تهران، گفت: رامین رضاییان را نمی 
او  خواهم و در تیم خود جایی برای 
ندارم. بهتر است بحث بازگشت او را 

تمام شده بدانید.
تمرین  در  ایوانکوویچ«  »برانکو 
تهران،  پرسپولیس  فوتبال  تیم  نوبت 
نمی  لیگ  ابتدای  در  کرد:  تصریح 
شاهد  را  ها  تیم  واقعی  کیفیت  توان 
تیم  دو  توانست  پرسپولیس  اما  بود، 
را  تبریز  گسترش  و  سایپا  قدرتمند 

شکست بدهد.
الکساندر  جدایی  مورد  در  وی 
لوبانوف و جذب دروازه بان دوم برای 
پرسپولیس، تصریح کرد: با گزینه مورد 
نظر توافقات را انجام داده ایم؛ ضمن 
اینکه در پست دروازه بانی باید با دقت 
بود.  نفر مورد نظر  به دنبال  بیشتری 
به  و  است  خارجی  ما  نظر  مورد  نفر 

زودی به ایران سفر می کند.
سرمربی پرسپولیس با تاکید براینکه 
می  درک  را  رضاییان  رامین  شرایط 
برای  کاری  توانیم  نمی  گفت:  کند، 
فهرست  که  چرا  دهیم،  انجام  او 
برای  پرسپولیس تکمیل است و من 

رامین آرزوی موفقیت می کنم.
وی در مورد احتمال خارج شدن نام 
جذب  و  استرالیایی  مدافع  »گولچ« 
به  باشگاه  داشت:  اظهار  رضاییان، 
و  دارد  تعهد  خارجی  مدافع  این 
ای  ساده  کار  او  نام  کردن  خارج 
رضاییان  حضور  من  نظر  از  نیست. 
دیگر  و  است  منتفی  پرسپولیس  در 

به این مساله نپردازید.
خصوص  در  پرسپولیس  سرمربی 
در  طارمی«  »مهدی  نشینی  نیمکت 
عنوان  برتر  لیگ  آغازین  های  هفته 
کرد: او آمادگی کامل را ندارد و به طور 
یقین با تمرینات بیشتر به اوج خواهد 

رسید و به ترکیب اضافه می شود.
تیمش  بعدی  دیدار  مورد  در  وی 
تدافعی  از روش  مقابل صبای قم که 
بهره می برد، گفت: همه تیم ها مقابل 
پرسپولیس دفاع می کنند و وظیفه ما 

است که به دفاع حریفان نفوذ کنیم.
استقالل  تیم  مورد شرایط  در  برانکو 
رقیب  مورد  در  ندارم  دوست  گفت: 
مان حرف بزنیم. هر تیمی مشکالت 
فکر  به  باید  و  دارد  را  خودش 

پرسپولیس باشم.

برانکو: رضاییان را نمی خواهم، تمام

نافرمانی ستاره یونایتد از دستور مورینیو

سوریان: به دنبال خلق شگفتی در المپیک هستیم

»نیما عالمیان« ملی پوش شایسته تنیس روی 
میز کشورمان در مرحله دوم از دور مقدماتی 
بازی های المپیک تنیس روی میز برابر حریف 

رومانیایی خود نتیجه را واگذارکرد.
به گزارش ایرنا، نیما عالمیان پینگ پنگ باز 
کشورمان که بازی مرحله اول در نخستین 
المپیکش را 4 بر یک مقابل حریف آمریکایی 
برده بود، در مرحله دوم مقابل اویدو از رومانی 

قرار گرفت.
نیما ست های اول و دوم را ۱۱ بر 7 و ۱۱ 
بر 6 واگذار کرد و در ست سوم نیز ۱۱ بر ۹ 

شکست خورد.
وقت چهارم اما روی خوش به نماینده ایران 
نشان داد و نیما با حساب ۱۱ بر ۹ به برتری 
رسید اما در نهایت ۱۱ بر 4 باخت و حذف شد. 
نتیجه مجموع 4 بر یک به سود اویدو ثبت شد.

با حذف نیما پرونده تنیس روی میز ایران در 
المپیک ۲۰۱6 ریو بسته شد.

از  توانست  نیما عالمیان می  در صورتی که 
سد حریف رومانیایی خود نیز عبور کند، در 
جدول اصلی رقابت های المپیک ۲۰۱6 قرار 

می گرفت.
در رقابت های المپیک برای تمامی بازیکنانی 
که موفق به کسب سهمیه شده اند، رنکینگ 

متفاوتی از رنکینگ جهانی در نظر گرفته شده 
و براین اساس رنکینگ نیما عالمیان ۵۲ است.

در  المپیک  های  بازی  جدول  اساس  بر 
در  بازیکنی که  میز، 48  روی  تنیس  رشته 
رنکینگ های یک تا 48 قرار دارند در مسابقات 
مقدماتی استراحت خواهند داشت و از بین 
رنکینگ های 4۹ تا 8۰ نیز ۱6 نفر برتر بازی ها 

وارد مرحله اصلی می شود.
نسبی  اهلل  لطف  جمیل  ها  رقابت  این  در 
سرمربی تیم مردان تنیس روی میز به همراه 
سیما  فدراسیون  ریاست  قارداشی  مهرداد 
لیموچی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز 
زنان و فاطمه کیوانی نایب رئیس بانوان تیم 

ایران را همراهی می کنند .

حذف پینگ پنگ ایران از بازی های المپیک
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تشدید در برخورد با کاالی قاچاق بازار 
کرمانشاه

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمانشاه از تشدید مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز در سطح بازار کرمانشاه خبر داد.
عباس سجادی راد گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ 
شده از سوی مسئوالن مربوطه در حوزه مبارزه با 
قاچاق کاال به ویژه در راستای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از 
این پس با تدابیر شدیدتری با کاالهای قاچاق در 

سطح عرضه اقدام می شود.
وی با تاکید جدی بر خودداری واحدهای صنفی 
نسبت به توزیع و فروش کاالی قاچاق در استان، 
خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از تخلفات 
خاصی  مشترک  گشت  قاچاق،  کاالی  عرضه  و 
سازمان صنعت،  تعزیرات حکومتی،  همکاری  با 

معدن و تجارت و اتاق اصناف تعریف شده است.
به گفته این مسئول، هرگونه کاالی قاچاقی که از 
سطح بازار کشف و ضبط شود، امحاء خواهد شد 
و هیچگونه برگشتی در سطح بازار نخواهد داشت.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
صنفی  واحدهای  به  کرمانشاه  استان  تجارت  و 
هشدار داد که به این موضوع توجه داشته باشند 

تا متضرر نشوند.
وی مبارزه با قاچاق کاال و ارز را از اهداف مهم 
داخل  کاالی  و  تولیدی  واحدهای  از  حمایت 
دانست و افزود: انتظار می رود صاحبان واحدهای 
صنفی استان توجهی ویژه به این مسئله داشته 

باشند و به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.
سجادی راد گفت: خریداران و مصرف کنندگان نیز 
باید از خرید کاالی قاچاق خودداری کنند و به 

کمک اقتصاد کشور بیایند.

کشف3 هزار سکه تقلبي در لرستان   
جانشین فرمانده انتظامي از کشف بیش از ۳۰۰۰ 

قطعه سکه تقلبي در لرستان خبر داد.
سرهنگ »علي احمدي تبار« در جمع خبرنگاران 
گفت: با تالش ماموران پلیس آگاهي شهرستان 
ازنا، چهار نفر کالهبردار سکه هاي عتیقه تقلبي 

دستگیر شد.
پلیس  به  نفر  دو  مراجعه  پي  در  بیان کرد:  وی 
آگاهي شهرستان ازنا، مبني بر سي میلیون ریال 
عتیقه  سکه هاي  فروش  طریق  از  کالهبرداري 
تقلبي، بالفاصله رسیدگي به موضوع در دستور 

کار ماموران قرار گرفت.
ضربتي  عملیاتي  در  ماموران  افزود:  احمدي تبار 
را  تقلبي  عتیقه  سکه هاي  کالهبردار  نفر  چهار 
دستگیر و از آنان ۳۰۵۰ سکه تقلبي کشف کردند.
جانشین انتظامي لرستان گفت: متهمان به بزه 
انتسابي معترف و با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.
احمدي تبار در پایان به شهروندان توصیه کرد با 
رعایت هشدارهاي پلیسي و امنیتي، گرفتار نیرنگ 

کالهبرداران و افراد ناشناس نشوند.

چابهار یکی ازبهترین نقاط دنیا برای 
فعالیت های تجارتی و ترانزیتی

افغانستان  رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی 
گفت: بندر چابهار با موقعیت راهبردی بسیار خوب 
یکی از بهترین نقاط دنیا برای تجارت، ترانزیت و 

فعالیت سرمایه گذاران کشور افغانستان است.
احمد رشاد پویل در بازدید از طرح توسعه بندر 
شهید بهشتی چابهار در جمع مدیران و مسئوالن 
محلی این شهرستان اظهار داشت: سفر مقامات 
دولت افغانستان به ایران به ویژه استان سیستان 
وبلوچستان تسهیل کننده ی سرمایه گذاری و 
در  مهمی  نقش  و  است  کشور  روابط ۲  توسعه 

هموار کردن مسیر فعالیت تجار دارد.
وی بیان کرد: بررسی فرصت های سرمایه گذاری 
در بندر و منطقه آزاد چابهار، پیگیری یادداشت 
تفاهم نامه بین ایران و افغانستان و فعال سازی 

بازارچه های مرزی از اهداف این سفر است.
میزان  داد:  ادامه  افغانستان  گمرک  کل  رئیس 
صادرات ساالنه کشور افغانستان به ایران به ویژه 
و  دالر  میلیون  وبلوچستان ۳6  استان سیستان 
حجم واردات کشور افغانستان از ایران یک میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون دالر در سال است.
رشاد پوپل تصریح کرد: توسعه روابط جمهوری 
اسالمی ایران و افغانستان به نفع هر دو کشور و 
زمینه ساز توسعه و پیشرفت آنها به ویژه استان 

های همجوار است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
نیز گفت: بندر چابهار با توجه به موقعیت مناسب 
دروازه اتصال افغانستان و کشورهای آسیای میانه 

به اقیانوس هند است.
بهروز آقایی اظهار داشت: کشورهای همسایه از 
جمله افغانستان باید فرصت را مغتنم شمرده و از 

موقعیت بندر چابهار نهایت استفاده را ببرند.
وی با بیان این که طرح توسعه بندر شهید بهشتی 
است،  کار  حال  در  خوبی  پیشرفت  با  چابهار 
خاطرنشان کرد: ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر 
در این شهرستان بزودی از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن به هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن خواهد رسید.
رئیس کل گمرک افغانستان در سفر یک روزه به 
همراه هیاتی از فعاالن بخش خصوصی و مدیران 
گمرکات والیات هرات و نیمروز از ظرفیت های 
بندری، منطقه آزاد و فرصت های سرمایه گذاری 

دیدن کردند.
و  سیستان  استان  توابع  از  چابهار  شهرستان 
بلوچستان با ۲6۰ هزار نفر جمعیت از شمال به 
شهرستانهای نیکشهر، قصرقند و سرباز، از شرق به 
کشور پاکستان، از جنوب به دریای عمان)مکران( 

و از غرب به بندر کنارک متصل است.
راِن بلوچستان  بندر زیبای چابهار واقع در قلب َمکُّ
مرکز  زاهدان  کیلومتری جنوب  فاصله 64۵  در 
استان سیستان و بلوچستان از ۲ شهر به نام های 
و  دشتیاری  مرکزی،  بخش  سه  نگور،  و  چابهار 
پالن، شش دهستان و ۵4۹ آبادی دارای سکنه 
در  نیز  آزاد چابهار  منطقه  است.   تشکیل شده 

محدوده ای از این شهرستان ایجاد شده است.

قائم مقام شهردار کرج تاکید کرد: 
نقش رسانه در ارتقای سطح آگاهی و رشد فرهنگ عمومی 

جامعه
قائم مقام شهردار کرج گفت: حضور اصحاب رسانه در عرصه های مختلف 
خبررسانی نقش بسزایی در ارتقای سطح آگاهی و رشد فرهنگ عمومی و 
تخصصی جامعه ایفاء خواهد کرد؛ در دنیای امروز، رسانه ها همچنین در 

اطالع رسانی صحیح و ایجاد محیط امن خبری تاثیر گذارند. 
محمد رضا رضاپور با تبریک بمناسبت هفدهم مرداد روز بزرگداشت 
مقام خبرنگار به همه سفیران روشنگری و حقیقت طلبی در عرصه خطیر 
اطالع رسانی عنوان کرد: بی تردید خبرنگاران شایسته و زحمتکش از 
ابتدای پیروزی انقالب تا امروز به فراخور موقعیت ها و وضعیت کشور در 
شرایط سخت، رسالت حرفه ای و تعهد اخالقی خود را با همه محدودیت ها 
و برخی تنگ نظری ها به انجام رسانده اند که باید زحمات آنها را ارج نهاد و 

از خدماتشان صمیمانه قدردانی کرد.
قائم مقام شهردار کرج اظهار داشت: در زمانه ای که به واسطه برتری 
تکنولوژی و فناوری دیگر مرزهای جغرافیایی معنا ندارد و حجم وسیع 
نرم افزارهای اطالع رسانی حتی کوچک ترین و معمولی ترین تحوالت را 
تحت پوشش خود قرار داده است، اصحاب اطالع رسانی به ویژه خبرنگاران 
باید با برنامه ریزی ها مطلوب، همراهی مسئوالن ذیربط و نگاه حرفه ای 
بسیار تاثیرگذار به این عرصه در همه شئون اجتماعی، موجبات جلب 
اعتماد مردم را فراهم سازند تا القائات خبری هدایت شده را که می تواند 
موجب گسست اتحاد میان حاکمیت و ملت گردد و کشور را از مدار 

پیشرفت و توسعه باز دارد، بی اثر کنند.
این مسئول بیان کرد: خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان 
خویش هستند زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سالمت 
فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تالش های شبانه روزی آنها است.

وی خاطر نشان کرد: روز خبرنگار یاد آور اراده و عمل مجاهدانه مردان و 
زنانی است که برای بازگویی حقیقت و بازتاباندن واقعیت، پرچم رسالت 
بزرگ اطالع رسانی را بر دوش گرفته و چراغ راه جامعه خویش گشته اند 
و در پیشاپیش این سلسله راهیان وادی آگاهی و نیک اندیشی، مجاهدانی 
هستند که در نگرش خبر از خون خویش مایه گذاشتند. قائم مقام شهردار 
کرج در پایان یادآور شد: تعامل و هماهنگی نهادها و سازمانها با اصحاب 
رسانه یکی از عوامل موثر در بازدهی این دستگاهها می باشد و رسانه 
ها ابزار ارتباط مردم با مسئوالن می باشد و همچنین تعامل با رسانه ها 
می تواند زمینه ساز رفع بسیاری از مشکالت را فراهم کرده و بستر ساز 

پیشبرد توسعه باشد.

تولید 3.4 میلیون مترمعکب آب در بهار امسال
مدیر امور آب و فاضالب شهری سقز، حجم تولید آب طی ۳ ماه نخست 

امسال را ۳ میلیون و ۳8۵ هزار و ۹4۰ متر مکعب عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان کردستان، 
فرزاد ورمزیار با اشاره به اینکه تصفیه خانه آب این شهر با ظرفیت 4۰ هزار 
متر مکعب در شبانه روز فعالیت می کند، اظهار داشت: طی سال گذشته 

و امسال بازسازی اساسی در این تصفیه خانه صورت گرفته است.
وی احیای فیلتر تحت فشار که موجب افزایش ظرفیت فیلتراسیون می 
شود را یکی از این اقدامات عنوان کرد و گفت: بازسازی سیستم زالل 
ساز، اصالح سیستم تزریق مواد شیمیایی، اصالح سیستم تزریق کلر 
اولیه، ترمیم فضای سبز داخل مجموعه و ترمیم دریچه های باز و بسته 

فیلتراسیون از دیگر اقدامات بوده است.
ورمزیار، حجم تولید آب طی ۳ ماه نخست امسال را ۳ میلیون و ۳8۵ 
هزار و ۹4۰ متر مکعب عنوان کرد و گفت: بازسازی ۳۵8 مورد شکستگی 

شبکه های آب از دیگر فعالیت های آبفای سقز بوده است.
مدیر امور آبفای سقز، طول خط انتقال مخازن و تصفیه خانه آب این شهر 
را 48 کیلومتر عنوان کرد و افزود: طول کل شبکه توزیع و خطوط انتقال 
داخل شهر ۳۹۰ کیلومتر است. وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در 
شهر سقز به لحاظ تأمین آب شرایط مناسبی وجود دارد، اطمینان داد 

مشکل تأمین و یا کمبود فشار آب در نقاط مخلف این شهر وجود ندارد.
ورمزیار با یادآوری گرمای هوا در تابستان امسال از شهروندان سقزی 

خواست با مصرف بهینه آب، ما را در امر خدمات رسانی یاری نمایند.
 

خرمشهر دروازه ورود تشیع به ایران 
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی خوزستان در آئین افتتاح چهاردهمین 
جشنواره ورود کاروان امام رضا )ع( به میهن اسالمی در خرمشهر گفت 
: هزار ودویست سال پیش کاروان رضوی پس از گذر از مدینه وبصره از 

طریق خرمشهر ،اهواز واصفهان به مرو رفته است . 
لذا خرمشهر را می توان دروازه ورود تشیع به ایران دانست . قنواتی با 
اشاره به برگزاری سیزده دوره گذشته این جشنواره در خرمشهر افزود : 
شور وشوق مردم وهنرمندان منطقه ما برای گسترش ومفهومی کردن این 
رویداد مصم تر می کند . وی افزایش تولیدات متنوع هنری را نقطه عطفی 
در این جشنواره دانست که توانسته پیام های فرهنگی مناسبی را در سطح 
کشور مطرح کند . مدیر کل اداره فرهنگ وارشاد اسالمی خوزستان انتقال 
اطالعات تاریخی ومعنوی تشعیه به جوانان ونوجوانان را در این جشنواره 
مثبت ارزیابی کرد وگفت فضاهایی که در این جشنواره ها برای جوانان 
ایجاد می کند امیدوار کننده است وما برای کاربردی کردن آن از هیچ 

کوششی دریغ نمی کنیم . 
همایون قنواتی با تاکید برثبت ملی این جشنواره تصریح کرد با اداره 
کل میراث فرهنگی استان خوزستان به تفاهمات خوبی رسیده ایم 
وبا ارایه مدارک ومستندات مثبته در این رویداد تاریخی ومذهبی را 
به ثبت ملی برسانیم در این مراسم امام جمعه مینو شهر با تبریک 
میالد مسعود حضرت فاطمه معصومه )س( وروز دختر گفت : هرچند 
که تاریخ مشخصی برای ورود کاروان امام رضا )ع( به خرمشهر نیست 
اما با استناد به کتاب های مورخین متععد تاریخی واحادیث گوناگون 
این هجرت در اواخر مرداد سال ۱۹۵ شمسی مطمئناً می توان به 
یک تاریخ مشخص دست یافت . حجه السالم  عادل پور افزود تاریخ 
شهادت می دهد که مردم خوزستان یکی از اصلی ترین بالد اسالمی 
ایران است که در حفظ تشعیه تا به امروز مدافعان با ایمانی بوده اند . 
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی خرمشهر به عنوان دبیر جشنواره 
گفت : خرمشهر افتخار دارد که مزین به دروازه تشیع به ایران است 
وما وظیفه داریم از این واقعه تاریخی وعقیدتی به عنوان دارالودلدیه 
ودارالتشیعه پاسداری کنیم واین رویداد برگ زرین دیگری در حوزه 
افتخارات خرمشهر بدانیم . وی از اجرای برنامه های متنوعی در این 
حوزه خبر داد وافزود : این آیین بصورت حرکت کاروانی نمادین از 
خیابان انقالب حرکت می کند وتا مسجد جامع این شهر ادامه خواهد 
داشت . وی تصریح کرد به علت تکثر گروههای نمایشی وفرهنگی 
در مسیر حرکت کاروان ایستگاههای صلواتی در قالب تئاتر خیابانی 
وکارگاههای نقاشی کودکان ونوجوانان ایجاد گردیده است . جشنواره 
ورود کاروان امام رضا )ع( به میهن اسالمی از سال ۱۳78 تا کنون در 
قالب ۱4 دوره به همت اداره ارشاد وفرهنگ اسالمی خرمشهر برگزار 

گردیده است. 

خبر خبر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی بر ایجاد 
تشکل های صنفی واقعی زنان در حوزه روزنامه 
نگاری تاکید کرد و گفت: با وجود این تشکل 
ها زنان روزنامه نگار می توانند مطالبات رفاهی، 

حقوقی و آموزشی خود را پیگیری کنند.
روز  ماه  مرداد   ۱7 مناسبت  به  ببران  صدیقه 
نگار  روزنامه  زنان  مشکالت  مورد  در  خبرنگار 
در مقایسه با سایر شغل هایی که در آن فعالیت 
می کنند گفت : یکی از موضوعاتی که در بحث 
مدیریتی مطرح است »سقف شیشه ای« است 
آن  در  زنان  که  هایی  حوزه  تمامی  برای  که 
فعالیت می کنند وجود دارد اما در حوزه رسانه 

دو چندان است . 
افزود : یک خبرنگار زن نسبت به همکار  وی 
مرد و برای رسیدن به ارتقا شغلی بسیار عقب 
ای  شیشه  سقف  موضوع  مصداق   ، است  تر 
همین است که وجود دارد اما دیده نمی شود 
، تبعیضی که در این حرفه وجود دارد از نوع 

اجتماعی است و اتفاق می افتد. 
حوزه  در  کرد:  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
رسانه بارها دیده شده که زنان به مراتب باالی 
سیاستگذاری و تصمیم گیری به معنای واقعی 
های  سال  در  چه  اگر  کنند  نمی  پیدا  دست 
نسبت  ها  و حساسیت  بهتر  این موضوع  اخیر 
به کمال  تا رسیدن  اما  به گذشته کمتر شده 

مطلوب فاصله زیاد است. 
تاریخ می  نام خبرنگاری در  ببران اظهار کرد: 
های  صحنه  وارد  که  شود  می  مطرح  و  ماند 
خبرنگار  زنان  از  زیادی  تعداد  اما  شود،  خطر 
یا به دلیل مشکالت  ما در تحریریه نشسته و 
شغلی و زندگی در صحنه های محدود ظاهر 

می شوند. 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نبود تطابق کار 
یک زن خبرنگار با محیط خانوادگی را مشکل 
 : نگاران زن عنوان کرد و گفت  روزنامه  دیگر 
دیگر  اقتضای شغل خود همچون  به  خبرنگار 

کار  محیط  ترک  از  پس  که  نیست  کارمندان 
، حرفه  بپردازند  خانواده  و  خانه  امور  به  فقط 

خبرنگاری زمان نمی شناسد . 
و  سخت  مشاغل  از  را  خبرنگاری  حرفه  وی 
زیان آور دانست و گفت: این سختی برای زنان 
روزنامه نگار دو چندان است چرا که مسئولیت 
بر عهده  را هم  کار در خانه  و  ، همسر  فرزند 
نسل  برای  کار  این  از  ناشی  ،اضطراب  دارند 
بعدی آنها نیز زیان های زیادی به همراه دارد 
و ممکن است به دلیل اینکه نمی توانند وقت 
با  را  وآنها  بگذارند  خود  فرزندان  برای  زیادی 

آسیب های روحی مواجه کنند. 
زنان  ارتباطی  های  مهارت  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه  این  در  و  است  مردان  تراز  قوی  بسیار 
کرد  تصریح  کنند  عمل  توانند  می  تر  موفق 
به  نسبت  بیشتری  مسئولیت  احساس  زنان   :
کار خود دارند و دقت زیادی در امور به خرج 
عرصه  این  در  توانند  می  براین  بنا  دهند  می 

بدرخشند. 
ببران با تاکید بر اینکه باید از بانوان به عنوان 
یک سرمایه اجتماعی در عرصه رسانه به خوبی 

سرمایه  این  از  متاسفانه   : گفت  کرد  استفاده 
تا به امروز به خوبی بهره گرفته نشده است . 

وی با اشاره به پژوهش های انجام گرفته گفت 
نگار  روزنامه  زنان  در  شغلی  رضایت  میزان   :
پایین است چرا که میزان فعالیت آنها همچون 
اضافه  مزایا،  حقوق،  اما  است  مرد  خبرنگاران 
نیست،  برابر  آنان  شغلی  های  فرصت  و  کار 
برخوردار  نیز  بیمه  مزایای  از  نیز  دیگر  برخی 

نیستند. 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ،امنیت شغلی را 
یکی دیگر از مسائل مهم در این عرصه برشمرد 
آور  نان  مردان  اینکه  به  توجه  با   : گفت  و 
خانواده هستند زمانی که بحث تعدیل نیرو در 
سازمان ها و ادارات مطرح می شود نخستین 
موضوع  این  و  شود  می  بانوان  متوجه  نگاه 

امنیت شغلی آنان را بر هم می زند. 
وی با اشاره به اینکه زنان به دلیل دغدغه ها و 
محدودیت هایی که دارند نمی توانند عمقی به 
کار بپردازند گفت : مردان به دلیل فرصت های 
بیشتری  تجربه  دارند  که  ارتباطاتی  و  شغلی 
بدست می آورند که این عامل سبب پیشرفت 

آنها می شود. 
وی با بیان اینکه نیمی از جامعه رسانه را زنان 
تشکیل می دهند افزود: متاسفانه زنان به دلیل 
اینکه تجربه های زیادی از حضور در میادینی 
همچون جنگ و نا آرامی ها ندارند در عرصه 
کارشناسان  عنوان  به  و  رسانه  سیاستگذاری 
می  استفاده  آنها  از  کمتر  متخصص  و  مجرب 

شود. 
به گفته ببران، یکی از شاخصه های مدیریت 
مطلوب بکار گرفتن زنان است اما اینکه تا چه 
اندازه در پست های کلیدی از آنها بهره گرفته 

می شود اهمیت دارد. 
ببران بر ایجاد تشکل های صنفی واقعی زنان 
گفت  و  کرد  تاکید  نگاری  روزنامه  حوزه  در 
روزنامه  زنان  حقوق  از  باید  ها  صنف  این   :
این تشکل ها می  با وجود   ، نگار دفاع کنند 
توان مطالبات زنان روزنامه نگار در حوزه های 
کرد،  پیگیری  را  آموزشی  و  حقوقی  رفاهی، 
به  آمدند  بوجود  که  هایی  صنف  متاسفانه 
از  را  آنها  ای  حاشیه  مسائل  و  رفتند  بیراهه 

کار و هدف اصلی دور کرد. 
به  باید  اینکه  بر  تاکید  با  دانشگاه  استاد  این 
زن و مرد روزنامه نگار فرصت برابر داد اظهار 
داشت: زنان همواره به عنوان جنس دوم دیده 
شدند و شاید یکی از دالیل کندی حرکت آنان 

همین موضوع باشد. 
دشوار  و  سخت  را  نگاری  روزنامه  حرفه  وی 
نگاری یک  روزنامه  و گفت: حرفه  عنوان کرد 
تجارت نیست داشتن نگاه مادی صرف به این 
اصلی دور می کند،  از مسیر  را  حرفه شخص 
کسی که وارد این عرصه می شود باید پایبند 
به اخالق، عالقه مند، مسئولیت پذیر، واقع بین 

و خطر پذیر باشد. 
حرفه  در  اخالق  رعایت  بر  پایان  در  ببران 
روزنامه نگاری در بعد کاری، ارتباطی و تولید 

محتوا تاکید کرد. 

ضرورت ایجاد تشکل های صنفی واقعی زنان در حوزه رسانه

زرگرپور  رسول  دکتر  بهادری-اصفهان: 
استاندار اصفهان از مرکز کنترل و تله متری 
تأسیسات آبرسانی و مجموعه های چاههای 

فلمن بازدید نمود.
آبرسانی  تأسیسات  از  بازدید  در  استاندار 
دیگر  و  مدیرعامل  عملکرد  بزرگ  اصفهان 
تابستان  در  اصفهان  استان  آبفا  مسئوالن 
مردم  شرب  آب  تأمین  جهت  جاری  سال 
اصفهان را مطلوب ارزیابی کرد و خاطرنشان 
ساخت: در تابستان سال جاری مردم استان 
توزیع  و  تأمین  از  نسبی  رضایت  اصفهان 
عادالنه آب شرب در اصفهان داشتند و عدم 
نارضایتی از توزیع عادالنه و تأمین آب شرب 
سالهای  به  نسبت   ۹۵ تابستان  در  اصفهان 
وی  است.  شده  اعالم  کمتر  بسیار  گذشته 
می  انتظار  آبفا  شرکت  مدیرعامل  از  گفت: 
رود با بکارگیری تکنولوژی و بهره مندی از 
استان  مردم  شرب  آب  متخصص  نیروهای 
رغم  به  سال  روزهای  تمام  در  را  اصفهان 
شرب  آب  منابع  در  که  هایی  محدودیت 

وجود دارد تأمین نماید .
با  مشترک  نشست  در  زرگرپور  دکتر  آقای 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  اعضای  و  رئیس 
مجلس شورای اسالمی که در محل چاههای 
بیان  با  انجام شد  متری  تله  و سامانه  فلمن 
یک  از  تنها  نفر  میلیون   ۵ به  نزدیک  اینکه 
سامانه ی تامین آب شرب استفاده می کنند، 
گفت: این موضوع هم از لحاظ کمیت آب و 
اهمیت  حائز  عامل  غیر  پدافند  منظر  از  هم 
در کشور منحصر  این موضوع شاید  و  است 
رقم  را  ای  شکننده  وضعیت  و  باشد  فرد  به 

زده است.
استاندار اصفهان با توجه به گزارش ارائه شده 
افزود: ۱4 شهرستان، ۵6 شهر و ۳۰۰ روستا 
استفاده  شرب  آب  تامین  ی  سامانه  یک  از 
می کنند که منابع تولید آن عالوه بر تصفیه 
و  فلمن  چاههای   ، علی  شیخ  بابا  ی  خانه 

تعدادی از چاههای متفرقه است.
زرگرپور اجرای طرح سامانه ی دوم را راهی 
انتقال  دوم  سامانه ی  و گفت:  میانبر خواند 

آب تاحدودی می تواند در تامین آب شرب 
استان موثر باشد و بعبارتی هیچ خط انتقال 
آبی به این اندازه از اهمیت برخوردار نیست.

امینی  هاشم  مهندس  بازدید  این  ادامه  در   
چگونگی  به  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
بزرگ  اصفهان  در  شرب  آب  عادالنه  توزیع 
از  بیان داشت:  و  پرداخت  تابستان  در فصل 
تأسیسات  متری  تله  و  کنترل  مرکز  طریق 
لحظه  فلمن  چاههای  مجموعه  و  آبرسانی 
استان  در سطح  موجود  آب  منابع  لحظه  به 
قرار  کارشناسان  رصد  مورد  اصفهان  شهر  و 

می گیرد.
وی اعالم کرد: در سالهای اخیر شرکت آبفا 
نجما  سامانه  اندازی  راه  با  اصفهان  استان 
بر  نظارت  جامع  افزار  نرم  حقیقت  در  که 
توزیع آب است توانسته به خوبی آب شرب 
تأمین  کمبود  رغم  علی  را  استان  مشترکین 

نماید.
بزرگترین  دارای  اصفهان  اینکه  بیان  با  وی 
سامانه فشارسنجی شبکه توزیع آب در کشور 
داشتن  با  اصفهان  شهر  داشت:  اظهار  است 
شبکه  فشارسنج  هوشمند  ایستگاه   ۱۳۰
بزرگترین  ازجمله  دارای  اصفهان  در  توزیع 
از  و  است  کشور  در  فشارسنج  های  شبکه 
و  ای  لحظه  صورت  به  سامانه  این  طریق 
قرار  ارزیابی  مورد  توزیع  فشار شبکه  آنالین 
می گیرد و در بیش از ۳۰ نقطه از استان هم 
وجود  توزیع  شبکه  فشار  هوشمند  ایستگاه 
توزیع  در  مؤثر  بسیار  عوامل  این  که  دارد 
در  روزهای سال  تمام  در  عادالنه آب شرب 

استان اصفهان دارد.
از  بازدید استاندار اصفهان  این  همچنین در 
مرکز  در  موجود  فلمن  چاههای  و  شیرخانه 
و  آبرسانی  تأسیسات  متری  تله  و  کنترل 
کردند  بازدید  فلمن  چاههای  های  مجموعه 
و از نزدیک با روند آبرسانی اصفهان بزرگ و 
بکارگیری فن آوریهای نوین در تله متری و 
تله کنترل و مدیریت هوشمند شبکه توزیع 
آشنا  بزرگ  اصفهان  آب  انتقال  خطوط  و 

شدند.

بازدید استاندار اصفهان از تأسیسات آبرسانی شرب اصفهان

محال  چهار  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
ی  روحیه  شجاعت،  صداقت،  بختیاری،  و 
شهادت طلبی، حق گویی، حق جویی و حق 
خبرنگار  های  ویژگی  ترین  مهم  از  را  پویی 

عنوان کرد.
تبلیغات  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل  مدیر  بختیاری،  و  محال  چهار  اسالمی 
 ،۱۳77 مرداد   ۱7 گفت:  اسالمی  تبلیغات 
محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری 
اسالمی مستقر در مزار شریف افغانستان، به 
همراه 8 نفر از کارکنان سرکنسولگری ایران 
به  طالبان  گروه  عوامل  توسط  شهر  این  در 
جعفر  سید  حجت االسالم  رسید.  شهادت 
و  اخالقی  خصوصیات  به  اشاره  با  مرتضوی 
ادامه داد:  شخصیت اجتماعی شهید صارمی 
پرتالش  از جمله خبرنگاران  محمود صارمی 
و آزاده  ای بود که از حضور در خطرناکترین 
به رسالت  و  نداد  راه  به دل  میدان  ها ترس 

خویش تا انتها وفادار ماند.
صداقت،  اخالص،  مرتضوی  حجت االسالم 
حق  و  طلبی  شهادت  ی  روحیه  شجاعت، 
گویی، حق جویی و حق پویی را از مهم ترین 
ویژگی های خبرنگار دانست و عنوان کرد: یک 
رسانه و خبرنگار باید وارستگی کامل از تمام 
مباحث دنیایی داشته باشد. مدیر کل تبلیغات 
یک  گفت:  بختیاری   و  محال  چهار  اسالمی 
خبرنگار نمی تواند جناحی فکر کند و وابسته 
به گروه، جناح، دسته یا باندی باشد و خبرنگار 
وابستگی  اسالم  دین  در  مسلمان  و  مومن 
قرآن  و  السالم  علیهم  بیت  اهل  به خدا،  اش 
و نخستین خصلت یک خبرنگار مسلمان خدا 
تبلیغات  کل  مدیر  است.  معادباوری  و  باوری 
دست  به  را  خبرنگار  یک  ی  وظیفه  اسالمی 
آوردن حقیقت و رسالت ابالغ حقیقت به همه 
در هر شرایطی دانست و بیان کرد: خبرنگار و 
در کل یک رسانه، که در دنیای امروز شامل 
هم رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری 

می شود، باید جویای حقیقت باشد.
روحیه  با  خبرنگاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ی کسالت، یک جا نشستن و تنبلی سازگار 

نیست اظهار داشت: یک خبرنگار موفق آرام 
ی  روحیه  با  و  بانشاط  پیگیر،  ندارد،  قرار  و 

شجاعت و نترسی به دنبال حقیقت است.
اینکه  به  اشاره  با  مرتضوی  حجت االسالم 
یک  اول  شرط  حق،  گفتن  در  شجاعت 
شدت  به  کرد:  بیان  است،  مجاهد  خبرنگار 
شایعه  و  شایعه  دروغ،  گویی،  سست  از  باید 

پردازی اجتناب کرد.
وی داشتن روحیه ی جهادی را رمز موفقیت 
گفت:  و  دانست  خبرنگاری  ی  حرفه  در 
خبرنگار باید اهل تطمیع نباشد، طمع نداشته 
باشد و به ویژه در بحران ها باید به خدا توکل 

کند و از مسیر حق منحرف نشود.
اینکه  بیان  با  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
نوع  بهترین  علیها  اهلل  سالم  زینب  حضرت 
زمان  در  و  داد  انجام  را  بحران  در  مدیریت 
علیه  حسین  امام  که  بود  ای  رسانه  خود 
به  برای روشن شدن حقیقت عاشورا  السالم 
باید  جهان رسانده شود، گفت: یک خبرنگار 

مدیریت بحران داشته باشد.
اهلل  سالم  زینب  حضرت  کرد:  تصریح  وی 
و  السالم  علیهم  بیت  اهل  مظلومیت  علیها 
السالم  علیه  حسین  امام  که  راهی  حقانیت 
و اصحابشان انتخاب کردند را بعد از شهادت 
شان به دنیا رساند و تا ابد این خبر باقی ماند.
زینب  گفت: حضرت  مرتضوی  حجت االسالم 
سالم اهلل علیها برای رسیدن به این مهم تمام 
مصیبت ها را تحمل کرد و با درایت، صبر و 
تیز بینی، بدون هیچ ترس و واهمه ای از غیر 
خدا و با توکل بر پروردگار عالم، سهم بزرگی 
از رسالت امام حسین علیه السالم را به کل 

دنیا رساند.
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان چهار محال 
ی  واقعه  رشحات  از  یکی  افزود:  بختیاری  و 
بزرگ عاشورا، انقالب اسالمی ایران است و ما 
هم در طول انقالب اسالمی و هشت سال دفاع 
مقدس در داخل و خارج کشور خبرنگارانی از 
جمله شهید آوینی و شهدای خبرنگار هشت 
سال دفاع مقدس و شهید صارمی داشته ایم 

که می توانند برای ما الگو باشند.

مدیر کل تبلیغات اسالمی چهار محال و بختیاری:

روحیه ی جهادی رمز موفقیت در حرفه ی خبرنگاری است

سازمان  رئیس  زمان:  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
گفت:  غربی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد 
بالو  اراضی کشاورزی روستاهای  از  6۵۳هکتار 
و عسگرآباد کوه ارومیه به شبکه آبیاری تحت 

فشار قطره ای مجهز می شوند.
اسمعیل کریم زاده در مراسم کلنگ زنی طراحی 
و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب 
رودخانه نازلو در روستای عسگرآباد کوه ارومیه 
با اشاره به وضعیت خوب دریاچه ارومیه نسبت 
به مشابه سال گذشته افزود: مهرماه امسال بعد 
از اتمام مرحله تثبیت دریاچه ارومیه وارد مرحله 

احیای آن خواهیم شد.
با اصالح روشهای غلط گذشته  وی ادامه داد: 
از  استفاده  با  موجود  آبی  منابع  مصرف  در 
بر کاهش میزان  آبیاری، عالوه  نوین  روشهای 
رفتن  باال  و  کشاورزی  بخش  در  آب  مصرف 
آب  افزایش  شاهد  کشاورزی  آبیاری  راندمان 

دریاچه ارومیه هم باشیم.
کریم زاده گفت: برای اجرای طرح آبیاری تحت 
فشار در اراضی روستای عسگرآباد کوه بالغ بر 
68 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است 
که ۳۰۳ هکتار از زمینهای کشاورزی را تحت 
ازای هر هکتار  به  قرار خواهد داد که  پوشش 

۲۲ میلیون تومان هزینه خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
افزود: طرح دیگری نیز امروز در اراضی پایاب 
رودخانه نازلو در روستای بالو کلنگ زنی خواهد 
شد که که ۳۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی 

این روستا را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وی اضافه کرد: با اجرای این طرح از میزان سه 
میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب آب مصرفی در 

بخش کشاورزی با صرفه جویی یک میلیون و 
8۰۰ هزار متر مکعبی به یک میلیون و 4۰۰ 

هزار مترمکعب کاهش خواهد یافت.
این  در  استان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
مراسم اظهار داشت: افزایش راندمان آبیاری و 
کاهش هزینه های بهره برداری، امکان مدیریت 
مصرف آب و پیشگیری از برداشت های غیرمجاز 
از  جلوگیری  بهره برداری،  نظام  بر  نظارت  و 
ارومیه  دریاچه  احیای  به  کمک  و  آب  اتالف 
از جمله اهداف اجرای طرح های آبیاری تحت 

فشار به شمار می رود.
توسعه  ضرورت  بر  زاده  کریم  اسمعیل 
اراضی  در  فشار  تحت  آبیاری  سیستم های 
اجرای  افزود:  و  کرد  تاکید  استان  کشاورزی 
طرح های آبیاری تحت فشار از طرح های مهم 
جهت احیای دریاچه ارومیه محسوب می شود 
که در این راستا گام های اساسی برداشته شده 

است.
اراضی  بودن  خرد  کرد:  عنوان  زاده  کریم 
اجرای  در  مشکل  مهمترین  استان  کشاورزی 

این طرحها به شمار می رود و به همین دلیل 
سازمان  در  پذیرفته  صورت  برنامه ریزی های 
جهادکشاورزی استان بر یکپارچه سازی اراضی 

شکل گرفته است.
استفاده  به  موظف  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
توسعه  داد:  ادامه  آبی هستیم،  منابع  از  بهینه 
راستای  در  فشار  تحت  آبیاری  سیستم های 
مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی حائز 
از  بوده و ضریب توسعه آن در استان  اهمیت 

روند افزایشی برخوردار است.
بعد  که  غیرمجاز  و  مجاز  چاه های  تعداد  وی 
نهر  محدوده  در  فشار  تحت  آبیاری  اجرای  از 
خان ارخی بالو مسدود می شوند را ۱۲6 حلقه 
عنوان کرد و یادآور شد: میزان آب مصرفی در 
در سال  مترمکعب  میلیون  فعلی ۱۰  وضعیت 
بوده که میزان آب مصرفی بعد از اجرای طرح 
به 4 میلیون مترمکعب در سال کاهش می یابد.

کریم  زاده با اعالم اینکه طرح تجمیعی آبیاری 
تحت فشار به عنوان روش ابتکاری برای اولین 
اجرا  کشور  سطح  در  غربی  آذربایجان  در  بار 
پروژه   ۱۵ کنون  تا  اظهارداشت:  است  شده 
 ۱۲۰۰ سطح  در  فشار  تحت  آبیاری  تجمیعی 
هکتار درسطح ۹ شهرستان حوزه آبریز دریاچه 

ارومیه استان اجرا شده است.
در سطح  داریم  نظر  در  امسال  داد:  ادامه  وی 
صورت  به  فشار  تحت  آبیاری  هکتار  هزار   ۲۰
تجمیعی اجرا کنیم که کار مطالعاتی ۱6 هزار 
با  که  رسیده  اتمام  به  طرحها  این  از  هکتار 
اجرایی شدن این طرجها نزدیک به 7۵ میلیون 
مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی خواهد 

شد.

653هکتارراضی کشاورزی ارومیه مجهز
 به آبیاری تحت فشار

آگهی مزایده شرکت تعاونی  مسکن فرهنگیان راور سامان
شرکت تعاونی مسكن راور سامان درنظر دارد به استناد مجوز 95/11/59مورخه 95/1/18اداره 
مساحت  به  فرعی  ویک  476اصلی   پالك  زمین  قطعه  یک  فروش  به  نسبت  وکار  تعاون 
602/80متر مربع واقع  درخیابان قدس ازطریق مزایده اقدام نماید.ازمتقاضیان خرید جهت 
شرکت درمزایده دعوت بعمل  می آوردظرف مدت ده روز پس از درج آگهی پیشنهادات 
پاکت  بازگشایی  تاریخ  نمایید  وپرورش  آموزش  بازرسی  ومهرتحویل  الك  خودرادرپاکت 
آموزش  اداره  دوشنبه95/6/1درمحل  ظهرمورخه  ساعت5بعداز  راس  مزایده  وبرگزاری  ها 

وپرورش میباشد.
سایرشرایط:1-به پیشنهادات فاقدمدارك کامل ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد.2-کلیه 
هزینه های درج 2آگهی وکارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.3-قیمت پایه زمین فوق 
بااعضاء  است.4-اولویت  گردیده  تعیین  ریال  سیصدوهفتادمیلیون  مبلغ  کارشناسی  براساس 
میگردد.  واگذار  نفردوم  به  ،زمین  برنده  انصراف  میباشد.5-درصورت  فوق  تعاونی  شرکت 
ضمنایادآور میشود،طبق نظرکارشناس شهرداری ضلع شرقی زمین فوق که محدود است به 

هیئت تسویه مسکن راور سامانکوچه شمال-جنوبی عقب نشینی دارد.



شهرستان هادوشنبه 18 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 93295

انتخاب پیمانکار اجرای گازرسانی به 
صورت پراکنده در خمین

شهرخمین  درسطح  پیمانکار  انتخاب  مرحله 
درکمیته  مرکزی  دراستان  پراکنده  صورت  به 

مناقصات این شرکت انجام گردید.
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  مذکور  شهر  به  پراکنده  گازرسانی  مرکزی 
صنعت  شرکت»ساعی  شدکه  گذاشته  مناقصه 
و  ۲میلیارد  پیشنهادی  مبلغ  با  خمین« 
۲7۰میلیون ریا ل برای اجرای۲هزار و ۵۰۰متر 
و نصب 6۰ مورد  اتیلن  پلی  نوع  از  گاز  شبکه 
علمک گاز و جمع آوری ۲۰۰ مورد شیر پیاده 
رو ،جهت گازرسانی به نقاط مختلف شهرخمین 
شد.شایان  انتخاب  پروژه  این  برنده  عنوان  به 
ذکراست هزینه تأمین کاال واجرای این مرحله 
بر  شهر،بالغ  این  درسطح  پراکنده  ازگازرسانی 

۲میلیارد و8۳۲میلیون ریال خواهد شد.

پیش بینی تولید 2500 تن خرما
 در استان کرمانشاه 

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
تن   ۲۵۰۰ امسال  کرد:  بینی  پیش  کرمانشاه 
تولید  قصرشیرین  شهرستان  نخیالت  از  خرما 

شود.
را  کرمانشاه  استان  نخیالت  سطح  زارعی  رضا 
۵۹8 هکتار اعالم کرد و افزود: استان کرمانشاه 
هکتار  و ۳۵6  دارد  بارور  نخیالت  هکتار   ۲4۲
دیگر از از نخیالت استان نهال هستند و هنوز 

به مرحله باروری نرسیده اند.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
را  استان  نخیالت  عملکرد  متوسط  کرمانشاه 
اشرسی،  افزود:  و  اعالم کرد  ۱۰ تن در هکتار 
خرمای  اراقم  از  دیری  و  جعفری  زاهدی، 

تولیدی استان هستند.
خاص  رقم های  از  اشرسی  زارعی  گفته  به 
شهرستان قصر شیرین است که عمده خرمای 
شهرستان  در  کشور  در  رقم  این  تولیدی 

قصرشیرین تولید می شود.
وی افزود: رقم اشرسی دارای دو نوع خشک و 
نرم است و  همه انواع آن درشت، گوشتدار، با 

کیفیت و بسیار خوش طعم هستند.
به گفته زارعی سال گذشته در مجموع ۲۲4۳ 

تن خرما در استان کرمانشاه تولید شد.
در  برنامه ریزی  به  اشاره  با  ادامه  در  زارعی 
راستای توسعه نخیالت استان کرمانشاه گفت: 
در  جدید  نخیالت  هکتار   ۱۰۰ احداث  امسال 

استان را در برنامه داریم.
به گفته زارعی برداشت خرما از نخیالت استان 

کرمانشاه از اواخر شهریور ماه آغاز می شود.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
در  تنها  استان  سطح  در  گفت:  کرمانشاه 

شهرستان قصرشیرین نخیالت داریم.

سرمایه گذاری 528 میلیارد ریالی دولت 
در گردشگری مازندران

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت 
که دولت یازدهم در سه سال گذشته ۵۲8 میلیارد ریال در طرح ها 
و زیرساخت های گردشگری این استان سرمایه گذاری کرده است .

دالور بزرگ نیا افزود : بیش از 4۵۱ میلیارد ریال از این مبلغ در 
قالب تسهیالت به بخش خصوصی پرداخت شد تا برای اجرای طرح 

های گردشگری هزینه شود. 
محل  از  مدت  این  در  هم  ریال  میلیارد   77 از  بیش   : گفت  وی 
اعتبارات استانی و ملی برای تامین زیر ساخت های گردشگری در 
مناطق نمونه گردشگری ، قطب ها ، سواحل و محورهای گردشگری 

هزینه شد . 
طرح   ۱۵۹ وجود  به  اشاره  با  مازندران  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
گردشگری نیمه تمام شامل هتل ، متل ، مهمانپذیر و طرح های 
با  ها  طرح  این   : افزود  و  کرد  اشاره  استان  در  دیگر  ساختی  زیر 

پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۹۰ درصد در حال اجراست . 
وی سرمایه گذاری انجام شده تاکنون در این طرح ها را ۱۱ هزار 
به ۳۰ هزار  آنها  تکمیل  برای  و گفت که  اعالم کرد  ریال  میلیارد 
میلیارد ریال اعتبار جدید نیاز است . بزرگ نیا به صدور 4۵۳ فقره 
ایجاد تاسیسات گردشگری در مازندران  نامه اصولی برای  موافقت 
در دوره سه ساله فعالیت دولت یازدهم اشاره و تاکید کرد که تمامی 

این موافقت نامه ها در حال پیگیری و اجراست . 
مقصد  ترین  مهم  عنوان  به  مازندران  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
و  مسافر  میلیون   ۳۰ حدود  میزبان  ساالنه   ، کشور  گردشگری 

گردشگر داخلی و خارجی است . 
های  ضعف  گردشگری  بخش  در  استان  این  مشکل  ترین  مهم 
در  که  است  گردشگری  امکانات  و  تاسیسات  کمبود  و  زیرساختی 
اقامتگاهی  از پیش خودنمایی می کند. ظرفیت  بیش  تعطیل  ایام 
نفر شب است که  به گزارش های رسمی 77۰ هزار  بنا  مازندران 
اقامتی رسمی شامل  نفر شب ظرفیت  تنها ۳۰ هزار  تعداد  این  از 
هتل ، متل ، هتل آپارتمان ، مهمانپذیر ، زائرسرا و اقامتگاه های 

دولتی است . 

 جمع آوري المپ هاي پرمصرف 
از بازار و معابر سنندج

مدیرتوزیع برق شهرستان سنندج از حضوراکیپ هاي سیارمدیریت 
مدیریت  فرهنگ  ترویج  هدف  با  شهرسنندج  درمحدوده  مصرف 
بین  در  غیراستاندارد  و  پرمصرف  هاي  آوري المپ  وجمع  مصرف 

مشترکین تجاري خبرداد.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان 
گفت: درراستاي بهینه سازي و تاکیدبر استفاده صحیح ازمصرفانرژي، 
و  بازدیدازاصناف  مصرف(ضمن  )مدیریت  عملیاتي  بخش  نیروهاي 
به صدور  نسبت  اصلیسنندج(  بازارهاي  و  )معابر  تجاري  واحدهاي 
اخطار و جمع آوري المپهاي پرمصرف وغیره استاندارداقدام کردند.
تجاري  4۰۰مشترک  اخیربه  ماه  دریک  اساس  براین   : افزود  وي 
اخطار اصالح و جمع آوري المپ پرمصرف داده شد و بیشاز۳۰۰۰۰ 

وات المپ غیراستاندارد ازنوع خیاري وگازي جمع آوري گردید.
فرهنگ صحیح  ارتقاي  را  طرح  این  ازاجراي  هدف  درپایان  ملکي 
مصرف انرژي درمیان مشترکین تجاري عنوان کردوافزود: امیدواریم 
با ارائه راهکارهاي مناسب وبا همت نیروهاي بخش مدیریت مصرف 
مدیریت  فرهنگ  محترم  بازاریان  و  کسبه  وهمگامي  وهمراهي 

مصرف را در جامعه نهادینه کنیم.

خبر خبر

استاندار  زرگرپور  دکتر  بهادری-اصفهان: 
هاي  پروژه  اندازي  راه  مراسم  در  اصفهان 
به  توجه  مبارکه،  فوالد  شرکت  توسعه 
را  شرکت  این  اجتماعي  مسئولیتهاي 
ارزنده خواند و گفت: من به عنوان استاندار 
فوالد  که شرکت   میدهم  شهادت  اصفهان 
مبارکه بیشترین مشارکت را در پروژه هاي 
پروژه  جمله  از  اصفهان  استان  اجتماعي 
بسیار اساسي مصلي و پروژه بزرگ ورزشگاه 
نقش جهان و همچنین مشارکت در تجهیز 
دبیرستانها  سطح  در  نمازخانه   4۰۰
استان  افتاده  دور  نقاط  دبستانهاي  و 
است.  ارزشمند  بسیار  امر  این  که  داشته  
اجتماعي  مشارکتهاي  و  اقدامات  همین 
خوب  ارتباط  و  همبستگي  فوالدمبارکه، 
و  استان  مسئولین  مردم،  بین  را  مؤثري  و 
که  طوري  به   ، نموده  ایجاد  مبارکه  فوالد 

اقتصادي پیش  بنگاه  این  براي  وقتي مشکلي 
مي آید همه مقامات استاني و کشوري دست 
این  که  میپردازند  آن  حل  به  هم  دست  در 
انجام  ازاي  در  که  است  اي  نتیجه  حداقل 
به  میتوان  فوالدمبارکه  اجتماعي  مشارکتهاي 
مشارکت  این  قدردان  باید  و  یافت  دست  آن 

اجتماعي بود.
اقتصاد،  کرد:  نشان  خاطر  اصفهان  استاندار 

هاي جدید، خالقیت  تولید، ظرفیت  اشتغال، 
افتتاح  با  که  است  مواردي  وابستگي  قطع  و 
مطرح  فوالدمبارکه  در  توسعه  هاي  پروژه 
میشود. در مقابل همه این نکات مثبت، وقتي 
مضر  تبعات  میکنیم،  صحبت  صنعت  درباره 
ولي  میرسد،  ما  ذهن  به  نیز  محیطي  زیست 
ظرف سه سال گذشته هر بار در فوالدمبارکه، 
حضور  ها  پروژه  افتتاح  در  مشارکت  براي 

از  بخشي  حتماً  نمودم،  مشاهده  پیداکردم، 
پروژه هاي بهره برداري شده در حفظ محیط 
پروژه  تمام  در  واقع  در  است.  بوده  زیست 
نموده،  اجرا  فوالدمبارکه  تاکنون  که  هایي 
نظر  مد  محیطي  زیست  مسائل  به  توجه 
گفت،  توان  مي  که  بطوري  است،  قرارگرفته 
با  هماهنگي  رویکرد  مبارکه،  فوالد  رویکرد 
محیط زیست یعني کاهش اثرات مضر زیست 

محیطي و حرکت به سمت صنعت پاک و 
صنعت سبز است و این یکي از مؤلفه هاي 
محسوب  اصفهان  استان  در  مهم  بسیار 
، مشارکت فوالد  استاندار اصفهان  میشود. 
فاضالب  تصفیه   و  آوري  در جمع  مبارکه 
پساب  از  استفاده  و  اطراف  شهرستانهاي 
را  آب  منظور صرفه جویي مصرف  به  آنها 
یکي از اقدامات با ارزش این شرکت خواند 
از  پروژه احداث آب دمین  افتتاح  و گفت: 
نمونه پروژه هایي که در قالب صرفه جویي 
درآمده  اجرا  مورد  به  شرکت  این  در  آب 
شرکت  که  میگیرم  نیک  فال  به  را  این  و 
بین  و  مختلف  ابعاد  در  مبارکه  فوالد 
بحث  در  و  است  شاخص  و  زبانزد  المللي 
محیط زیستي به سمت صنعت سبز پیش 
میرود و همیشه در کنار اجراي پروژه هاي 
محیطي  زیست  پروژه  یک  اقتصادي خود، 
را نیز اجرا نموده است. دکتر زرگرپور یادآور 
شد : تمام مردم استان اصفهان و کشور باید 
بدانند که در کشورشان چنین صنعتي وجود 
محیطي  زیست  مسائل  به  توجه  در  که  دارد 
سازگار  و  است  داده  انجام  مؤثري  اقدامات 
حالي  در  این  میکند،  حرکت  محیطزیست  با 
به  که  دارند  وجود  نیز  شرکتهایي  که  است 

مباحث زیست محیطي توجهي ندارند.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

مشارکت شرکت فوالد مبارکه در بیشترین پروژه های اجتماعی استان

اگهی ابالغ اوراق مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان ایالم 
در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب بیست و هفتم بهمن ماه سال 80 بدین وسیله برگ دعوت به جلسه کمیسیون 
هیئت حل اختالف مالیاتی مؤدیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد. جلسه در تاریخ دوم شهریور ماه سال جاری در محل اداره امور مالیاتی 
شهرستان چرداول به آدرس: سرابله – میدان معلم – خیابان امیرکبیر – خیابان شاهد 6 راس ساعت 9 صبح برگزار می شود، مقتضی 

است مراجعه نمایند.

متن آگهی 
فیروز  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  رشیدی 
۹۵۰۹۹766۱۰6۰۰۱۲۰ صادره از شعبه ششم حقوقی خرم آباد در پرونده شماره 
۹4۰6۵6 محکوم به بطالن معامله مورخ ۱۳۹۳/۱/۱8 در خصوص خرید و فروش 
یک دستگاه پژو پارس مدل ۹۰فی ما بین مصطفی سالحورزی و فیروز رشیدی و 
استرداد ثمن معامله به مبلغ چهارده میلیون تومان بانضمام خسارات تاخیر تادیه 
از زمان معامله تا زمان اجرای حکم و مبلغ یک میلیون یکصد هفتاد و شش هزار 
تومان بعنوان خسارات دادرسی در حق محکوم له مصطفی سالحورزی گردیده اید 
و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 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 با هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد – قوام آذر همایون 

آگهی مفقودی
۱۲۵CC نسیم  سیکلت  موتور  کمپانی  برگ  مالکیت(و  سبز)شناسنامه  برگ 

شماره  ۳7۱۳/4۲به  اهواز  انتظامی  شماره  به  و  آلبالوئی  رنگ  86به  مدل 
علی  نام  ۱۲۵N86۱44۵۵***NFSبه  شاسی  شماره  موتور7۱۵۳8۹۹۵و 

سلیمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.  
شهرستان دزفول

مفقودی
8۵با  مدل  پرایدصبا  اسناد  تسلسل  ماشین  وکارت  سبز  برگ  سندکمپانی   
شاسی  شماره  موتور۱7۱8۰۵۹و  شماره  8۲و  6۹4ص8۲ایران  شهربانی  شماره 

s۱4۱۲۲8۵۹۵8۳۵4مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مفقودی
ای  نقره  رنگ  ۲۰۰۰به  ایکس  اس  تیپ  زانتیا  سواری  خودرو  سند  و  سبز  برگ 
شماره  6۱6۹۰۵و  موتور  شماره  ۵۳-۳۲۵د6۵به  ایران  پالک  شماره  به  متالیک 
ملی  کد  علیمرادبه  فرزند  اورگانی  مددی  عباس  نام  شاسیS۱۵۱۲۲8۵۱48به 

۱۲8۲۳87448مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شهرستان هندیجان

اگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به   ۱۳88 مدل  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   ۱۲488۱۵8۵4۲ موتور  شماره  و   48 ج   8۵6  -8۲ ایران 
مفقود  هریکندیی  محمدی  صادق  سید  نام  به   NAAN۰۱CA۱AK76۰474

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
شربانی  شماره  به   ۱۳7۱ مدل  پیکان  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 

674/۳۳ ن 7۲ و شماره شاسی 7۱۱۳۱۳4۱ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
شناسنامه  شماره  به  ایرانی  دولول  پران  شکاری  حمل سالح  مجوز  وسیله  بدین 
۰۲۲۲۵6۰4۲8۰۰۳ و شماره سریال ۱۰8۰846 به نام کریم محمدی فرزند احمد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
و   ۱۲ م   ۱6۳  –  8۲ ایران  پالک  شماره  به   ۱۳۹4 مدل   ۱۱۱ پراید  سبز  برگ 
نام  به    ۵۳۱6788 موتور  شماره  و   NAS4۳۱۱۰۰F۵8۱۵۹۱8 شاسی  شماره 

خانم فاطمه عابدین پور مفقود و اعتبار ندارد.
بابل

اگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو روا مدل ۱۳87 به شماره انتظامی ایران 7۲- 
4۵4 ج ۹۱ و به شماره موتور ۱۱686۰۹6664 . به شماره شاسی 6۱۳8۹667 به 

نام مجتبی کالنتری درونکال مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی حصر وراثت
آقای امیر غالمی نژاد مقدم دارای شناسنامه شماره ۵4۳8۵  بشرح دادخواست به 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  کالسه ۵7/۹۵۰۵4۰ 
تاریخ  در   84 بشناسنامه  مقدم  نژاد  غالمی  غالمعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
مرحومه   / مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹4/۱۱/۲6

منحصر است به 
۱-عادله ظفر نادری ش.ش 8۳6 فرزند غالمحسین نسبت همسر

۲- امیر غالمی نژاد مقدم ش.ش ۵4۳8۵ فرزند غالمعلی نسبت فرزند 
۳- معصوم غالمی نژاد مقدم ش.ش ۱۲۳۳ فرزند غالمعلی نسبت فرزند 

4- عادل غالمی نژاد مقدم ش.ش ۱۵4۳ فرزند غالمعلی نسبت فرزند
۵- لیال غالمی نژاد مقدم ش.ش 7۹۵ فرزند غالمعلی نسبت فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳6۲ قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۳۰۹۹8۱۹8۳4۰۰66۲ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان بابل 

تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۱۱۱۲۱۰۰6۹۳ 
شاکی: گزارش آگاهی به نشانی متهم: آقای بهرام چالی به نشانی بابل

اتهام ها: ۱- مشارکت در حمل اسحله شکاری ۲- تمرد نسبت به ماموران حین انجام 
وظیفه

رای دادگاه- موضوع اتهام آقای بهرام چالی اهل و ساکن بابل فعال متواری دایر به مشارکت 
در حمل قاچاق سالح شکاری می باشد اما دادگاه با عنایت به گزارش اولیه صورتجلسه 
کشف ۵ قبضه اسلحه شکاری ۵ تیر با مارکهای مختلف و نحوه کشف آن بدین توضیح 
که متهم باال با برخورد به رانندگی خود در حین حمل بوده که توسط مامورین توقیف و 
متواری و متهم موفق به فرار شده و اسلحه در قسمت کف پای صندلی جلو شاگرد کشف 
شده و مالحظه عکسهای ماخوده از سالحهای مکشوفه و اظهارات سایر متهمان و کیفر 
خواست صادره از دادسرای فریدونکنار و با التفات به اینکه  متهم علیرغم انتشار اگهی در 
جلسه دادگاه حاضر نشده و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم 
باال بنظر دادگاه مسلم است دادگاه به استناد بند الف ماده ۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه 
و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰و مواد 4۰6 و 4۲6 و4۲7 
قانون آیین دادرسی کیفری متهم موصوف را به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ضبط 
سالحهای مکشوفه به نفع دولت محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
رییس دادگاه انقالب اسالمی بابل- محمد ابراهیم زاده 

دادنامه
دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ شعبه   ۹۳۰۹۹84444۲۰۱۰۲۱ کالسه  پرونده 
شهرمیاندوآب )۱۰۲ جرائی سابق(تصمیم شماره نهایی ۹۵۰۹۹7444۲7۰۰۵۵۰

شاکی: اداره برق میاندوآب به نشانی میاندوآب خ تختی
خ  شاهیندژ  جاده  میاندوآب  شهرستان  نشانی  به  قربانی  بیوک  متهمین:۱.آقای 
المهدی زیر دکل فشار قوی کوی سلیمان آباد ۲.آقای حسین کوهی فرزند محسن 

به نشانی شهرستان میاندوآب
اتهام: استفاده غیر مجاز از برق

رای دادگاه
درخصوص اتهام حسین کوهی فرزند محسن اهل و ساکن میاندوآب و اتهام بیوک 
قربانی فرزند عربعلی اهل و ساکن میاندوآب فعالهر دو متواری دایر بر استفاده غیر 
مجاز از برق ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و توجها به گزارش اداره برق 
، اظهارات مسجلین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰8/۱8 و مشاهدات آنها درخصوص 
استفاده غیرمجاز از برق و سایر قرائن از جمله عدم حضور متهمین در تمام مراحل 
رسیدگی و دادرسی بزه انتسابی را محرز دانسته به استناد ماده 66۰ قانون مجازات 
اسالمی حکم به محکومیت هر یک از متهمین به یک برابر خسارات وارده بمبلغ 
۱۳۰۰۱۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در این دادگاه و پس از مضی موعد واخواهی 

ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
فرامرز عبدی –رئیس شعبه ۲ دادگاه کیفری ۲ میاندوآب و دادرس دادگاه انقالب 
صادقی- مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه کیفری2

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹8846۰۵۰۰۱۰۳ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7846۰۵۰۰4۰4 
خواهان: خانم سهبیه لطفی فرزند لطفعلی به نشانی کرمانشاه – جوانرود خیابان 

برادران امینی خیابان سرباز منزل مهندس مصطفایی همراه ۰۹۱8۳۳۲۱۲۰6 
خوانده: آقای انور مرادی فرزند مراد به نشانی مجهول المکان

خواسته: الزام به تحویل ملک معوض
شهرستان  دادگستری  حقوقی  دوم  شعبه  رسیدگی  وقت  در   ۹۵/۵/۲ تاریخ  به 
جوانرود به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل پرونده امر تحت نظر است مالحظه 
میگردد که طرفین در جلسه حضور ندارند الیحه ای نیز ارسال ننموده اند علهذا 
نظر به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 

به اتخاذ تصمیم می گردد.
رای دادگاه- در خصوص دعوی مطروحه از جانب خانم سهبیه لطفی به طرفیت 
آقای انور مرادی به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به انتقال مساحت 7۰۰۰ 
متر مربع زمین مشاع پالک 47 اصلی به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اوراق 
و محتویات پرونده و با توجه به پاسخ استعالم اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود 
از  سابقا  که  پرونده   ۲۰ صفحه  شرح  به   ۹۵/۲/۲۱ مورخ   ۱۳8 شماره  نامه  طی 
طریق شورای حل اختالف در خصوص موضوع استعالم اخذ گردیده است و حسب 
استعالم مذکور ملک اختالفی به مساحت 7۰۰۰ متر مربع را در وثیقه بانک ملت 
اعالم نمده است که با توجه به طرق ماده ۵6 از قانون اجرای احکام مدنی هر گونه 
نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده را باطل و بال اثر اعالم نموده است فلذا 
مستندا به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان کرمانشاه است.
رئیس شعبه دوم حقوقی جوانرود – احمدی

آگهی ابالغ
مجهول  فعال  ابراهیم  فرزند  ابراهیمی  هادی  آقای  به  کارشناس  نظریه  مالحظه   

المکان
در خصوص دعوی خانم آمنه رمضانپور کتیک الهیجانی فرزند شهریار به طرفیت 
آقای هادی ابراهیمی فرزند ابراهیم  فعال مجهول المکان به خواسته مطالبه نفقه 
به  نظر  گردید  بابل  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه  ثبت  کالسه ۹4۰۹4۱  که طی 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب مالحظه نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی 
نفیا یا اثباتا ظرف مهلت یک هفته از تاریخ نشر آگهی برای یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیرالنتشار چاپ و آگهی می گردد تا چنانچه دفاعی دارید کتبا به 

شعبه اعالم نمایید.
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه خانواده بابل – قلی زاده

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳۹۵6۰۳۱6۰۰۲۰۰۱۲۳7هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیآقای شکراله کمری 
فرزند تقی به شماره شناسنامه ۲۵۳صادره ازگیالن غرب در یک باب ساختمان 
به مساحت4۲،۹۳متر مربع پالک۲64۱فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم آباد غرب 
نامه عادی و استقرار ملک در سهم  شهرستانی کوچه شهیدگرامیهاشامل مبایعه 
زارعین طبق قانون اصالحات ارضی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده 
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵،۰۵،۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵،۰۵،۱8

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان اسالم آباد غرب

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ایالم

ردیف

 
1

2

3

نام شرکت

شرکت زرین گل 

شرکت تعاونی 2810 
نانوایی صنعتی زرین 
دانه شیروان چرداول

شرکت نیر شکوه دل

شماره اقتصادی

411373577574

411417161883

411391436977

نام و نام خانوادگی
 مدیر عامل

ارسالن رستمی

میثم البرزی

یونس درویشی

کد ملی

3257781113

3258989028

4490069421

نام پدر

مصطفی

اله داد

عوضعلی

عملکرد

حقوق و عملکرد 
93

تکلیفی سال 90

تکلیفی سال 88

مبلغ تشخیص 
)ریال(

83006100

8280000

5157500

و  راه  مدیرکل  زمان:  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
شهرسازی آذربایجان غربی گفت: همزمان با 
هفته دولت ۲8۰ کیلومتر راه ایمن در استان 

به بهره برداری می رسد.
داریوش نصر با بیان اینکه ارزش ریالی پروژه 
های راهسازی و راهداری در هفته دولت۲۰۰ 
از  کیلومتر  افزود:۲۰  است  ریال  میلیارد 
 ۱۰ میاندوآب،  مهاباد-  ارومیه-  بزرگراه 
محورهای  بهسازی  و  تعریض  طرح  کیلومتر 
در  روستایی  راه  کیلومتر   ۵۰ و  مواصالتی 

هفته دولت افتتاح می شود.
وی با بیان اینکه در هفته دولت ۲۰۰ کیلومتر 
طرح روکش آسفالت در جاده های استان به 
ابتدای  از  برداری می رسد عنوان کرد:  بهره 
اجرای  برای  رایگان  قیر  تن  هزار  امسال سه 
جاده  در  آسفالت  روکش  و  گیری  لکه  طرح 

های استان توزیع شده است.
راه  کیلومتر   4۰ امسال  اینکه  اعالم  با  نصر 
داد:  ادامه  است  شده  آسفالت  روستایی 
تکمیل پروژه های راهسازی باالی 8۰ درصد 
کاری  اهداف  مهمترین  از  اجرایی  پیشرفت 

امسال  پایان  تا  شده  ریزی  برنامه  و  است 
از  عملیات روکش آسفالت در ۳۰۰ کیلومتر 

راههای استان انجام شود.
روستایی  راه  کیلومتر   ۱۰۰ آسفالت  از  وی 
ریالی  میلیارد   7۰ اعتبار  تامین  صورت  در 
ارزش ۲7۰  به  مالی  منابع  خبر داد و گفت: 
میلیارد ریال از طریق اسناد خزانه در هشت 
پروژه های ساخت و آسفالت  به  ماه گذشته 

راههای روستایی تزریق شده است.
غربی  آذربایجان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مطالبات  پرداخت  برای  ریزی  برنامه  از 
پیمانکاران حوزه راهسازی در استان خبر داد 
و گفت: تا به امروز مطالبات پیمانکاران پروژه 
های استان به ارزش دوهزارمیلیارد ریال در 
سامانه ثبت مطالبات پیمانکاران وزارت راه و 

شهرسازی ثبت شده است.
بازسازی ماشین  و  نوسازی  از  نصر همچنین 
 ۲۳ کرد:  واعالم  داد  خبر  راهداری  آالت 
چرخه  به  نو  سنگین  آالت  ماشین  دستگاه 
دستگاه   ۳۰ و  شده  اضافه  راهداری  ناوگان 
ماشین آالت فرسوده از رده خارج شده است.

افتتاح 280 کیلومتر راه ایمن در آذربایجان غربی 

در هفته دولت

و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان گلستان گفت: مرکز تخصصی 
شهرستان  در   ۹۵ سال  پایان  تا  زیورآالت 

گنبدکاوس استان گلستان افتتاح می شود.
ابراهیم کریمی ،در مراسم معارفه مسئول پایگاه 
برج قابوس اظهار کرد: مرکز تخصصی زیورآالت 
در طبقه دوم اداره میراث فرهنگی گنبدکاوس 
سال ۹۵  پایان  تا  تومان  اعتبار ۱۰۰میلیون  با 

راه اندازی می شود.
استان  گردشگری  پیشانی  را  قابوس  برج  وی 
گلستان دانست و با اعالم تدوین طرح مدیریت 
برج  ساماندهی  برای  افزود:  قابوس  برج  جامع 

قابوس با شهردار جدید رایزنی خواهیم کرد.
کریمی با بیان اینکه به زودی مرکز تخصصی 
گنبدکاووس  شهرستان  در  سنتی  زیورآالت 
تاسیس خواهد شد از انجام مطالعات موزه بزرگ 
گنبدکاووس خبر داد و گفت: در صورت تخصیص 

بودجه عملیات اجرایی موزه آغاز خواهد شد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان گلستان از تسهیل در ساخت 
دیگر  پیگیری ۲ سرمایه گذاری  و  هتل هاوش 

در بخش هتل خبر داد و گفت: ایجاد بازارچه 
گردشگری  بخش  اولویت  در  نیز  گردشگری 

شهرستان است.
ویژه  فرماندار  و  گلستان  استاندار  معاون 
بر  تاکید  با  جلسه  این  در  نیز  گنبدکاووس 
گردشکری به عنوان اولویت جدی گنبدکاووس 
اظهار کرد: برج قابوس بهترین نماد برای معرفی 
گنبدکاوس به گردشگران داخلی و جهانی است 
و باید با ایجاد زیرساخت های الزم از این ظرفیت 

حداکثر بهره را جست.
برج  اطراف  اراضی  تملک  کریمی  عبدالغدیر 
قابوس، کاوش در شهر تاریخی جرجان و دیوار 
دفاعی گرگان از از دیگر برنامه های گردشگری در 

حوزه شهرستان گنبدکاوس اعالم کرد.
برج  مورد  در  که  مسئله ای  هر  افزود:  کریمی 

قابوس باشد را با انگیزه پیگیری خواهیم کرد.
لزوم  بر  تاکید  با  گنبدکاووس  ویژه  فرماندار 
توجه به زیباسازی محوطه برج قابوس افزود: در 
ایجاد زیرساختهای گردشگری از ظرفیت همه 
دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری استفاده 

خواهیم کرد.

راه اندازی مرکز تخصصی زیورآالت 

در گنبدکاووس 



10 نفت و انرژیدوشنبه 18 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3295

پتروشیمی پارازایلین  واحد  اندازی  راه     
آینده ماه  سه  ظرف  سینا  بوعلی   

راه  از  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  تولید  مدیرکنترل   
تا   ۲ ظرف  سینا  بوعلی  پتروشیمی  پارازایلین  واحد  اندازی 
اکسنس  فرانسوی  شرکت  گفت:  و  داد  خبر  آینده  ماه  سه 
با  مدت  کوتاه  صورت  به  واحد  این  بازسازی  و  مشاوره  برای 

کند.  می  همکاری  ما 
این  بر  تاکید  با  مطلب  این  اعالم  با  زاده  بساق  محمد  علی   
که در صورت به وجود نیامدن مشکل خاص، واحد پارازایلین 
آینده  ماه  سه  تا   ۲ ظرف  سینا  بوعلی  پتروشیمی  مجتمع 
واحد  این  بازسازی  مسیر  در  افزود:  شود،  می  اندازی  راه 
خارجی  و  داخلی  شرکتهای  همکاری  و  مشاوره  از  داریم  بنا 
مدت  کوتاه  صورت  به  اکسنس  فرانسوی  شرکت  مانند 

کنیم. استفاده 
واحد  مختلف  قسمتهای  از  بازرسی  اقدامهای  گفت:  وی 

است. انجام  حال  در  شد،  حریق  دچار  که  پارازایلین 
پتروشیمی  مجتمع  ساله   ۱۰ عمر  به  اشاره  با  زاده  بساق 
و   سازی  بهینه  برای  اقدامهایی  کرد:  خاطرنشان  سینا  بوعلی 
کار  دستور  در  راندمان  افزایش  هدف  با  مجتمع  این  طراحی 
در  فرانسویها  تجربه  از  هم  مسیر  این  در  که  است  گرفته  قرار 

کرد. خواهیم  استفاده  مدت  کوتاه 
 ۳6 مساحت  به  زمینی  در  سینا  بوعلی  پتروشیمی  شرکت 
در  خوزستان،  استان  در  فارس  خلیج  غربی  شمال  در  هکتار 

است.  واقع  ماهشهر(  پتروشیمی)  اقتصادی  ویژه  منطقه 
تیر   ۱6 چهارشنبه  سینا  بوعلی  پتروشیمی  در  سوزی  آتش 
ماه امسال اتفاق افتاد. آتش سوزی در برج 8۰۰۱  پارازایلین 
پتروشیمی  برجهای  بلندترین  از  یکی  ارتفاع  متر   ۱۲۱ با  که 
اکنون  و  شد  مهار  کامل  بطور  تیرماه   ۱7 پنجشنبه،  است، 

است. گرفته  قرار  کار  در دستور  آن  بازسازی  روند 

بازیافت  سامانه  به  کالنشهر   4 نفت  انبار    
شود می  تجهیز  بنزین  بخارات 

سامانه  به  کشور  کالنشهر  چهار  نفت  انبار  تاسیسات  تجهیز    
مپنا  شرکت  به  مناقصه  برگزاری  با  بنزین  بخارات  بازیافت 

شد.  سپرده 
  به گرارش شانا، کاووس سامانی، معاون فنی مدیر مهندسی 
در  ایران   نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  طرحهای  و 
گفت:  اصفهان  نفت  انبار  در  کهاب  طرح  برداری  بهره  مراسم 
در  بار  اولین  برای  بنزین  بخارات  بازیافت  سیستم  نصب 

شد. اجرا  کشور  نفت  انبار  بزرگترین 
پایان  تا  شده  انجام  های  اقدام  با  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
سیستم  به  کشور  شهرهای  نفت  انبار   ۱۰ تجهیز  شاهد  امسال 

باشیم.  بنزین  بخارات  بازیافت 
اصفهان  منتظری  محمد  شهید  انبار  که  این  بیان  با  سامانی 
است،  کشور  انبار  بزرگترین  فرآورده  انتقال  حجم  لحاظ  از 
شرکت  مناطق  در  مکانیزه  انبار  نخستین  انبار  این  گفت: 

رود. می  به شمار  پخش 
بازیافت  تجهیزات  به  منتظری  محمد  شهید  نفت  انبار  تجهیز  با 
بنزین  بخارات  مترمکعب  هزار   ۹ انتشار   از  روزانه  بنزین  بخارات 
به هوا جلوگیری شد و ۱۳ هزار و ۵۰۰ لیتر از بخارات بنزین به 
چرخه مصرف برمی گردد، همچنین با نصب این سیستم  وبازیافت 
۱۳ هزار و ۵۰۰ لیتر بخارات بنزین روزانه ،۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان صرفه جویی می شود.
تجهیزات  و  شده  اجرا  ایتالیا  کشور  همکاری  با  پروژه  این 
خریداری  ایتالیا  کاپاگی  شرکت  از  بنزین  بخارات  بازیافت 

است. شده 
بنزین  بارگیری  نقطه   ۱6 در  بنزین  بخارات  بازیافت  تجهیزات 

است. شده  نصب  منتظری  محمد  شهید  انبار  در 
معمولی  حالت  از  بارگیری  بازوهای  تجهیزات  این  نصب  با 
 )ATL( کهاب  طرح  به  مجهز  اتوماتیک  بازوهای  حالت  به 
جلوگیری  اتمسفر  به  بنزین  بخارات  انتشار  از  و  شده  تبدیل 
بنزین  بخارات  بازیافت  دستگاه  به  بنزین  انتقال  امکان  و 
در  منتظری  محمد  شهید  نفت  کند.انبار  می  فراهم  را   VRU
اصفهان  پاالیشگاه  جوار  در  تهران   / اصفهان  جاده   ۵ کیلومتر 
و با 6۵ هکتار مساحت از انبار های استراتژیک و مهم شرکت 
خطیر  وظیفه  که  است  ایران  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی 

دارد. عهده  به  را  کشور  نقاط  اقصی  به  رسانی  سوخت 
ذخیره  ظرفیت  و  مخزن  دستگاه   ۵۹ تعداد  با  شهید  انبار 
بنزین  نفتی  های  فرآورده  انواع  لیتر  میلیارد   6/۱ سازی 
کم  نفتگاز  معمولی،  نفتگاز  سفید،  نفت  معمولی،  سوپر، 
هوایی  سوختهای  سنگین،  سبک،نفتای  کوره  نفت  گوگرد، 
A.T.K /J.P.4  و حاللهای  4۰۰ - 4۰۲ - 4۰۳ - 4۰6 و 
های  فرآورده  توزیع  و  تامین  در  باالیی  بسیار  پتانسیل   4۱۰

دارد. نفتی 
 ۱۵۰۰ روزانه  و  بارگیری  بازوی   ۱۲4 دارای  شهید  انبار 
شبانه  بطور  پمپ  دستگاه   ۳۲ از  استفاده  با  نفتکش  دستگاه 
عمده  کنندگان  مصرف  نیاز  و  کرده  بارگیری  و  فعالیت  روز 
از  پمپ  بوستر   ۱۰ با  و  تامین  را  عرضه  مجاری  و  صنایع   /

ارسال می کند. تهران  به  فرآورده  خطوط »۱8 و »۲4 

میلیمتر   236 از  بیش  بارش 

رسید ثبت  به  کشور  در 

وزارت نیرو اعالم کرد: حجم بارش های کشور از ابتدای سال 
میانگین  با  مقایسه  در  تاکنون   )۹4 مهرماه  )اول  جاری  آبی 

است. داشته  کاهش  درصد  یک  بلندمدت 
بارندگی شرکت مدیریت منابع  بر اساس گزارش آخرین وضعیت 
تا ۱۵  اول مهرماه ۹4  از  ارتفاع کل ریزش های جوی  ایران،  آب 

مرداد امسال بیش از ۲۳6 میلیمتر ثبت شده است.
مشابه  های  دوره  میانگین  به  نسبت  بارندگی  مقدار  این 
به  نسبت  و  کاهش  درصد  یک  میلیمتر(،   ۲۳۹( بلندمدت 
درصد   ۲۵ میلیمتر(،   ۱8۹( گذشته  آبی  سال  مشابه  دوره 

دهد. می  نشان  افزایش 
برپایه این گزارش، همچنین حجم بارش اول مهر تا پایان ۱۵ مرداد 

معادل ۳88 میلیارد و ۹۳4 میلیون متر مکعب بود.
بیشترین تغییرات بارندگی ایستگاهی نسبت به سال آبی گذشته 
و  یکهزار  با  مازندران  استان  در   » دینارسرا   « ایستگاه  به  مربوط 
ایستگاهی  بارندگی  تغییرات  کمترین  و  بارش  میلیمتر   6۵۰.۵
ایستگاه »بشرویه« واقع در  نسبت به سال آبی گذشته مربوط به 

استان خراسان جنوبی با ۱7.4 میلیمتر بارندگی بود.
دراز  متوسط  با  مقایسه  در  نیز  امسال  های  بارش  ارتفاع 

است. داشته  کاهش  میلیمتر  سه  میلیمتر(،   ۲۳۹( مدت 
تیرماه  پایان  در  کشور  های  بارش  حجم  ایرنا،  گزارش  به 
دوم  ماه  های  بارش  اثر  در  که  بوده  میلیمتر   ۲۳۳ امسال 
استان  در  بویژه  گذشته  مردادماه  دهم  یکشنبه  تا  تابستان 
میلیمتر   ۲۳۵ به  بلوچستان  و  سیستان  و  گیالن  کرمان،  های 

بود. رسیده 

خرید ایران از ایرباس 
تا دو ماه آینده

فروش  خصوص  در  نیا  زمانی  امیرحسین 
گفت:  ایران  به  بوئینگ  شرکت  هواپیماهای 
بوئینگ  هواپیماهای  فروش  ممنوعیت  الیحه 

به ایران، به سنای آمریکا نرفته است.
مورد  موضوع  فقط  افزود:  نفت،  وزیر  معاون 
با  ایرباس  هواپیماهای  معامله  در  مناقشه 
این  در  راهبری  قطعه  یک  به  مربوط  ایران، 
که  شود  می  شرکت  این  هواپیماهای  ساخت 

می تواند کاربردی دوگانه داشته باشد.
به گفته زمانی نیا، شرکت ایرباس در خصوص 
های  دارایی  کنترل  دفتر  از  موضوع،  این 
استعالم  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  خارجی 
این  از  پاسخ  منتظر  باید  اکنون  و  است  کرده 

بود. نهاد 
ایران  خرید  که  کرد  بینی  پیش  البته  وی 
خواهد  نتیجه  به  آینده  ماه  دو  تا  ایرباس  از 
نیز  ایران  با  بوئینگ  معامله  البته  و  رسید 

افتاد. اتفاق خواهد  آینده نزدیک 

 تسریع در اجرای قراردادهای نفتی
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت 
های  تصمیم  برخی  اینکه  بیان  با  ادامه،  در 
داخلی، آثار مخرب تری بر اقتصاد در مقایسه 
قراردادهای  گفت:  دارد،  خارجی  اقدامات  با 
و  بماند  نباید معطل  این  از  نفتی بیش  جدید 

هر چه سریع تر باید اجرا شود.
از  رونمایی  زمانی  هم  نیا،  زمانی  گفته  به 
دهمین  انتخابات  با  نفتی  جدید  قراردادهای 
که  شد  باعث  اسالمی،  شورای  مجلس  دوره 

اجرای آن به تاخیر بیافتد.

** دالیل وزیر نفت در مخالفت با 
صادرات گاز با لوله 

وزارت  سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  وی 
کرد  عنوان  اقتصادی  کامال  نهاد  یک  را  نفت 
از طریق  ایران  و گفت: در مورد صادرات گاز 
لوله، وزیر نفت بر این باور است که مقرون به 
باور  خصوصی  بخش  اگر  حال  نیست،  صرفه 
ثابت  و  مطرح  را  آن  تواند  می  دارد  دیگری 
مخالفتی  نفت  وزارت  صورت  این  در  کند، 

کرد. نخواهد 

امضای تفاهم نامه همکاری ایران 
و کره جنوبی در بخش تامین آب

کره  و  ایران  دوجانبه  همکاری  نامه  تفاهم 
مدیریت  و  آب  تامین  زمینه  در  جنوبی 
با  دیروز  زیستی  محیط  رویکرد  با  فاضالب 
و  آب  و  آب  معاون  میدانی«  »رحیم  حضور 
 Minho( لی«  »مینهو  و  نیرو  وزیر  فاضالب 
کشور  این  زیست  محیط  وزیر  معاون   )Lee

امضا شد.
بر اساس این گزارش، معاون وزیر نیرو در این 
ابتدای  از  گفت:  نیرو،  وزارت  محل  در  آیین 
امسال تاکنون هفت یادداشت تفاهم همکاری 
بین وزارت نیروی ایران و کره جنوبی به امضا 

رسیده که سه مورد آن امروز بوده است.
میدانی خاطرنشان کرد: کره ای ها در زمینه 
آب  مدیریت  و  محیطی  زیست  های  فناوری 
و  دارند  ارزشمندی  های  تجربه  فاضالب  و 
تجربیات،  انتقال  هدف  با  منظور  همین  به 
آموزش  و  کشور  در  گذاری  سرمایه  تسهیل 
امضا  به  ها  نامه  تفاهم  این  انسانی  نیروی 

رسید.
همچنین  امروز  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
مهندسی  شرکت  بین  دیگری  نامه  تفاهم 
با شرکت های کی- واتر  آب وفاضالب کشور 
کره   )daelim( دایلیم  و   )K-water(
های  خانه  تصفیه  اجرای  زمینه  در  جنوبی 
در  بوشهر  شهر  در  شد  مقرر  و  امضا  فاضالب 
زمینه کاهش هدررفت آب، طرحی به صورت 

اجرایی شود. )نمونه(  پایلوت 
داشت:  بیان  نیرو  وزیر  آبفای  و  آب  معاون 
های  پروژه  اجرای  برای  محدودیتی  هیچ 
خودگردان توسط خارجی ها در زمینه آب و 
فاضالب در کشور وجود ندارد، به شرطی که 
درآمد  از محل  مربو طه  سرمایه گذاری های 

پروژه ها بازگردد.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی انجام شده، قرار 
بین  مشترک  فنی  های  کمیته  بزودی  است 
دو کشور در زمینه فناوری ها و سیاستگذاری 
استفاده  و  زیست  محیط  و  آب  زمنیه  در 
و  صنعتی  مختلف  های  عرصه  در  پساب  از 

گیرد. شکل  کشاورزی 
اعتبارات  که  هایی  پروژه  یادآورشد:  میدانی 
تامین  دولت  عمومی  منابع  محل  از  آنها 
فرآیند  شدن  طوالنی  مشکل  با  شود،  می 
اجرای  شدن  زمانبر  نتیجه  در  و  ها  پرداخت 
مصوبه  به  آن  بر  عالوه  و  است  مواجه  کار 

دارد. نیاز  اقتصاد  شورای 
کم  های  وام  از  که  هایی  پروژه  گفت:  وی 
به  تا  داده  مجوز  دولت  برخوردارند،  بهره 
حداکثر  از  استفاده  و  فناوری  انتقال  شرط 
از  خارج  مربوطه  قراردادهای  داخلی،  توان 

گیرد. قرار  کار  در دستور  مناقصه  فرآیند 
تفاهم  اجرایی شدن  درباره  نیرو  وزیر  معاون 
نیز  ها  ای  کره  با  شده  منعقد  های  نامه 
نامه  تفاهم  این  از  یک  هیچ  تاکنون  افزود: 
تیم  فقط  و  نشده  قرارداد  عقد  به  منجر  ها 
هایی به منظور بررسی جوانب مختلف پروژه 
ها در سایت های مختلف کشور مستقر شده 
خصوص در  تفاهمی  به  حتی  هنوز  و   اند 

ایم. نرسیده  نیز  اجرای کار   قیمت های 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

نخستین  برای  کرد:  اعالم  مسئول  مقام  یک   
از  چهار  یورو  استاندارد  با  گازوئیل  ایران  بار 
بازار  به  فارس  خلیج  غرب  نفتی  پایانه های 

جهانی صادر کرد. 
صادرات  آغاز  به  اشاره  با  طاهری زاده  محمود 
پایانه های  از  اروپا  اتحادیه  چهار  یورو  گازوئیل 
در  گفت:  فارس،  خلیج  غرب  در  ایران  نفتی 
طول چهار ماه نخست سال جاری حدود ۱84 
میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو چهار از 

پایانه نفتی ماهشهر صادر شده است.
گذشته  سال  اینکه  اعالم  با  مسئول  مقام  این 
صادرات گازوئیلی از پایانه نفتی ماهشهر انجام 
نگرفته بود، تصریح کرد: امسال برای نخستین 
پایانه  این  از  چهار  یورو  گازوئیل  صادرات  بار 

نفتی آغاز شده است.
پخش  ملی  شرکت  در  ماهشهر  ناحیه  رئیس 
کنار  در  اینکه  بر  تاکید  با  نفتی  فرآورده های 
کوره  نفت  لیتر  میلیون   ۹6۰ حدود  گازوئیل، 
از پایانه ماهشهر صادر شده است، اظهارداشت: 
سال  مشابه  مدت  در  که  است  درحالی  این 
گذشته حجم صادرات نفت کوره از پایانه نفتی 

ماهشهر حدود 47۲ میلیون لیتر بوده است.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون پایانه ماهشهر 
فرآورده  انواع  صادرات  کریدورهای  از  یکی  به 
کرد:  خاطرنشان  است،  شده  تبدیل  نفتی 
پیش بینی می شود در ادامه سال جاری حجم 
صادرات گازوئیل و نفت کوره از پایانه ماهشهر 

به بازارهای جهانی افزایش یابد.

سال جاری  ابتدای  از  ایران  مهر،  گزارش  به 
تاکنون به طور متوسط روزانه ۹ تا ۹.۵ میلیون 
لیتر گازوئیل صادر کرده که حجم صادرات این 

فرآورده نفتی در مقایسه با سال گذشته )حدود 
برابری  دو  افزایشی  روز(  در  لیتر  میلیون   4.۵

داشته است.

ایران صادرکننده گازوئیل یورو 4 شد

ارزش پایین اقتصادی آب و به عبارتی تفاوت 
زیاد قیمت تمام شده و آنچه از مردم دریافت 
می شود، برنامه ششم توسعه را وادار به توجه 
ویژه به این بخش کرده و این در حالی است 
که به تازگی نیز وزارت نیرو اعالم کرده که 
با این قیمت ها نمی توان برنامه های حوزه آب 

را اجرایی کرد.
گالیه  و  شکوه  ابراز  ضمن  چیان  چیت 
که  است  باور  این  بر  آب  تعرفه های  از 
پاسخگوی  نمی توان  فعلی  تعرفه های  با 
اجرای  چراکه  بود،  آب  انتقال  هزینه های 
چنین برنامه هایی مستلزم افزایش هزینه های 
باید  و  است  آب  صنعت  در  گذاری  سرمایه 
فعلی  تعرفه های  فعلی   گفت که در شرایط 
می دهد،  را  مصرف  افزایش  پیام  تنها  آب 
چراکه آنقدر قیمت ها پایین است که مصرف 
مصرف  و  برای صرفه جویی  انگیزه ای  کننده 

بهینه ندارد.
این است  امیدورای در حوزه آب  تنها جای 
اختیار  در  دولت  که  الیحه ای  اساس  بر  که 
مساله  و  اولویت  اولین  داده،  قرار  مجلس 
محیط  و  آب  مساله   ششم  برنامه  محوری 

زیست عنوان شده است. 
نیز  توسعه  ششم  برنامه  از  دیگری  بخش 
کردن  اقتصادی  به  مکلف  را  نیرو  وزارت 

ارزش آب کرده تا در راستای حفاظت منابع 
ضوابط  آن،  شده  تمام  قیمت  تعیین  و  آب 
متخلفان  مصرفی  آب  بهای  و  قیمت گذاری 
با  را  کشاورزی  و  خدماتی  صنعتی،  از  اعم 
نحوه  آب،  اقتصادی  ارزش  کردن  لحاظ 
مالحظات  رعایت  با  و  آب  استحصال 
تمامی  در  محیطی  زیست  و  اجتماعی 
جریمه  اخذ  ضوابط  و  مصرف  بخش های 
مشترکان پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر 
الگوی مصرف را برای کاربری خانگی و غیر 

خانگی تصویب و اجرایی کند.
به  توجه  با  نیرو  وزارت  کلی  طور  به 
درست  اجرای  برای  و  دارد  که  پروژه هایی 
اصلی ترین وظیفه خود که تامین آب شرب 
تعرفه های  افزایش  به  زیادی  تمایل  است، 
رویکرد  نیز  میان  این  در  دارد  آب  قیمت 
کلید  می تواند  توسعه  ششم  برنامه  مثبت 
اینکه  به  توجه  با  اما  باشد،  آب  بحران  حل 
هنوز برخی از بندهای برنامه پنجم اجرایی 
و  ششم  برنامه  سرانجام  منتظر  باید  نشده 
تاثیرات آن بود. با این وجود در همین نقطه 
دولت  در  آب  مساله  به  خاصی  توجه  که 
که  بود  امیدوار  می توان  است  شده  یازدهم 
آبی  منابع  بخش  نجات  بتواند  دولت  این 

کشور باشد.

پیشنهاد  ارائه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
عرضه  از  دولت،  به   CNG قیمت  کاهش 
ایران  در  جهان   CNG قیمت ترین  گران 
خبر داد و گفت: قیمت CNG باید از 4۰۰ 

تومان به ۲۵۰ تومان کاهش یابد. 
قیمت  کاهش  به  اشاره  با  دادرس  اردشیر 
مختلف  بازارهای  در  طبیعی  گاز  جهانی 
تاکنون،  گذشته  سال  دو  طول  در  جهان 
بازارهای آسیایی و  گفت: هم اکنون گاز در 

اروپایی به کف قیمت رسیده است.
صنعت  صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
وجود  با  اینکه  اعالم  با  ان. جی کشور  سی. 
 CNG حتی  و  گاز  جهانی  قیمت  کاهش 
کشورهای  حتی  و  منطقه ای  بازارهای  در 
ترین  قیمت  گران  ایران  در  اما  همسایه، 
کرد:  تصریح  می شود،  عرضه  CNG جهان 
در   CNG مترمکعب  هر  بهای  اکنون  هم 
تقریبا  این  که  بوده  تومان   4۰۰ ها  جایگاه 
ترکیه  به  ایران  صادراتی  گاز  قیمت  معادل 
هم  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  است.این 
 CNG مترمکعب  واقعی یک  قیمت  اکنون 
اظهار  است،  تومان   ۲۵۰ تا   ۲۰۰ حدود 
عدم  و   CNG قیمت  بودن  باال  داشت: 
بنزین  بهای  بین  منطقی  قیمتی  تناسب 
مصرف  سرانه  کاهش  به  منجر   CNG و 

CNG در کشور شده است.
وی با بیان اینکه در طول سه سال گذشته 
 CNG روزانه  مصرف  متوسط  تاکنون 
مکعب  متر  میلیون   ۲۰ تا   ۱۹ محدوده  در 
این  کرد:  تاکید  است،  مانده  ثابت  روز  در 
درحالی است که یکی از سیاست های دولت 
یازدهم افزایش عرضه CNG به 4۰ میلیون 

مترمکعب در روز بوده است.
سال  یک  طول  در  اینکه  بیان  با  دادرس 
و  دولت  با  جدید  مکاتباتی  تاکنون  گذشته 
به  انرژی مجلس شورای اسالمی  کمیسیون 
گرفته  انجام   CNG قیمت  کاهش  منظور 
قیمت  متوسط  اکنون  هم  کرد:  بیان  است، 
فروش گاز به مشترکان خانگی ۱۰۰ تومان 
به ازای هر مترمکعب و بهای فروش گاز به 
کنندگان  مصرف  سایر  و  نیروگاه ها  صنایع، 

حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ تومان است.
صنعت  صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
سی. ان. جی کشور با بیان اینکه در شرایط 
فعلی قیمت فروش CNG در جایگاه ها در 
مقایسه با سایر مشترکان ۳۰۰ درصد باالتر 
 CNG قیمت  اصالح  با  باید  گفت:  است، 
این  مصرف  افزایش  و  توسعه  برای  شرایط 
سبد  در  بنزین  جای  به  پاک  انرژی  حامل 

سوخت خودروها فراهم شود.

پیشنهاد کاهش قیمت CNG به 250توماناحتمال افزایش قیمت آب در برنامه ششم توسعه

ارزیابی تاثیر حضور آمریکا در بازار گاز منطقه به زمان نیاز دارد
گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع  دبیرکل 
از وضعیت ورود  ارزیابی مشخصی  گفت: هنوز 
نمی  بنابراین  ندارد،  وجود  گاز  بازار  به  ایران 
توان از اکنون تاثیر ورود گاز آمریکا به منطقه 

خلیج فارس را اعالم کرد.
محمدحسین عادلی درباره صادرات گاز آمریکا 
و  ایران  بازار  تهدید  و  فارس  خلیج  منطقه  به 
سایر تولیدکنندگان، افزود: ایران هنوز به طور 
جدی وارد بازار گاز منطقه نشده است، بر این 
اساس، باید زمانی که شرایط ایران برای ورود 
به بازار گاز منطقه تثبیت شد، اقدام به ارزیابی 

شرایط کرد.
کشورهای  مجمع  برنامه  درباره  همچنین  وی 
صادرکننده گاز )GECF( برای مدیریت بازار 
میان  گازی  های  اختالف  حل  به  ورود  و  گاز 
مرجع  به  شدن  تبدیل  و  مختلف  کشورهای 
گفت:  گاز،  جهانی  تجارت  در  اختالفات  حل 
مجمع  کار  در دستور  ای  برنامه  اکنون چنین 

قرار ندارد.
گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع  دبیرکل 
صادرکننده  کشورهای  مجمع  اعضا  داد:  ادامه 

آن  در  بخواهد  مجمع  که  ندارند  اختالفی  گاز 
دخالت کند.

به  تا چندی پیش  آمریکا که  ایرنا،  به گزارش 
رفت،  می  شمار  به  انرژی  واردکننده  عنوان 
و  نفت  های  شیل  صنعت  توسعه  پشتوانه  به 
به  داخل  نیاز  تامین  بر  عالوه  توانسته  گازی، 

صادرکننده گاز نیز تبدیل شود.

ال.ان.جی  تاسیسات  اندازی  راه  با  کشور،  این 
)گاز طبیعی مایع شده( در نظر دارد محموله 
اروپا، شرق دور و سایر  به  را  های گازی خود 

مناطق صادر کند.
برای  امارات  با  نیز  را  مذاکراتی  آمریکا  حتی 
انجام داده و  ال.ان.جی  صادرات محموله های 
قرار است به زودی نخستین محموله ال.ان.جی 

این کشور به منطقه خلیج فارس صادر شود. 
در حالی قرار است صادرات گاز آمریکا به منطقه 
و  ایران  که  شود  انجام  امارات  و  فارس  خلیج 
قطر از بزرگترین دارندگان و تولیدکنندگان گاز 

جهان در همسایگی امارات هستند.
عنوان  به  گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع 
بزرگترین مجمع گازی جهان به شمار می رود 
که ۱۹ کشور در آن عضویت دارند. کشورهای 
ایران،  استوایی،  گینه  مصر،  بولیوی،  الجزایر، 
لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، 
مجمع  این  اصلی  عضو   ۱۲ امارات،  و  ونزوئال 

جهانی را تشکیل می دهند.
هلند، نروژ، عراق، عمان، آذربایجان، قزاقستان 
مجمع  ناظر  اعضای  عنوان  به  نیز  پرو  و 

کشورهای صادرکننده گاز به شمار می روند.
کشورهای  مجمع  دبیرکل  عادلی  گفته  به 
مجمع  این  عضو  کشور   ۱۹ گاز،  صادرکننده 
از  تجارت  67 درصد ذخایر گازی، 66 درصد 
طریق خط لوله و 64 درصد تجارت ال.ان.جی 
اختیار  در  را  جهان  شده(  مایع  طبیعی  )گاز 

دارند.

با  کشور  شمال  گاز  انتقال  شبکه  پایداری   
بهره برداری از پروژه های در دست اجرا و از 

سه محور، افزایش می یابد. 
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل   
لوله  اجرای خط  اظهار کرد: پیشرفت  ایران 
درصد   6۵ از  دامغان_نکا  کیلومتری   ۱7۰
این  از  برداری  بهره  با  و  است  رفته  فراتر 
شمال  به  گازرسانی  تقویت  شاهد  پروژه 

کشور خواهیم بود.

حسن منتظر تربتی به اتفاقهای سال 86 و 
قطع گاز ترکمنستان اشاره کرد و با بیان این 
که پس از این موضوع، شرکت ملی گاز ایران 
تصمیم گرفت شبکه گاز منطقه شمال کشور 
را از چند محور پشتیبانی کند، تصریح کرد: 
براین اساس اجرای پروژه های گازرسانی از 

سه محور در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان این که محور نخست، »میامی_ 
دشت« بود که شبکه گاز استان گلستان را 

نیز  دوم  محور  داد:  ادامه  کرد،  می  تقویت 
رشت بود که برای تحقق آن خط لوله سوم 
سراسری تا این منطقه اجرا و این استان از 

سمت گیالن تقویت می شد.
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
عنوان  نکا  دامغان_  را  سوم  محور  ایران، 
کرد و با بیان این که این خط لوله به طور 
مستقیم شبکه گاز استان مازندران را تقویت 
این  دلیل  به  لوله  این خط  می کند، گفت: 
و صعب  جنگلی  کوهستانی،  مناطق  در  که 
های  پروژه  جمله  از  شود  می  اجرا  العبور، 

ویژه و دشوار این شرکت بشمار می رود.
در  که  مشکالتی  باوجود  کرد:  تاکید  تربتی 
ابتدای کار در زمینه تامین منابع مالی پروژه 
ملی  داشت، شرکت  وجود  خارج شرکت  از 
گاز ایران تصمیم گرفت به دلیل اهمیتی که 
این پروژه دارد اعتبار آن را از منابع داخلی 
تامین کند و به همین خاطر نیز هم اکنون 

اجرای پروژه شتاب گرفته است.
وی با بیان این که هم اکنون لوله مورد نیاز 
کارخانه  در  خام  طور  به  و  تولید  این خط، 
لوله  این  از  بخشی  داد:  ادامه  است،  موجود 
آن  کیلومتر  و حدود ۱۰۰  پوشش شده  ها 
در حال  نیز  مابقی  و  ارسال  پروژه  به محل 

پوشش است.
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 

جوشکاری  تاکنون  که  این  بیان  با  ایران 
انجام  نکا  قوشه_  لوله  از خط  کیلومتر   8۰
شده است، اظهار کرد: اجرای این پروژه هم 
در  فیزیکی  پیشرفت  درصد   6۵ با  اکنون 

جریان است.
تربتی تاکید کرد: از طرفی، ۲۵ کیلومتر از 
این خط به موازات خط لوله شمال احداث 
از  کیلومتر  اجرای ۱۵۰  از  و پس  می شود 
فراهم  آن  از  برداری  بهره  امکان  پروژه  این 
می شود و ۲۵ کیلومتر باقیمانده نیز جنبه 

تقویتی دارد.
به گفته تربتی، تالشهایی صورت گرفته که 
برداری  بهره  به  امسال  را  پروژه  از  بخشی 

برسانیم.
در دستور  گازرسانی  پروژهای  دیگر  به  وی 
کار برای شمال کشور اشاره و  یادآور شد: با 
توجه به این که خط لوله سوم سراسری به 
موازات این خط لوله تا رشت رسیده، امسال 
_سنگر  رشت  عنوان  با  نیز  دیگری  پروژه 

تعریف کرده ایم.
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
کمک  نیز  لوله  خط  این  کرد:  تاکید  ایران 
می کند مصارف استان گیالن را از مازنداران 
گاز  بتوانیم  طریق  این  از  تا  کنیم  جدا 
بیشتری را از خط سوم سراسری به مازندران 

انتقال دهیم.

 با بهره برداری از پروژه های در دست اجرا

•  پایداری شبکه انتقال گاز شمال کشور افزایش می یابد
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مواد شوینده 1۵ درصد گران شد
نیز  انواع مربا و نوشیدنی ها  کارخانجات تولیدکننده کنسروجات و 
کاالهای خود را گران کردند.قاسمعلی حسنی، عضو هیئت مدیره 
انجمن بنکداران در رابطه با وضعیت بازار بنکداران بیان داشت: بازار 
نیز صورت نمی گیرد، شکرهم  همچنان در رکود است و خریدی 
که همچنان کمیاب شده است و همان اختالف 40 درصدی قیمت 
این  بیان  با  بنکداران  مدیره  هیئت  دارد.عضو  را  بورس  از  باالتر 
مطلب که یک جهش قیمتی در رابطه با اجناس برخی کارخانه های 
تولیدی در حال انجام است به نسیم آنالین گفت: کارخانه هایی که 
مواد اولیه شان شکر است مانند تولیدکننده های مربا، نوشیدنی ها و 
کنسروها به دلیل گران شدن شکر کاالهای خود را گران کرده اند.

حسنی در ادمه اضافه کرد: برخی کارخانه های دیگر بر روی قیمت 
کاالهای  این  آینده  روز  چند  ظرف  که  اند  کشیده  خود  کاالهای 
گران تر شده وارد بازار خواهد شد. از جمله این کاالها مواد شوینده 
مانند مایع دستشویی و پودرهای رختشویی هستند که 15 درصد بر 
روی قیمت خود کشیده اند و وقتی از آن ها علت را جویا می شویم، 
بیان می کنند که مواد اولیه آن ها افزایش یافته است.وی در ادامه 
با  و  نکرده  تفاوت چندانی  نیز  برنج  و  بیان داشت: قیمت حبوبات 
توجه به این که محصوالت جدید نیز در راه است به نظر می رسد 

که بازار همچنان بدون تغییر خاصی باقی بماند.
 

 خودرو
تولید سواری در یک شرکت متوقف شد

به  راین  خودروسازی  در  سواری  خودروهای  تولید  امسال  ماه  تیر 
صفر رسید.تیر ماه امسال تولید انواع سواری در شرکت خودروسازی 
راین با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۳۶۳دستگاه در تیر ماه 
سال گذشته )1۳۹4( به صفر کاهش یافت.در این مدت تولید انواع 
نیز  موتور  کرمان  و  بهمن  گروه  دو شرکت  در  سواری  خودروهای 
کاهش یافته است، اما تولید این محصوالت در باقی شرکت ها شامل 
گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا و خودروسازی 

مدیران با افزایش همراه بوده است.
 

 تولید بیش از ۳۸۶ هزار دستگاه انواع خودرو 
در سال ۹۵

طی 4 ماهه منتهی به تیرماه سال جاری، ۳۶۸ هزار و 1۶0 دستگاه 
ماهه   4 شد.طی  تولید  کشور  خودروسازان  سوی  از  خودرو  انواع 
منتهی به تیرماه سال جاری، ۳۶۸ هزار و 1۶0دستگاه انواع خودرو 
توسط خودروسازان کشور تولید شد که نسبت به 4 ماهه نخست 
بود،  رسیده  دستگاه  و 440  هزار   ۳5۶ به  تولید  که  گذشته  سال 
تولید خودروهای  این مدت  دارد.در  از رشد ۳.۳ درصدی  حکایت 
سواری به تعداد ۳۳۹ هزار و ۸۳۸ دستگاه رسیده که در مقایسه 
با چهار ماهه نخست سال گذشته که رقم ۳۲۹ هزار و 5۳ دستگاه 
را نشان می دهد، رشدی معادل ۳.۳ درصدی داشته است.همچنین 
طی مدت مذکور، تعداد ۳ هزار و 1۳۲دستگاه کامیون شامل ۲4 
هزار و ۹0۸ دستگاه وانت، 1۳۳ دستگاه مینی بوس و 14۹ دستگاه 

اتوبوس در کشور تولید شد

تولید و تجارت
روندکاهش قیمت شکرآغازشد

نزولی  آغاز روند  از  ایران  بازرگانی دولتی  بازرگانی شرکت   معاون 
قیمت شکر در بازار خبر داد و گفت: ۶۹ هزارتن شکر در بندرامام 
وارد کشور  آتی  نیز هفته  و ۳۳ هزارتن دیگر  است  تخلیه  درحال 
می شود.حسن عباسی معروفان میزان واردات شکر را در ۳ تا 4 ماه 
میزان،  این  از  مهراظهارداشت:  به  و  کرد  اعالم  ۲00هزارتن  اخیر، 
خواهد  وارد  بزودی  نیز  آن  از  بخشی  و  شده  کشور  وارد  بخشی 
شد.وی با بیان اینکه هفته گذشته 55 هزارتن شکر در کشور توزیع 
بندر  وارد  قبل  روز  نیز دو  این محصول  از  شد، گفت: ۶۹ هزارتن 
امام شده و در حال تخلیه و ترخیص است.معاون بازرگانی شرکت 
بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: هفته آینده یک کشتی حامل ۳۳ 
هزارتن شکر وارد کشور می شود؛ ضمن اینکه یک کشتی دیگر هم 

طی یک ماه آینده وارد خواهد شد.
 

کشاورزی
زعفران 1۰ درصد ارزان شد

نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش 10 درصدی قیمت این 
محصول در حدود ۲0 روز اخیر خبر داد.غالمرضا میری از کاهش 
در  اظهارداشت:  و  داد  خبر  بازار  در  زعفران  قیمت  درصدی   10
حدود ۲0 روز اخیر نرخ طالی سرخ نزدیک به 10 درصد کاهش 
بین  حاضر  حال  در  را  زعفران  هرکیلوگرم  قیمت  است.وی  یافته 
گفت:  مهر   وبه  کرد  اعالم  تومان  میلیون   ۶ تا  و ۹00  میلیون   4
دلیل این کاهش قیمت کاهش تقاضا و افزایش عرضه طالی سرخ 
در بازار است.نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه میزان 
مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  نخست  ماهه  در۳  زعفران  صادرات 
سال قبل، هیچ تغییری نداشته است، اضافه کرد: نکته مهم در این 
زمینه آن است که برای صادرکنندگان زعفران، کاهش قیمت این 
محصول مهم نیست بلکه ثبات قیمت ها مهم است. میری ادامه داد: 
باید قیمت ها ثبات داشته باشند که بتوان صادرات کرد.وی درباره 
شرایط روزهای آتی بازار زعفران نیز افزود: در حال حاضر عرضه این 
محصول از میزان تقاضا برای آن بیشتر است ضمن اینکه خریداران 
خارجی از اواخر مردادماه دیگر اقدام به خرید طالی سرخ نمی کنند  

و منتظر محصول نو می مانند.
 

 هدررفت ساالنه ۳میلیارد دالر محصول کشاورزی
 در ایران

زیان  کرد:  اعالم  آب  و  کشاورزی  راهبردی  مطالعات  ملی  مرکز 
اقتصادی ناشی از ضایعات محصوالت کشاورزی در ایران ۳میلیارد 
محصوالت  واردات  ارزش  کل  متوسِط  ۲4درصد  که  بوده  دالر 
است.به   1۳۹۳ تا   1۳۹0 سال های  در  غذایی  صنایع  و  کشاورزی 
با »دورریز  تقریباً همه  ایران،  بازرگانی  اتاق  گزارش روابط عمومی 
آشنا  اندازه  این  به  غذایی«  شاید »ضایعات  اما  آشنا هستند  غذا« 
نباشد. گاهی بخشی از محصول در مراحل برداشت یا پس از آن تا 
قبل از مصرف به دالیل مختلفی از دست می رود؛ گاهی این محصول 
دست  از  را  خود  کیفیت  حمل ونقل  یا  نگهداری  سیستم  به دلیل 
می دهد و به مواد دورریختنی تبدیل می شود و گاهی خسارتی به 
محصوالتی  حقیقت  در  غذایی  ضایعات  این  اما  می شود.  وارد  آن 
هستند که مقادیری آب صرف آن ها شده و قرار بوده سود اقتصادی 

به دنبال داشته باشد.

سرعت رشد »جمعیت رسیده به سن 
کار« نصف شد

از سال 1۳۹0  نشان می دهد  آمارهای جدید 
به  رسیده  جمعیت  رشد  سرعت  سو  این  به 
تقریبا  قبل  ساله   10 دوره  به  نسبت  کار  سن 
است. به حدود 1 درصد رسیده  و  نصف شده 
سیاست های  روند  دهنده  نشان  بیکاری  نرخ 
پیشرفت   و  درست  مسیر  در  دولت  اقتصادی 
دهنده  نشان  بیکاران  تعداد  افزایش  است. 
بدتر شدن اوضاع اقتصادی و تولید است و در 
به  بیکاری  نرخ  کاهش  و  اشتغال  رونق  مقابل 
با  اما  اقتصادی است.  فعالیت های  بهبود  معنی 
با  سال هاست  ایران  کار  بازار  اوصاف  این  تمام 
سیل انبوهی از متقاضیان کار مواجه است که 
فارغ  را  آنها  از  نیمی  دستکم  گفت   توان  می 
دلیل  همین  به  می دهند  تشکیل  التحصیل 
اشتغال  برای  بهتری  امکانات  دارند  توقع  آنها 
با میزان تحصیالت خود داشته باشند.دفتر آمار 
موسسه  پژوهشی  معاونت  اقتصادی  پایش  و 
عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 
گزارش » بررسی تحوالت بازار کار ایران، فصل 
این  ابتدای  کرد.در  منتشر  را   »1۳۹4 دوم 
موسسه  این  کارشناسان  همت  به  که  گزارش 
ارشد  مشاور  نیلی  مسعود  ریاست  به  پژوهشی 
اقتصادی رئیس جمهور تهیه گردید، تاکید شد 
که مطالب این گزارش یافته های پژوهشگران 
موسسه است و بازگو کننده دیدگاه های رسمی 
، تحوالت  تسنیم  گزارش  نیست.به  موسسه 
افراد  سنی  ترکیب  لحاظ  به  کشور  جمعیتی 
متقضای کارو تعداد آنها بر عرضه نیروی کار اثر 

روند تحوالت جمعیت 10ساله  است. در  گذار 
کار( طی سال های  بیشتر )جمعیت در سن  و 
 1۳۹4 سال  دوم  و  اول  وفصل  1۳۸4تا1۳۹۳ 

ترسیم شده است.
 

 بیمه
اصالح نرخ بیمه شخص ثالث

لزوم  بر  تاکید  با  مرکزی  بیمه  کل  رئیس   
طراحی محصوالت جدید در صنعت بیمه گفت: 
باید نقش اساسی خود را در خدمات  بیمه ها 
رسانی ایفا کنند.عبدالناصر همتی گفت: انتظار 
می رود بیمه ایران در حوزه بیمه های درمان 
ناسالم  به علت رقابت های  ثالث که  و شخص 
جای  بر  منفی  مالی  آثار  غیرفنی  های  نرخ  و 
تعمیق  و  شرایط  نرخ،  اصالح  پیشتاز  گذاشته، 
ویژه شخص  به  ها  رشته  این  در  بازار  آرامش 
تاکید کرد:  ثالث شود.رئیس کل بیمه مرکزی 
توان  با  بیمه  صنعت  کنیم،  تالش  همه  باید 
بیشتری در خدمت مردم باشد. وی با اشاره به 
توان و پتانسیل باالی صنعت بیمه گفت: بیمه 
ایران موتور محرکه و نماد صنعت بیمه کشور 
در  بیمه  صنعت  خاص  شرایط  به  است.همتی 
با  باید  افزود: همه  اشاره کرد و  شرایط کنونی 
برنامه ریزی، تالش و کار جدی کمک کنیم تا 
صنعت بیمه با توان بیشتری در خدمت مردم 

بزرگ ایران باشد.
 

بازار سرمایه
ادامه رشد شاخص بورس در ارتفاع 

۷۸ هزار واحد

روزگذشته  معامالت  در جریان  بورس  شاخص 
به  تا  کرد  رشد  دیگر  واحد  سرمایه ۳۷۹  بازار 
واحد  هزار   ۷۸ ارتفاع  در  خود  افزایشی  روند 
سرمایه  بازار  معامالت  پایان  در  دهد.  ادامه 
به  تقدم  حق  و  سهم  1۲۳۶میلیون  تعداد 
نوبت  ۸۹هزار  در  تومان  ۳0۷میلیارد  ارزش 
با  بورس  قرار گرفت و شاخص  دادوستد  مورد 
و  ارتفاع ۷۸هزار  افزایش ۳۷۹واحدی در  ثبت 
گزارش؛  این  اساس  گرفت.بر  قرار  ۷04واحد 
معامله  با  نیز  ایران  فرابورس  بازارهای  در 
۲۹1میلیون ورقه به ارزش 1۳0میلیارد تومان 
افزایش  واحد   1.۹ آیفکس  نوبت،  ۲۷هزار  در 

یافت و در ارتفاع ۸1۷واحد قرار گرفت.
 

 معامله ۵.۷ هزارتن شکر سفید 
در بورس کاالی ایران

در  سفید  شکر  تن   ۷00 و  هزار   5 شنبه  روز 
ایران  کاالی  بورس  کشاورزی  محصوالت  تاالر 
داد و ستد شد.تاالر محصوالت کشاورزی بورس 
میزبان  مردادماه،   1۶ شنبه  روز  ایران  کاالی 
معامله 5 هزار و ۷00 تن شکر سفید کارخانه 
و  نیشابور  میبد،  شیروان،  شاهرود،  قند  های 

قزوین بود.

خبر خبر

انبوه سازان  کارفرمایی  صنفی  انجمن  رئیس 
انقباضی  سیاست  اینکه  بیان  با  تهران  استان 
به  و  صنایع  رکود  باعث  نقدینگی  کنترل  و 
خصوص بخش مسکن شده است، گفت: ادامه 
این روند از سوی دولت موجب بیکاری بیشتر 

و تعطیلی کارخانه ها خواهد شد.
آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  محتشم  حسن 
است،  یافته  کاهش  لوکس  آپارتمان  قیمت 
گفت: قیمت واحدهای مسکونی کوچک در ۳ 
سال گذشته معادل نرخ تورم رشد داشته است، 
اذعان  باید  لوکس  واحدهای  خصوص  در  اما 
قدرت  کاهش  دلیل  به  حدودی  تا  که  کنم 
واحدهای  این  دارندگان  متقاضیان،  خرید 
پایین  پیشنهادی خود  قیمت های  از  مسکونی 
کارفرمایی  صنفی  انجمن  آمده اند.رئیس 
انبوه سازان استان تهران در پاسخ به این سؤال 
که آیا می توان از هم اکنون در خصوص قیمت 
فارس  به  مسکن در سال ۹۶ پیش بینی کرد، 
حاکم  شرایط  از  تابعی  مسکن  قیمت   : گفت 
مسکن  بنابراین  است،  کشور  کالن  اقتصاد  بر 
نمی تواند به تنهایی تصمیم گیر باشد، تحوالت 
قیمت مسکن تابعی از شرایط و تحوالت حاکم 
بر اقتصاد کالن کشور است.وی ادامه داد: دولت 
در ۳ سال گذشته به دلیل اعمال سیاست های 
انقباضی و کنترل نقدینگی سعی بر کاهش نرخ 
اگرچه  اقدامات  همین  اما  است،  داشته  تورم 
تورم را تا حدودی کنترل کرده اما باعث شده 
است بیکاری و رکود صنایع و مسکن افزایش 
روند  این  دولت  اگر  کرد:  تأکید  یابد.محتشم 
مسکن  بخش  و  بیشتر  بیکاری  دهد،  ادامه  را 
هم از رکود خارج نخواهد شد، چرا که بخش 
مسکن تابعی از شرایط حاکم بر اقتصاد کالن 

کشور است.
از  بعد  حال  هر  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بهتر  دنیا  با  ایران  اقتصادی  روابط  پسابرجام 
یافته  افزایش  هم  دولت  درآمدهای  و  شده 
است، ادامه داد: وضعیت بهتر اقتصادی کشور 
را تا حدودی می توان از باال رفتن میزان فروش 
نفت در ماه های آینده پیش بینی کرد،بنابراین 
این  قطعاً  شود،  بهتر  اقتصادی  وضعیت  وقتی 
خواهد  تأثیر  نیز  مسکن  بخش  بر  وضعیت 

گذاشت.
شرایط  وقتی  پس  کرد:  خاطرنشان  محتشم 
شود،  بهتر  آینده  ماه های  در  کشور  اقتصادی 
اقتصاد  در  درصدی   1۶ سهم  که  هم  مسکن 
بهتری  رونق  و  خارج  رکود  از  می تواند  دارد 

بگیرد.

دولت باید از اکنون مراقب خیز قیمت مسکن 
باشد

اکنون  از  باید  دولت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دولت  گفت:  باشد،  مسکن  قیمت  خیز  مراقب 
باید مراقب انتقال سرمایه ها از سایر بخش های 
اگر  که  چرا  باشد،  مسکن  بخش  به  اقتصای 
چه  باشد  نداشته  موضوع  این  برای  برنامه ای 

بسا باید منتظر خیز قیمت مسکن باشیم
.به گفته وی، برنامه دیگری که باید دولت آن 
را به خوبی پیاده کند، کنترل تقاضا برای خرید 
نکند،  اجرا  را  برنامه  این  اگر  که  است  مسکن 
خواهد  وجود  مسکن  قیمت  جهش  احتمال 

داشت.

هزینه های کمرشکن صنعت ساختمان
رکود  ادامه  و  مسکن  بد  وضعیت  ادامه  در 
به  اشاره  با  انبوه سازان  کانون  ،دبیر  بازار  این 
و  حرفه  نوع   ۳00 با  مسکن  بخش  ارتباط 
و  تقاضا  طرف  تقویت  قوانین،  اصالح  صنعت، 
به  شده  تحمیل  هزینه های  و  عوارض  کاهش 
این بخش برای خروج از رکود آن را ضروری 

عنوان کرد.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: بخش ساختمان 
توجه  با  که  چرا  است؛  اقتصاد  محرکه  موتور 
به ارتباطش با ۳00 نوع حرفه و صنعت، 1۸ 
تا ۷ درصد   ۶ ایجاد می کند و  درصد اشتغال 
وابسته  بخش  این  به  داخلی  ناخالص  رشد  از 

ورود  حال  در  بخش  این  وجود  این  با  است. 
به  و  دارد  قرار  خود  رکود  سال  چهارمین  به 
صنعت  نجات  برای  راهکاری  می رسد  نظر 

ساختمان ارایه نمی شود.
کامال  اقتصاد  یک  مسکن  بخش  افزود:  وی 
درون زا است که شاخص های اقتصاد مقاومتی 
را می توان در دل صنعت ساختمان به خوبی 
این  رکود  رسد  می  نظر  به  اما  کرد  مشاهده 
از  فرصت ها  از  بسیاری  شده  باعث  صنعت 
بیان  با  مسکن  کارشناس  برود.این  دست 
مرتبط  تولیدی  بنگاه های  تقویت  این که 
رونق  طریق  از  تنها  ساختمان،  صنعت  با 
ایسنا  به  می شود،  محقق  مسکن  معامالت 
جهانی  استکبار  ظالمانه  تحریم های  گفت: 
اما  شده  اقتصاد  رکود  باعث  کشورمان  علیه 
رکود  از  را  اقتصاد  مسکن،  رونق  با  می توان 
با  ارتباطی  مسکن  رکود  که  چرا  کرد؛  خارج 
محسوب  درون زا  صنعتی  و  ندارد  تحریم ها 
با  مرتبط  قوانین  اصالح  می شود.پورحاجت، 
بخش مسکن را مهم دانست و افزود: دو اقدام 
که  می رسد  نظر  به  ضروری  بخش  در  فوری 
عملکرد  اصالح  دیگری  و  قوانین  اصالح  یکی 
حوزه  این  با  مرتبط  ارگان های  و  سازمان ها 

است.
اجتماعی  تامین  بیمه  قانون  وی  گفته  به 
مالیات های  قانون  ساختمانی،  کارگران 
پیش فروش  قانون  افزوده،  ارزش  و  مستقیم 
ساختمان و آیین نامه های اجرایی قانون نظام 
ماده  بخصوص  ساختمان  کنترل  و  مهندسی 
۲۹ این قانون باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
دبیر کانون انبوه سازان تاکید کرد: سازمان ها و 
ارگان هایی که عوارض خود را از طریق تولید 
را  رویکرد خود  باید  می کنند  دریافت  مسکن 
ارایه  از  قبل  دنیا  جای  هیچ  در  دهند.  تغییر 
هم اکنون  اما  نمی شود  اخذ  عوارض  خدمات، 
مشاهده می کنیم قالب خدمات بخش ساخت 

و ساز قبل از ارایه خدمت دریافت می شود.
و  تعرفه های شهرداری  افزایش  به  پورحاجت 
اخیر  سال  یک  در  مهندسی  نظام  خدمات 
کشورهای  در  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره 
صنعت  یک  وقتی  معموال  یافته  توسعه 
مشمول  را  بخش  آن  می خورد  رکود  به 
احیا  مجددا  تا  می کنند  عوارض  بخشودگی 
شود اما در حال حاضر می بینیم که هر ساله 
عوارض مربوط به بخش مسکن افزایش پیدا 
این  رونق  بازدارنده  عوامل  از  که  می کند 

حوزه است.

ورود نقدینگی بازار مسکن را بهم زد  

تشدید رکود با سیاست  های انقباضی 

سفته بازی بانکی ها اوراق حق تقدم مسکن را گران کرد
اوراق مسکن سفته بازی  گرانی  از دالیل  یکی  اینکه  به  اشاره  با  اقتصاد مسکن  کارشناس 
است، گفت: برخی شرکت های زیرمجموعه بانک ها به سفته بازی این اوراق در بازار دامن 
زده اند.فرهاد بیضایی با اشاره به دالیل گرانی اوراق حق تقدم مسکن در بازار فرابورس اظهار 
کرد: یکی از دالیل این امر بار روانی است که موجب افزایش قیمت می شوند، دلیل دیگر 
اقدام به خرید  این  اقدام شرکت های زیرمجموعه برخی بانک های دولتی است که در  نیز 
این اوراق کرده که در نهایت منجر به ایجاد تقاضای کاذب می شوند.وی با تاکید بر اینکه 
افزایش قیمت اوراق حق تقدم مسکن در فرابورس روی می دهد، افزود: بحث اوراق حق تقدم 
برای بانک مسکن جذاب است چون با سپرده گذاری مردم این بانک سود بیشتری می برد.
فرایند  از  مذکور  اوراق  از  عمده ای  بخش  اینکه  بر  تاکید  با  اقتصاد مسکن  کارشناس  این 
سفته بازی است، به تسنیم گفت: اوراق حق تقدم لزوما منجر به عرضه تسهیالت نمی شود 
و عده ای برای کسب سود از آن اقدام به خرید و فروش اوراق حق تقدم می کنند.بیضایی 
با بیان اینکه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از سفته بازی در اوراق حق تقدم وجود ندارد، 
گفت: بانک مسکن باید برای جلوگیری از این کار اوراق را به صورت مستقیم در اختیار 

متقاضی مصرفی قرار دهد.

ارزیابی  ضمن  بازرگانی  اتاق  بانکی  مشاور 
دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی بر ورود 
بانک ها به خرید و فروش ارز تصریح کرد که 
این اقدام در جهت تک نرخی شدن ارز موثر 
است اما باید برای تجمیع ارزهای غیر مولد و 
این دستورالعمل تدبیری  منابع سرگردان در 

اندیشیده شود.
محمد مهدی رئیس زاده گفت: دستورالعمل 
در  و  است  مثبتی  اقدام  مرکزی  بانک  جدید 
ارز کمک  نرخی شدن  به هدف تک  رسیدن 
نیست.وی  کافی  تنهایی  به  اما  است  کننده 
کنیم  دقت  دستورالعمل  این  به  اگر  افزود: 
مراحل  مرکزی  بانک  که  می شویم  متوجه 
فازبندی  را  ارز  شدن  نرخی  تک  اجرای 
کرده است. در مرحله فعلی کمک بزرگی به 
صادرکنندگان شده که ارز حاصل از صادرات 
خود را وارد سیستم بانکی کنند و مجددا ارز 

را برای مصارف بعدی حفظ کنند.
اضافه کرد:  ایران  بازرگانی  اتاق  بانکی  مشاور 
و  کشور  از  خارج  نمایندگی های  همچنین 
مواردی که سرمایه گذار خارجی وارد می شود 
فعال  اما  می شود  دستورالعمل  این  مشمول 
مانده  مغفول  دستورالعمل  این  در  مسئله ای 

خصوصی  بخش  اقتصادی  فعال  است.این 
تصریح کرد: یکی از مواردی که به تک نرخی 
برقراری  و  تحریم ها  رفع  از  غیر  ارز  شدن 
جذب  بحث  می کند  کمک  بانکی  ارتباطات 
منابع یا باال بردن نرخ ارز است. ما دانشجویان 
زیادی در خارج از کشور داریم و مسافرت های 
زیادی انجام می گیرد. در سال های قبل حجم 
زیادی ارزهای بانکی بود که شبکه بانکی این 
ارزها را پرداخت نکرد و آن  را روی پایین تر از 
نرخ روز برد. در آن زمان ارز به چشم کاال برای 
سرمایه گذاران  و  شد  استفاده  سرمایه گذاران 
برای آنکه ارزش پول شان کاهش پیدا نکند ارز 
ارزهای  ترتیب  این  به  و  می کردند  خریداری 

سرگردان در منازل جای گرفت.
حجم  از  که  براوردی  داد:   ادمه  زاده  رییس 
میلیارد   ۲5 تا   15 بین  می شود  ارزها  این 
برای  دستورالعمل  این  در  اکنون  است.  دالر 
جذب این ارزها و خرید و فروش آن این هیچ 
نقیصه  این  و  است  نشده  پیشبینی  موردی 
این دستورالعمل جدید محسوب می شود  در 
می آیند  از خارج  که  مسافرانی  اگر  که  حالی 
را  ارز  بتوانند  راحتی  به  می روند  خارج  به  و 
است،  مثبتی  اتفاق  بگذارند  بانکی  شبکه  در 

دستورالعمل  مستلزم  تنها  اتفاق  این  البته 
است  مدتی  باشد  یادمان  باید  بلکه  نیست 
در  یعنی  خاص  بخش  این  در  اعتمادی  بی 
بانکی به  بانکی بین مردم و سیستم  سیستم 
وجود آمده است و به زمان احتیاج است که 

این اعتماد جلب شود.

به  کرد:  اضافه  بازرگانی  اتاق  بانکی  مشاور 
منابع  و  مولد  غیر  ارزهای  اگر  می رسد  نظر 
از  کند  پیدا  راه  بانکی  شبکه  به  سرگردان 
عمده  رقم های  خرد  رقم های  این  تجمیع 
شکل می گیرد که در جهت بک نرخی شدن 

ارز موثر است.

و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
امسال  نخست  ماهه  چهار  در  گفت:  ارز 
به  تحویلی  و  کشفی  کاالهای  مجموعه 
برابر   ۹ حدود  تملیکی  اموال  سازمان 
قاچاق  با  مبارزه  دربحث  یعنی  این  شده 
اقدامات موثرتری به کار گرفته شده است.
حجم  اینکه  بیان  با  خورشیدی  قاسم 
 ۲5 از  اخیر  های  سال  در  کاال  قاچاق 
کاهش  دالر  میلیارد   1۹ به  دالر  میلیارد 
یافته افزود: در چهار ماهه نخست امسال 
به  تحویلی  و  کشفی  کاالهای  مجموعه 
سازمان اموال تملیکی حدود ۹ برابر شده  
این یعنی دربحث مبارزه با قاچاق اقدامات 
موثرتری به کار گرفته شده است.او ورود 
کاالهای قاچاق به کشور را تهدیدی برای 
و  قانونی  درآمدهای  اشتغال،  ملی،  تولید 
محیط  و  جامعه  و سالمت  دولت  مشروع 

زیست خواند.
مبارزه  زنجیره  داد:  ادامه  خورشیدی 

یا  که  شود  می  تکمیل  زمانی  کاال  قاچاق  با 
به  داخلی  مصرف  چرخه  از  یا  شود  معدوم 
دولت  گفت:  یابد.او  انتقال  کشور  از  خارج 
داند  می  قاچاق  کاالهای  انهدام  با  را  اولویت 
مگر در مواردی که امکان تولید کاالق قاچاق 
در داخل کشور وجود نداشته باشد.سخنگوی 
مثال  برای  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد 
از  کاال  این  افزود:  و  کرد  اشاره  سوخت  به 
که  شود  می  قاچاق  کشور  از  خارج  به  داخل 
ملی  فراورده  این  جرم  این  کشف  صورت  در 
تحویل شرکت فراورده های نفتی می شود.او 
ادامه داد:  ارز و مسکوکات شمشی هم به بانک 
مرکزی  بانک  تا  داده می شود  ارجاع  مرکزی 

معادل ریالی آن را به بازار برگرداند.خورشیدی 
درباره محصوالت الکترونیکی و لوازم منزل هم 
گفت: اگر امحای آنها برای محیط زیست زیان 
بار بود  بار نباشد منهدم می شود و اگر زیان 
به خارج از کشور ارجاع خواهد شد.عبدالمجید 
ارز  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  اجتهادی مدیرکل 
نیز در سوی دیگر  تعزیرات حکومتی  سازمان 
بی  کاالهای  تخصیص  مورد  در  گفتگو  این 
کیفیت به محرومین جامعه که قابلیت مصرف 
اقالم  واگذاری  ندارند گفت:   را  بازار کشور  در 
هماهنگی  با  نیازمندان  به  قاچاق  مصرفی 
منطق  با  مغایر  امداد  کمتیه  و  بهزیستی 
ادامه  است.او  اسالمی  جمهوری  مدار  کرامت 
تقلبی  قاچاق  وارداتی  کاالهای  عمده  داد:  

هستند و هیچ گونه استانداردی برای مصرف 
اگر  گفت:  ندارند.اجتهادی  جامعه  محرومین 
دولت بخواهد به نیازمندان کمک کند موظف 
است تا از بهترین ها مایه گذارد نه از اجناس 

تقلبی .
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی  خورشیدی 
کاال و ارز گفت: به یمن قانون مصوب اسفند 
از  قاچاق  کاالی  یا خروج  و  انهدام  مسیر   ۹۲
بازار کشور کامال باز است.او با اشاره به مسئله 
به  ایران  دشمنان  نفوذ  رصد  و  بیوتروریسم 
دربخش  داد:  ادامه  جدی  تهدیدی  عنوان 
کشاورزی با ورود لیمو و زیتون آلوده به کشور 
باغاتمان  شدن  آلوده  و  کیفیت  افت  شاهد 
برای  تهدیدی  نوعی  به  هم  این  که  هستیم 

تولید داخل محسوب می شود.خورشیدی 
قانونی  صورت  به  که  کاالیی  داد:  ادامه 
وارد کشور می شود از زمان تولید تا ورود 
نظارت  تحت  مصرف  چرخه  و  بازار  به 
دستگاه های ذیربط قرار دارد. پس انهدام 
منافع  با  منطبق  قاچاق  کاالی  امحای  و 
اتخاذ شده است.اجتهادی گفت:  عمومی 
خرید از فروشگاه های مجازی که دارای 
و  باشند  می  رسمی  فاکتور  و  گارانتی 
عالوه بر آن از برچسب سالمت که مورد 
تایید وزارت بهداشت است، مطمئن ترین 
و به صرفه ترین مسیر خرید است و اگر 
امتناع  فاکتور رسمی  ارائه  از  فروشگاهی 
با آن  و  به عنوان متخلف شناسایی  کند 
کرد:  تاکید  شود.خورشیدی  می  برخورد 
نامه  آیین  اساس  بر  وارداتی  کاالهای 
شناسه  کد  دارای  تولید  مبدا  از  اجرایی 

ای قابل استعالم هستند.
نظارت  منظور  به  ها  انبار  سامانه  از  او 
جابه  مسیر  در  وارداتی  کاالهای  از  قد  تمام 
جایی ازگمرک تا مصرف خبر داد و گفت: این 
سامانه به صورت آزمایشی در سمنان آغاز به 
انتظار می رود در دو سال آینده  کار کرده و 
با  مبارزه  ستاد  برسد.سخنگوی  کامل  بلوغ  به 
قاچاق کاال و ارز تکمیل کرد:  این سامانه برای 
پرتال های دارویی، ارزی، گمرکات و انتظامی 

فعال است.
نکنند که  فکر  داد: قاچاق چیان عزیز  ادامه  او 
اگر کاالی خود را از مبادی ما عبور دادند دیگر 
همه چیز نیز حل است زیرا رسیدگی های ما 
نیز  قاچاق  کاالهای  مصرف  و  فروش  از  پس 

ادامه دارد.

کشفیات کاالی قاچاق ۹ برابر شد

تکلیف ارزهای سرگردان چیست ؟
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جایزه  کس  هر  گفت:  »فروشنده«  بازیگر 
جهانی بیاورد، دوره طالیی او شروع خواهد 

شد اما متاسفانه برای من خوش یمن نبود.
هنر  هواداران  باشگاه  از  رونمایی  مراسم 
از  برخی  حضور  با  همایش  خانه  در  ایران 

سینماگران، اهالی رسانه و ... برگزار شد. 
شهاب  عیاری،  کیانوش  از  مراسم  این  در 
اصالنی،  فرهاد  میرکریمی،  رضا  حسینی، 
تقدیر  مهرجویی  داریوش  و  توکلیان  نیوشا 

شد. 
شهاب  هنرمندان  این  از  تقدیر  حاشیه  در 
هر  که  می کردم  تصور  من  گفت:  حسینی 
طالیی  دوره  بیاورد،  جهانی  جایزه  کس 
زمانی  از  متاسفانه  اما  شد  خواهد  شروع  او 
که برگشتم، برای من خوش یمن نبود و با 

حواشی فراوانی روبرو شدم. 
شاهد  فرودگاه،  به  ورود  زمان  از  افزود:  وی 
مردم  حضور  برای  تمهیداتی  هیچ  بودیم 
عزیزمان در نظر گرفته نشده و شرمنده آنها 
شدیم.  از مردم عزیزمان که قدم روی چشم 
ما گذاشتند و به فرودگاه آمدند، عذرخواهی 

می کنم. 
حسینی عنوان کرد: به باشگاه هواداران هنر 
تبریک می گویم و امیدوارم بتوانند گنج های 
و  کشف  را  ما  هنری  استعدادهای  و  نهفته 

حمایت کنند. 
بدن  در  جان  تا  داشت:  اظهار  بازیگر  این 
دارم برای بقای ایران در هر جای دنیا تالش 
خواهم کرد.در ادامه داریوش مهرجویی بیان 
کرد: خوشحالم که چنین باشگاهی راه افتاده 
و امیدوارم همانطور که مسئوالن این بخش 
به دنبال استعدادهای شهرستانی هستند، از 
را  اینجا  استعدادهای  و  نشوند  غافل  تهران 

فراموش نکنند.
وی افزود: امید داریم که بتوانند به گروه های 
تئاتر، سینما و بخصوص موسیقی که مکان و 

وقت برای نمایش کارهای خود ندارند، کمک 
کنند تا به راحتی آثار خود را عرضه کنند.

این کارگردان اظهار داشت: امیدوارم در این 
مکان برای ترویج هنر و استعدادیابی جوان ها 
الزم  حمایت های  شهرستان ها  و  تهران  در 

صورت بگیرد.
خدا  کرد:  بیان  اصالنی  فرهاد  همچنین 
سهم  پرافتخار  سینمای  این  در  شاکرم  را 
و  هنرمندان  اتحاد  امیدوارم  دارم.  کوچکی 

سعی و تالششان بیشتر باشد.
روز  تبریک  ضمن  میرکریمی  رضا  سید 

باشگاه  تشکیل  داشت:  اظهار  خبرنگار 
هواداران را تبریک می گویم و امیدوارم بتواند 

اتفاقات خوبی را رقم بزند.
از  تقدیر  بخش  برای  که  حمیدیان  بابک 
بود،  آمده  صحنه  روی  حسینی  شهاب 
خاطر نشان کرد: به شهاب حسینی تبریک 
ایستاده  خطرناکی  قله  روی  او  اما  می گویم 
را می خوریم.  آن  ما حسرت  شاید  که  است 
برای  خوبی  پاسدار  حتما  حسینی  شهاب 

قله ای که به دست آورده، خواهد بود.
وی ادامه داد: در کنار این مراسم باید بگویم 
قرین  را  ما  بزرگان  دیگر  و  کیارستمی  خدا 
رحمت کند. به همسرم نیز تسلیت می گویم 
کیارستمی  استادش  خاطر  به  مدت ها  که 

عزادار است.
باشگاه  راه اندازی  خصوص  در  حمیدیان 
هواداران بیان کرد: اکثر ما روستازاده هستیم 
اکثر  در  خوبی  بسیار  استعدادهای  شاهد  و 
نقاط هستیم. پس نباید فقط به تهران توجه 
داشت و امیدوارم این باشگاه به اهداف مثبت 

خود دست پیدا کند.
تابش،  علیرضا  مراسم  این  در  است؛  گفتنی 
فرشته  محمدعلی سجادی،  پناهی ها،  پانته آ 
 ... و  عاطفه رضوی  پاکدل،  طائرپور، حسین 

حضور داشتند.

شهاب روی قله خطرناکی ایستاده است 

حضور »محرمانه تهران« 
در سینما روایت

مهدی  کارگردانی  به  تهران«  »محرمانه  سینمایی  فیلم 
فیوضی در هشتاد و نهمین جلسه سینما روایت اکران و 

نقد و بررسی خواهد شد.
»محرمانه تهران« محصول سال ۹۰ سینمای ایران است. 
در خالصه داستان این فیلم آمده: »شهاب داستان« برای 
یافتن دوست دوران کودکی اش فرامرز و کشتن او وارد 
ایران می شود. پس از این موضوع جریاناتی او را تا کشتن 
همسرش شهرزاد پیش می برد. از طرفی مأموران امنیتی 

کشور به جرم جاسوسی او را دستگیر می کنند ولی...
است  فارابی  سینمایی  بنیاد  محصول  تهران«  »محرمانه 
که اشاراتی درباره وقایع سال ۸۸ دارد و بدون اکران در 

سینماها، به شبکه سینمای خانگی راه یافته است.
افشار،  حمیدرضا  جعفرنژاد،  الهام  جاللی تبار،  علی رضا 
سحر قریشی، صالح میرزاآقایی، آزاده مهدی زاده، رامتین 
این  بازیگران  ذاکری  مدیا  طاهری،  سیدجواد  خداپناهی، 

فیلم هستند.

موسیقی متن فیلم »ایستاده در غبار« 
آلبوم می شود

آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی »ایستاده در غبار« به 
همت حبیب خزایی فر به زودی منتشر می شود.

غبار«  در  »ایستاده  سینمایی  فیلم  متن  موسیقی  آلبوم   
شامل بیست قطعه است که بخش هایی از آن ها در فیلم 

شنیده و با استقبال روبرو شده است.
قطعات  این  که  است  فیلم سعی شده  به فضای  توجه  با 
همچنین  باشد.  شصت  و  پنجاه  دهه  موسیقی  یادآور 
در  ارکسترال  بخش  کنار  در  کردی  آواهای  از  استفاده 
آلبوم  این  از ویژگی های  فیلم، یکی دیگر  از  قسمت هایی 

موسیقی است.
نخستین  غبار«  در  »ایستاده  فیلم  متن  موسیقی  آلبوم 
به  مربوط  مراحل  اکنون  است که  آلبوم حبیب خزایی فر 
دریافت مجوزهای و همچنین آماده سازی نهایی را پشت 

سر می گذارد تا به زودی منتشر و رونمایی شود.
فیلم  عوامل  و  با حضور سینماگران  آلبوم  این  است  قرار 
سینمایی »ایستاده در غبار« به طور رسمی رونمایی شود.

موسیقی  ساخت  بر  عالوه  این  از  پیش  خزایی فر  حبیب 
زمستان«،  روزهای  »آخرین  تحسین شده  مجموعه 
و  سینمایی  مجموعه های  برای  مختلفی  موسیقی های 

مستند ساخته است.

دیزی ریدلی اکانت اینستاگرامش را 
پاک کرد

ستاره »جنگ ستارگان: نیرو بیدار می شود« به فاصله کمی 
بعد از اینکه از پلتفرم رسانه اجتماعی خود به منظور صحبت 
کردن درباره خشنوت مسلحانه در آمریکا صحبت کرد، اکانت 
اینکه  از  از گاردین، بعد  اینستاگرامش را پاک کرد. به نقل 
دیزی ریدلی در اکانت اینستاگرام خود پستی درباره قربانیان 
خشونت مسلحانه منتشر کرد و با انتقاد مواجه شد، از این رسانه 
اجتماعی موقتا کناره گیری کرد.یک روز بعد از شرکت کردن 
در جوایز انتخاب نواجوانان که در آن جسیکا آلبا از قربانیان 
خشونت مسلحانه یاد کرد و نزدیکان آن ها را روی صحنه آورد، 
ریدلی در کانال های خود در رسانه های جمعی پستی در این 
باره منتشر کرد و نوشت: »در حالیکه دیروز در جمع مخاطبان 
نشسته بودم، در قسمت تجلیل از کسانی که جان خود را به 
خاطر خشنوت مسلحانه از دست داده اند، اشک از چشمانم 
جاری شد. نتوانستم از آن گروه فوق العاده که روی صحنه آمده 

بودند عکس بگیرم، اما آن ها خیلی شجاع هستند. 

فیلم آواز قو

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکنداز  آواز قو فیلمی به 
کارگردانی سعید اسدی، نویسندگی سعید اسدی و پیمان معادی 
محصول  علیخانی  عبداهلل  و  فرح بخش  حسین  تهیه کنندگی  و 

سال۱۳۷۹ می باشد..
برای  پدرش  تصمیم  از  ناراضی  فدایی،  داستان:پیمان  خالصه 
برپا  برایش  را که  از کشور، مجلس جشنی  به خارج  او  فرستادن 
کرده اند. ترک کرده و به سراغ دختر مورد عالقه اش پرستو آرین 

می رود و...
دیالوگ ماندگار این ابن فیلم 

بهرام رادان:  وقتی داریم تو خیابون راه میریم یک بچه 12-
13 ساله بهت بگه بچه قرطی، تا هم بخواهی حرف بزنی بهت 
بگن خفشو بمیر، نتونی تو جامعه ات حرف خودت رو بزنی ! 
جبران  میخواهیم  حاال  پور(:  هاشم  )جمشید  ایران  پلیس 

كنیم!
نمونده كه شما  راهی  رادان:  چه جبرانی؟ واسه من  بهرام 

بخواین جبرانش كنید.
پلیس ایران: بکش تو خاک خودمون...

توش  كه  خاكی  فتاح؟؟؟  كجاست  من  خاک  رادان:  بهرام 
عشق جرمه، خاكی كه جوونشو به جایی میکشونه كه این 

همه مامور منتظرن تا مغزشو متالشی كنن...

یادها و خاطره ها در زمان .....

من ز مسجد به خرابان نه خود افتادم                   
اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار               
هر که در دایره ی گردش ایام افتاد

امروز با حافظ

جایزه جشنواره »عشق« 
آمریکا برای اوتادی

بهترین  جایزه  اوتادی  لیال 
بازیگر زن نقش مکمل جشنواره 
و  کرد  خود  آن  از  را  آمریکایی 
سفیر صلح و عشق این جشنواره 

شد.
 لیال اوتادی جایزه بهترین بازیگر 
فیلم  برای  را  مکمل  نقش  زن 
ابراهیم  ساخته  شیر«  تو  »شیر 
آمریکایی  جشنواره  از  فروزش 
بعنوان  و  کرد  دریافت  »عشق« 
جشنواره  عشق  و  صلح  سفیر 
این  که  اوتادی  شد.لیال  انتخاب 
به  متفاوتی  نقش های  در  روزها 
مشغول  می پردازد،  نقش  ایفای 

کارگردانی  و  نویسندگی  به  »اعترافات«  سینمایی  فیلم  در  بازی 
را  افغانی  دختر  یک  نقش  فیلم  این  در  که  است  سنجابی  آرش 
او  بازی  با  »ناردون«  سینمایی  فیلم  و  می پردازد  نقش  ایفای  به 
آماده اکران است.فیلم سینمایی »شیرتوشیر«، داستان فضل ا… 
است که هنگام زایمان همسرش را از دست می دهد. بچه او تنها 
از شیر آدمیزاد می خورد و همین اتفاق سرآغاز ماجرای این فیلم 

در یک روستاست.

روز خبرنگار
 در روسیه از ممنوعیت شوروی تاکنون

 رسانه ها در روسیه از سال ۱۹۹۱ پس از فروپاشی شوروی، ۱۳ 
ژانویه را به عنوان روز ملی خبرنگار گرامی می دارند که دلیل این 
نامگذاری تاسیس »ودو موستی« نخستین روزنامه روسی به دستور 

پطر کبیر تزار این کشوردر سال ۱۷۰۳ است.
 از سال ۱۹۱۷ همزمان با پیروزی بلشویک ها به رهبری والدیمیر 
ایلیچ لنین رهبر انقالب کمونیستی، هر گونه فعالیت رسانه ای و 
از نفوذ و برنامه ریزی دولت  اطالع رسانی غیرکنترل شده خارج 
ممنوع شد و در سراسر پهنه 22 میلیون و 5۰۰ هزار کیلومتری 
مکتوب،  های  رسانه  فروپاشی،  زمان  تا  شوروی  جماهیر  اتحاد 
شنیداری و دیداری مستقل وجود نداشت. در این دوران ۱۰ رسانه 
فعالیت داشتند که تاس یا ایتارتاس کنونی تنها خبرگزاری شوروی 
بود و بخش اصلی عمر ۱۰۰ ساله این رسانه نیز مربوط به زمان 

حاکمیت کمونیسم است.

آن سوی آبها

موفقيت تنها یک چيز است این که : زندگي 
را به دلخواه خود بگذرانيد.

 کریستوفرمورلي

سخن حکيمانه

»پرده داران راز دوست« 
منتشر شد

کتاب  فتح  روایت 
راز  داران  »پرده 
روایت  دوست« 
سعید  شهید  زندگی 
قهاری سعید را منتشر 

کرد.
به  مهر  گزارش   به 
نقل از روابط عمومی 

موسسه انتشاراتی روایت، کتاب »پرده داران راز 
دوست« چهاردهمین جلد از مجموعه از چشم 

های انتشارات روایت فتح منتشر شد.
این کتاب شامل ۱۳ خاطره بلند از شهید قهاری 
سعید از چشم همرزمان شهید است که سید 
است.  درآورده  تحریر  به  را  آن  موسویان  میثم 
داوری  آذزدخت  را  اثر  این  پژوهش  و  تحقیق 

برعهده داشته است.
در قسمتی از کتاب می خوانیم:

خواست  سعید  حاج  »وقتی  گفت:  عباسی 
خواهد  می  فهمیدیم  نکنیم،    لشکرکشی  که 
غافلگیرشان کند. یعنی اینکه همه را یکجا بفرستد 
آن دنیا. می شد،   با یک پی ام پی، یا چند تا آرپی جی 
خانه را روی سر مبتدی خراب کرد. از تز حاج سعید 
 خیلی کیف کردم. به عبادی گفتم پسر به این 
 می  گویند فرمانده. ولی چند دقیقه بعد دستوری 

داد که کفر همگی   مان درآمد. 

در بازار کتاب

بازیگر سریال »پریا« با اشاره به مسایل و معضالت به تصویر کشیده در این سریال بیان کرد که 
»پریا« برای اولین بار به این مسایل می پردازد اما تنها یک سریال برای فرهنگ سازی بعضی 
دغدغه ها کافی نیست.محمود پاک نیت با اشاره به داستان و مسایل محوری سریال »پریا« که این 
شب ها به کارگردانی حسین سهیلی زاده از شبکه سه سیما پخش می شود، گفت: مسایلی که در 
سریال »پریا« می گذرد اتفاقاتی است که امروزه همه جوانان و خانواده ها با آنها دست به گریبان 
هستند و نوعی معضل شده است.وی ادامه داد: مساله اعتیاد، دورهمی جوانان که به راه های 
خطرناک کشیده می شود، تفریحات ناآگاهانه و... از مواردی است که خانواده ها دچارشان شده اند 
و متاسفانه پدر و مادرها زمانی متوجه اتفاقات پیش آمده می شوند که دیگر نمی توان کاری کرد.
بازیگر سریال »پریا« با اشاره به بازخوردهایی که از این اثر داشته است، یادآور شد: کسانی که 
تاکنون سریال را دیده اند از آن خوششان آمده و اولین بار است که صداوسیما دست روی چنین 
مسایلی گذاشته است. از طرفی این لذتبخش است که سریالی ساخته می شود و مردم با آن 
همذات پنداری می کنند و خود و فرزندانشان آن را می بینند. اینها داستان هایی است که در 
جامعه ما به ازا دارد، به طور مثال حبیب و همسرش که از یکدیگر طالق گرفته اند یا کودکانی که 
سرگردان هستند و همچنین مساله ازدواج دو پدر و مادری که همسرانشان را از دست داده اند و 

می خواهند زندگی مشترک تشکیل بدهند همه از مسایل جامعه امروز ماست.

»پریا« سراغ   مغضالت اجتماعی رفته


