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افزایش 100 
میلیون مترمکعبی 
تولید گاز در کشور

تدوین محتوای 
برنامه ششم 

توسعه در راستای 
خروج از رکود

دالیل لزوم تشکیل 
کمیسیون ویژه اقتصاد 

مقاومتی در مجلس
é  علیرضا فرساد-کارشناس اقتصادی

100مرگ ناشی از 
مسمومیت با الکل 

در کشور

اجتماعی

یادداشت

نفت و انرژی

عدم کاهش تعهدات 
»بیمه طالیی« 

فرهنگیـان 

روحانی : اعمال تحریم ابزاری 
غلط و بی نتیجه است

رئیـس جمهـور بـه پیگیـری سیاسـت تحریم های اقتصادی از سـوی واشـنگتن علیه کشـورهای مسـتقل جهان 
اشـاره کـرد واظهـار داشـت: جمهـوری اسـامی ایـران، اعمال تحریـم هـا را ابزاری غلـط و بی نتیجـه می داند.

نهاوندیان: برجام شرط الزم 
برای اقتصاد مقاومتی و پیشرفت است

شرط ایران برای خودروسازان خارجی   

امضای قراردادهای 
جدید نفتی تا پایان 

سـال

وعده رسیدن
 به رشد 5درصدی 

اقتصـاد

درخواست نعمت زاده برای رونق صنعت ساختمان؛

تدابیر سیاست های پولی جهت رونق مسکن کلید خورد 

11
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دولت باید روشهای مختلفی برای خانه دار کردن مردم ارائه دهد و نباید فراموش کرد در حال حاضر هزینه های تامین وام مسکن باال است

گـروه اقتصـاد:  وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت دربـاره محدودیت های صنعت سـیمان و افت صـادرات توضیـح داد و تاکید کرد که همچون بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته باید سـازه های 
بتنـی جایگزین سـازه های فلزی در سـاختمان ها شـوند.

اعالم ارزش سهام تا پایان سال

مشـاور رئیـس کل سـازمان خصوصـی سـازی بـا بیـان 
اینکـه برگـه هـای سـهام عدالـت فعـا ارزش خریـد و 
فـروش نـدارد، گفـت: در حـال حاضـر دادوسـتد سـهام 

عدالـت ممنـوع و غیرقانونـی اسـت.
برگه سهامی که در دست مردم است  سیدجعفر سبحانی گفت: 
افراد  این  کند  می  مشخص  و  بوده  عدالت  سهام  نام  ثبت  برگه 

مشمول و دارنده سهام عدالت هستند.
وی اظهارداشت: دوره مالی طرح سهام عدالت یک دوره ۱۰ ساله 
به  عدالت  سهام  های  شرکت   ۹۴ سال  مالی  دوره  پایان  و  است 
برگزار  پیش  دو هفته  نیز  ها  این شرکت  مجامع  و  پایان رسیده 

شده است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: دو دهک پائین 
درآمدی جامعه شامل مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
عدالت  سهام  در  تخفیف  درصد   ۵۰ از  شغل  فاقد  روستائیان  و 
میزان  به  و  ندارند  تخفیفی  بعدی  دهک   ۴ و  هستند  برخوردار 
سودی که در پایان دوره ۱۰ ساله به حساب خزانه واریز شود به 

همان میزان صاحب سهم خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه تا به امروز ۱۸ هزار میلیارد تومان سود سهام 
عدالت به خزانه واریز شده است، افزود: طبق قانون پس از برگزاری 
مجامع، شرکت های مشمول سهام عدالت ۸ ماه فرصت دارند سود 

سهام خود از جمله سهام عدالت را توزیع کنند.
شرکت  از  سهام  سود   ۹۵ سال  پایان  تا  اینکه  بیان  با  سبحانی 
های مشمول سهام عدالت دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد، افزود: تا پایان سال ۹۵ صورتحساب وضعیت کلی برای ۴۹ 
میلیون و ۱۰۰ هزار سهامدار عدالت مشخص و اعام می شود که 
ارزش سهام آنان تا پایان امسال چقدر است و چه میزان از سهم 

سهامداران طی این ۱۰ سال تادیه و پرداخت شده است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره الیحه آزادسازی 
و  شده  تصویب  دولت  هیئت  در  الیحه  این  افزود:  عدالت  سهام 
به  تصویب  و  مجلس  به  ارائه  برای  رئیس جمهور  امضای  منتظر 
وسیله نمایندگان است تا مبنای آزادسازی سهام عدالت قرار گیرد 

و همچنین بخشی از ابهامات و موانع موجود را برطرف کند.
وی با بیان اینکه برگه های سهام عدالت فعا ارزش خرید و فروش 
و  ممنوع  حاضر  حال  در  عدالت  سهام  دادوستد  و  ندارد  شدن 
غیرقانونی است، گفت : تاش می شود تا پایان سالجاری مشموالن 

سهام عدالت از میزان ارزش سهام خود اطاع پیدا کنند.
بر  کرد:  تصریح  نیز  عدالت  سهام  از  ها  جامانده  درباره  سبحانی 
اساس قانون ۱۸ گروه شغلی سهام عدالت گرفته اند که کارگران 

فصلی ساختمانی و کارمندان بخشی از گروه هستند.

لوزانو: بازی مرگ و 
زندگی را بردیم

صعود والیبال ایران 

به جمع هشت تیم 

برتر املپیک

خبــر
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کالم  نور

موافقت رهبر معظم با عفو یا تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

به مناسبت فرا رسیدن سالروز میالد با سعادت حضرت 
ثامن الحجج علی بن موسی الرضا )علیه السالم( و دهه 
کرامت، رهبر معظم انقالب اسالمی با پیشنهاد عفو یا 
تخفیف و تبدیل مجازات هفتصد و پنج نفر از محکوماِن 
محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای 

مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، آیت ا... آملی الریجانی -رئیس قوه ی 
قضائیه- در نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی 
پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات هفتصد 
و پنج نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی 
عفو و بخشودگی قوه ی قضائیه واجد شرایط الزم 
تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد 
مورد موافقت حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب 

اسالمی قرار گرفت.

آمریکا برای حمله به کره شمالی 
آماده می شود

کره شمالی می گوید که بر اساس شواهد و قرائن 
موجود آمریکا خود را برای یک حمله بزرگ و قریب 
الوقوع به این کشور در روزهای آینده آماده کرده است.

به گزارش ایرنا، کره شمالی تهدید کرده است که اگر 
آمریکا قصد چنین کاری را داشته باشد و کوچکترین 
نشانه ای از آن دیده شود، پیونگ یانگ فورا با سالح 

اتمی آن کشور را هدف قرار خواهد داد.
کره شمالی تصریح کرده است که جابجایی های 
نظامی آمریکا در منطقه طی هفته های اخیر به 

شکل نگران کننده ای افزایش یافته است.
ظاهرا مقصود این کشور سه فروند از هواپیماهای 
پیشرفته و مافوق صوت مدل »B-2« رادار گریز 
آمریکا است که تنها چند روز قبل در پایگاه گوام 

فرود آمدند.
خبرگزاری کره شمالی در بیانیه ای آورده است که 
تحرکاتی از سوی آمریکا دیده می شود که نشان 

دهنده آمادگی آن کشور برای حمله است.
این بیانیه ادامه می دهد که آمریکا در حال تقویت 
قابلیت  دارای  افکن های  بمب  با  منطقه  در  خود 
های هسته ای است که هدف آن فقط حمله به 
کره شمالی است. خبرگزاری یونهاپ از کره جنوبی 
ضمن اشاره به این بیانیه آورده است که کره شمالی 
تاکید دارد، اگر الزم باشد دست به حمله هسته ای 

قبل از هر اقدامی از جانب آمریکا خواهد زد.
کره شمالی در بیانیه خود آورده است: دشمنی که 
بخواهد حق حاکمیت و تمامیت ارضی ما را نقض 
کند مشت محکمی از سوی ارتش انقالبی دریافت 
خواهد کرد. کره شمالی پیشتر نیز اعالم کرده است 
اگر الزم باشد علیه استقرار سامانه موشکی آمریکا 

موسوم به تاد دست به حمله می زند.

نماینده اوباما در کردستان عراق
مسئول روابط خارجی حکومت اقلیم کردستان عراق 
در گفت وگو با ایرنا در اربیل اعالم کرد: برت مک 
گورک نماینده اوباما برای جنگ با داعش، دیروز با 
مقامات اقلیم کردستان عراق دیدار خواهد کرد و 
عملیات آزاسازی موصل و بحران آوارگانی را که در 
نتیجه این جنگ روانه اقلیم خواهند شد، مورد بحث 
قرار خواهد داد. فالح مصطفی تصریح کرد: اقلیم 
کردستان عراق نگران هجوم آوارگان به اقلیم است 
و پیش بینی می شود با بیش از یک میلیون آواره 

جدید روبه رو شویم .
مسئول روابط خارجی اقلیم کردستان عراق در ادامه 
از کشورهای جهان خواست برای رویارویی با این 
موج جدید آواره در نتیجه آغاز عملیات آزادسازی 

موصل، به کمک اقلیم کردستان عراق بشتابند.
با  گورک  مک  دیدار  در  مصطفی،  فالح  گفته  به 
مقام های اقلیم، مسائل مهمی چون آغاز عملیات 

موصل و موضوع آوارگان مطرح خواهد شد.
بریت مک گورک قرار است در سفر خود به اربیل با 
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، نیچروان 
رئیس  بارزانی  مسرور  اقلیم،  وزیر  نخست  بارزانی 
اقلیم، قباد طالبانی معاون نخست  امنیت  شورای 
وزیر اقلیم و وزیر شهیدان حکومت اقلیم کردستان 

عراق دیدار و گفت وگو کند.
نماینده اوباما پیشتر روز پنجشنبه گذشته در بغداد با 
مقام های عراقی از جمله حیدرالعبادی نخست وزیر، 
سلیم الجبوری رئیس پارلمان و خالد العبیدی وزیر 

دفاع عراق دیدار کرده بود.

پارلمان یمن توافقنامه تشکیل 
شورای عالی سیاسی را تصویب کرد

پارلمان یمن دیروز در اولین جلسه خود پس از 18 
ماه به توافقنامه تشکیل شورای عالی سیاسی در این 

کشور رای مثبت داد.
به گزارش ایسنا،  پارلمان یمن دیروز در نخستین 
میان  در  و  انصارا...  درخواست  به  که  خود  جلسه 
مخالفت ها و تهدیدهای عبدربه منصور هادی، رئیس 
جمهور مستعفی بمن برگزار شد به نفع توافق نامه 
تشکیل شورای عالی سیاسی رای داد. پیش از این 
74 عضو پارلمان یمن بررسی توافقنامه شورای عالی 
سیاسی یمن را در دستور جلسه پارلمان پیشنهاد 
کرده بودند. در همین راستا، رئیس پارلمان یمن 
با اشاره به حد نصاب رسیدن اولین جلسه پارلمان 
گفت:  برخی برای به حد نصاب نرسیدن جلسه دیروز 
تالش کردند اما حضور نمایندگان فراتر از انتظار بود.

جلسات پارلمان یمن از یک و نیم سال قبل تعطیل 
شده بود. از سوی دیگر، فراکسیون »االحرار« یمن 
نیز پیشنهاد ارسال نامه ای برای پارلمان های عربی و 
بین المللی جهت محکومیت جنگ علیه یمن و لغو 

محاصره آن را رد کرد.

خبر

جنگ ۳۳ روزه درس عبرتی فراموش نشدنی 
برای رژیم صهیونیستی 

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی دیروز در پیامی به سید حسن 
نصرا... دبیر کل حزب ا... لبنان، فرا رسیدن دهمین سالروز پیروزی ملت لبنان 

در جنگ 33 روزه در برابر رژیم صهیونیستی را تبریک گفت.
به گزارش ایسنا، متن پیام به شرح ذیل است:

با خرسندی فراوان از طرف خود و نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای 
اسالمی، دهمین سالروز پیروزی غرورآفرین و به یادماندنی ملت مقاوم 
لبنان در جنگ 33 روزه در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان آن را به 
جنابعالی، رزمندگان مقاومت اسالمی و ملت عزیز لبنان تبریک و تهنیت 

عرض می نمایم.
مدیریت  پروردگار،  الطاف  سایه  در  که  تاریخی  و  پیروزی حماسی  این 
خردمندانه جنابعالی و رشادت دالورمردان مقاومت اسالمی لبنان به دست 
آمد، برگ زرینی در تاریخ امت اسالمی و درس عبرتی فراموش نشدنی برای 

رژیم صهیونیستی و حامیان بین المللی آن می باشد.
اطمینان دارم به زودی شاهد پیروزی نهایی محور مقاومت بر تروریست های 

تکفیری و حامیان منطقه ای و جهانی اش خواهیم بود.
در پایان سربلندی و موفقیت جنابعالی، رزمندگان مقاومت و ملت بزرگ 

لبنان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.«

آغاز اجرای برنامه ملی بهبود بهره وری 
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

رییس سازمان ملی بهره وری ایران از آغاز اجرای برنامه ملی » اجرای چرخه 
مدیریت بهبود بهره وری در 10 بنگاه بزرگ اقتصادی منتخب« در راستای 

تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خبر داد.
ارتقای بهره وری یکی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است 
که بند 3 این سیاست ها، محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت 
عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویِت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد 
بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های 

متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
»رویا طباطبایی یزدی « رییس سازمان ملی بهره وری ایران درباره نحوه 
اجرایی کردن این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در گفت و گو 
با ایرنا اظهار داشت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول 
رییس جمهوری 121 پروژه ملی را برای اجرا در سال 1395 ابالغ کرده که 
یکی از این موارد مربوط به سازمان ملی بهره وری ایران با عنوان »اجرای 
چرخه مدیریت بهبود بهره وری در 10 بنگاه بزرگ اقتصادی منتخب« است.

وی افزود: از آنجا که ممکن است بنگاه ها در طول یکسال اجرای این برنامه 
ملی نتوانند آن را ادامه دهند، از ابتدای اجرای این برنامه حدود سه برابر 
میزان مورد نظر یعنی نزدیک به 30 بنگاه بزرگ اقتصادی مشارکت داده شد.

طباطبایی اظهار داشت: اجرای این برنامه تا تیر ماه سال آینده ادامه دارد و در 
آن بنگاه هایی مشارکت دارند که در زمره بنگاه های بزرگ با بیش از 100 
کارکن قرار گرفته باشند. وی اضافه کرد: در این برنامه بنگاه های صنعتی، 
خدماتی، نفت و پتروشیمی و حتی کشت و صنعت مشارکت دارند و باید 
پس از اتمام اجرای طرح خود هر ساله نسبت به تداوم برنامه های ارتقای 

بهره وری اهتمام داشته باشند و کار را ادامه دهند.
طباطبایی یزدی خاطر نشان کرد: بهره وری به معنی نگرش ذهنی و طرز 
تلقی است که به طور پیوسته به دنبال بهبود وضعیت موجود است و از این 
رو مبنای کار در این برنامه نیز بر همین تعریف استوار شده است تا بنگاه ها 

به طور پیوسته بهبود وضعیت را دنبال کنند.
وی اجرای این برنامه را کاری سخت و در عین حال بزرگ دانست و گفت: 
اینطور نیست که بنگاه ها هدفی را دنبال کنند و پس از اتمام برنامه، کار آنها 

هم تمام شود بلکه این کار پایانی ندارد.
رییس سازمان ملی بهره وری ایران خاطر نشان کرد: بنگاه های بزرگی که 
قبول کرده اند در این برنامه مشارکت داشته باشند، وظیفه سنگینی بر دوش 
دارند که اگر به ثمر برسد و موفق شوند، الگویی برای بنگاه های مشابه و 

حتی دیگر بنگاه ها خواهند بود.
طباطبایی یادآور شد: برای نمونه شرکت تویوتای ژاپن که در عرصه ارتقای 
بهره وری موفق شد، امروز الگوی همه بنگاه های اقتصادی این کشور است.

وی درباره نحوه ی اجرای این برنامه ملی در بنگاه های یاد شده توضیح داد: 
تکنیک ها و روش هایی که برای ارتقای بهره وری در این بنگاه ها به کار 
گرفته می شود، یکسان نیست ضمن آنکه از مشاوران داخلی و خارجی برای 

آن استفاده می شود.
وی ادامه داد: آقای کاوادا از مشاوران ارشد سازمان بهره وری آسیایی که 
سال ها مشاور شرکت تویوتای ژاپن بوده است، در این پروژه همکاری دارد 
و حدود 10 روز پیش نیز سفری به ایران داشت و ضمن شرکت در یک 
همایش با تک تک بنگاه های شرکت کننده در این برنامه جلسات چند 
ساعته برگزار کرد تا مشخص شود برای بهبود ارتقای بهره وری در این 

بنگاه ها چه باید کرد.
وی درباره نظارت بر فرآیند برنامه ملی اظهار داشت: نمایندگان رابط سازمان 
ملی بهره وری به صورت روزانه و یا یک روز در میان اطالعات اجرای این 
برنامه را از بنگاه ها می گیرند و هر 15 روز یکبار این اطالعات به صورت 

جمع بندی شده برای آقای کاوادا ارسال می شود.
طباطبایی با یادآوری اینکه این سازمان با دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
تفاهم نامه همکاری امضا کرده است، اظهار داشت: دانشکده مهندسی 
صنایع این دانشگاه تمایل دارد در این پروژه همکاری کند و به زودی 
عنوان  به  آنان  از  استفاده  برای  دانشکده  این  استادان  با  ای  جلسه 

مشاور داخلی برگزار می شود.
رییس سازمان ملی بهره وری ایران گفت: هدف کلی از اجرای این برنامه ملی 
این است که در سال اول اجرای آن میزان بهره وری در بنگاه های مشارکت 

کننده حداقل 10 درصد ارتقا یابد.
طباطبایی افزود: از آنجا که این بنگاه ها، از واحدهای بزرگ تولیدی در کشور 
هستند، انتظار می رود بهبود بهره وری در آنها اثر باالیی در اقتصاد کشور 
نیز داشته باشد. وی درباره نحوه انتخاب بنگاه ها نیز توضیح داد: بنگاه ها از 
طریق مشاوره با سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط و نیز استانداران صورت 
گرفته، ضمن آنکه در تارنمای سازمان ملی بهره وری نیز اعالم شده که اگر 
بنگاهی باالی 100 نفر کارکن دارد و عالقه مند به شرکت در پروژه است، 

می تواند در این برنامه حضور یابد.

روسیه متحد اصلی ایران 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از 
پس گرفتن شکایت ایران از روسیه در خصوص سامانه موشکی اس300 

خبر داد.
محمدابراهیم رضایی با تایید موضوعات مطرح شده درباره انصراف ایران 
از شکایتش از روسیه به خاطر تعلل این کشور در تحویل سامانه موشکی 
اس 300، گفت: در شرایط کنونی روسیه به متحد اصلی ایران در منطقه 
تبدیل شده است و روابط دو کشور در مسائل مختلف بسیار خوب و در حال 

گسترش است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: دو کشور در 
چند سال اخیر تالش کرده اند که موارد و موضوعات مورد اختالفشان را 
حل و فصل و رفع کنند، که یکی از این موضوعات پرونده تحویل سامانه 

اس 300 بود.
وی افزود: در سال هایی که ایران مورد تحریم های ظالمانه غرب قرار گرفته 
بود، روسیه به علت این تحریم ها قادر به اجرای تعهداتش در تحویل سامانه 
اس 300 به ایران نبود، از این رو جمهوری اسالمی برای احقاق حق خود 
اقدام به شکایت از مسکو برای دریافت خسارت تأخیر در تحویل این سامانه 
کرد، حال در یک سال اخیر شاهد اجرای مثبت و مطلوب قرارداد و تحویل 

بموقع سامانه مذکور از سوی روسیه هستیم.
رضایی تصریح کرد: با توجه به رویکرد مثبت روسیه در تحویل سامانه 
پدافندی اس300 بر اساس قرارداد مذکور و در زمان مقرر، ایران شکایت 
دریافت غرامت تأخیر از این کشور را پس گرفته است و قطعا این روند به 

تقویت و گسترش روابط دو کشور خواهد انجامید.

خبر

رئیس جمهور به پیگیری سیاست تحریم های 
کشورهای  علیه  واشنگتن  سوی  از  اقتصادی 
داشت:  واظهار  کرد  اشاره  جهان  مستقل 
را  ها  تحریم  اعمال  ایران،  اسالمی  جمهوری 

ابزاری غلط و بی نتیجه می داند.
معاون و فرستاده ویژه رئیس جمهور کوبا دیروز 
در تهران پیام کتبی »رائول کاسترو« رییس 
االسالم  حجت  تقدیم  را  کشورش  جمهوری 
ایران  اسالمی  جمهور  رئیس  روحانی  حسن 

کرد.
و  گسترش  خواهان  پیام  این  در  کاسترو 
تعمیق همکاری های تهران – هاوانا در همه 

عرصه های مورد عالقه شده است.
روحانی در این دیدار با تشکر از پیام همتای 
کوبایی خود ، توسعه و تعمیق روابط با کوبا 
را به عنوان یکی از کشورهای دوست ایران در 
آمریکای التین با اهمیت دانست و اظهارداشت: 
اشتراکات فرهنگی دو ملت انقالبی ایران و کوبا 
باعث شده تا دو دولت، پیوسته طی سالهای 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، روابط نزدیکی 
از  هم  بین المللی  مجامع  در  و  باشند  داشته 

مواضع یکدیگر پشتیبانی کنند.
رئیس جمهور ضرورت بهره گیری از توانمندی 
های دو کشور برای توسعه همه جانبه همکاریها 
بویژه در عرصه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد 
و گفت: پس از توافق هسته ای، زمینه برای 
استحکام  و  فرهنگی  همکاریهای  گسترش 
همکاریهای اقتصادی میان دو کشور بیش از 
پیش مهیا شده است که باید از این فرصت 

بهره گرفت.
روحانی تصریح کرد: روابط دو کشور عالوه بر 
حوزه های بهداشت و بیوتکنولوژی باید در همه 

زمینه ها توسعه یابد بویژه اینکه اراده دو دولت، 
بر توسعه همه جانبه همکاری ها متمرکز است 

و باید در این راستا گام های عملی برداشت.
رئیس جمهور افزود: هر دو کشور باید در پی 
جستجوی زمینه های جدید برای همکاری در 

حوزه های دوجانبه، منطقه ای و جهانی باشند.
های  تحریم  سیاست  پیگیری  به  روحانی 
کشورهای  علیه  واشنگتن  سوی  از  اقتصادی 
مستقل جهان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه 
را  ها  تحریم  اعمال  ایران،  اسالمی  جمهوری 
ابزاری غلط و بی نتیجه می داند، گفت: در نظام 
چارچوب  در  باید  جهان  اقتصادی  و  تجاری 
روابط  و  تجارت  آزادی  المللی،  بین  مقررات 

اقتصادی میان کشورها وجود داشته باشد.
رئیس  جمهور در ادامه به موضوع تروریسم و 
دخالت قدرت های بیگانه در امور کشورهای 
جمهوری  برای  گفت:  و  کرد  اشاره  منطقه 
مردم  که  است  مهم  بسیار  ایران  اسالمی 

خود  آینده  و  سرنوشت  برای  بتوانند  منطقه 
بدون دخالت مستقیم و غیرمستقیم بیگانگان، 

تصمیم بگیرند.
رئیس جمهور، تروریسم را خطری برای همه 
کشورهای جهان برشمرد و اظهارداشت: آماده 
المللی، درباره موضوعات  بین  ایم در مجامع 
مهم جهانی و از جمله منطقه ای، با کشورهای 
همکاری  و  همفکری  کوبا،  همانند  دوست 

بیشتری داشته باشیم.
روحانی در ادامه به نقش جنبش غیرمتعهدها 
در عرصه جهانی اشاره کرد و افزود: امیدوارم 
ایران و کوبا به عنوان اعضای فعال این جنبش 
 ، بیشتر  آفرینی  نقش  و  همکاری  با  بتوانند 
تحولی مثبت به نفع این جنبش و اعضای آن، 

ایجاد کنند.
»ریکاردو کابریساس« معاون و فرستاده ویژه 
رئیس جمهور کوبا نیز در این دیدار با تقدیم 
به  کشورش  جمهوری  رییس  کتبی  پیام 

روحانی، تاکید کرد: همانطور که آقای کاسترو 
در پیام کتبی خود تصریح کرده است هاوانا 
خواهان گسترش همه جانبه روابط با تهران و 
برداشتن موانع از مسیر تعمیق این روابط است.

معاون رئیس جمهور کوبا گفت: دولت کوبا، 
موفقیت جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات 
با 1+5 و برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
و  ایران  دولت  و  ملت  برای  پیروزی  یک  را 

کشورهای مستقل جهان می داند.
کابریساس اظهارداشت: روابط سیاسی دو کشور 
در سایه اراده دو دولت بسیار مستحکم است و 
باید همپا با این روابط در سایر حوزه ها از جمله 
فرهنگی و اقتصادی نیز این روابط بیش از پیش 
بسط و تعمیق یابد و کوبا آماده است بسترها را 

برای حضور فعالتر صنایع ایران فراهم کند.
وی افزود: هر دو کشور در بسیاری از حوزه ها 
که  اند  داشته  چشمگیری  پیشرفت های 
می توانند با تبادل تجربیات، نه تنها در روابط 
خود جهش ایجاد کنند بلکه سایر کشورها نیز 

از آن بهره مند شوند.
معاون رئیس جمهور کوبا در ادامه به موضوع 
برقراری روابط میان کوبا و آمریکا اشاره کرد 
از 50 سال  برقراری روابط پس  این  و گفت: 
ایستادگی و مقاومت ملت کوبا بر سر اصول 
خود و اعتراف واشنگتن به سیاست اشتباهش 

در قبال هاوانا، یک پیروزی است.
کاربریساس در عین حال تاکید کرد که به هیچ 
وجه برقراری روابط با واشنگتن به معنای عادی 
سازی روابط نیست و دولت و ملت انقالبی و 
رابطه  این  برقراری  که  دانند  می  کوبا  مقاوم 
بدان معنا نخواهد بود که آمریکا از خصومت 

و دشمنی خود دست برمی دارد.

روحانی : اعمال تحریم ابزاری غلط و بی نتیجه است

صنعت،  وزیر  مقام  قائم 
توسعه  از  تجارت  و  معدن 
معروف  برند  دو  تولید  خط 
لوازم  زمینه  در  ای  کره 
خانگی خبر داد و اعالم کرد 
که خودروسازان خارجی در 
ایران  در  می توانند  شرایطی 
فعالیت کنند که 30 درصد 
به  ایران  در  تولیدات شان 

صادرات اختصاص یابد.
در  دیروز  رحمانی  رضا 
مراسم افتتاح طرح های قطبی اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت، خط 
تولید دو برند کره ای اعم از یخچال و ماشین لباسشویی در ایران توسعه 

خواهد یافت.
وی همچنین یادآور شد: در گذشته نیز یکی از این شرکت ها در ایران 

خط تولید تلویزیون داشته است.
تجارت همچنین بحث سرمایه گذاری  و  وزیر صنعت، معدن  مقام  قائم 
کرد:  عنوان  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  ایران  در  خارجی  شرکت های 
با  توام  ایران  در  خارجی  شرکت های  فعالیت  که  است  این  ما  تاکید 

سرمایه گذاری باشد.
وی همچنین متذکر شد: برای خودروسازان نیز تاکید داشته ایم که در 
شرایطی می توانند در ایران فعالیت کنند که 30 درصد تولیدات آنها در 

ایران به صادرات اختصاص یابد.
رحمانی گفت: با وجود پتانسیل خوبی که در حوزه تولیدات فاوا وجود 
دارد می توان در این عرصه ورود کرد. زمانی که وزیر ارتباطات در مجلس 
او  انتخاب  باعث  که  معیارهایی  از  یکی  نیز  بود  اعتماد  رای  دنبال  به 
معاونت  ایشان می خواهیم  از  اکنون  و  بود  داخلی  تولید  بر  تمرکز  شد 
از  فاوا  تولیدات  خصوص  در  و  کند  ایجاد  صنایع  وزارت   با  مشترکی 

تجهیزات مخابراتی گرفته تا گوشی اقداماتی صورت گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: حرکتی که در 
سه سال گذشته انجام شد بهترین بستر را برای تک 
نرخی شدن ارز فراهم کرد، ما با آن التهاباتی که هر 
روز مردم و بازار نگران فراز و نشیبهای بازار ارز بودند، 
خداحافظی کردیم و اکنون یک اعتماد عملیاتی ایجاد 

شده است.
محمد نهاوندیان در گفت و گو با ایرنا درباره تک نرخی 
شدن ارز افزود: دولت در سیاست مهار تورم جدی 
است و این مهار تورم، خود را در بازار ارز به خوبی 
نشان داده است لذا سرمایه گذار می تواند یک حساب 
جدی قابل اتکایی داشته باشد که برای دو سال، پنج 

سال و یا ده سال آینده برنامه ریزی کند. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه فاصله بین 
نرخ بازار و نرخ رسمی ارز کامال مدیریت شده است 
گفت: بازه تحوالت در این زمینه بسیار کم شده است 
و طبعا همین فاصله کم را هم می توانیم با یک اقدام 

مدیریت شده به سرعت به نتیجه برسانیم. 
نهاوندیان ادامه داد: این تصمیمی که گرفته شد تا 
بانک ها با نرخ بازار هم بتوانند عملیات ارزی داشته 
باشند گام خوبی است، به نظرم بدون اینکه ما تحریک 
اضافی داشته باشیم این کار به نحو آرامی ان شاء ا... به 

نتیجه خواهد رسید. 
نهاوندیان گفت: برجام شرط الزم برای پیشرفت کشور 
و تحقق اقتصاد مقاومتی بود اما شرط کافی نبود، 
برجام بسیاری از موانع را رفع می کند و رفع هم کرده 
است اما با رفع موانع باید گام های پرشتابی را در مسیر 
تحقق اهداف برداشت، این گام ها باید برداشته شود.

وی با بیان اینکه تحریم های ظالمانه مانع جهش 
صادرات کشور شده بود، گفت: مشاهده کردید که با 
رفع تحریم ها و کاهش هزینه های مبادالتی صادارت 
غیرنفتی بالفاصله رشد کرد، این بدان معناست که با 

کم شدن آن اضافه هزینه هایی که ما باید به دلیل 
شدیم،  می  متحمل  صادرات  یا  تولید  در  تحریم 

قدرتمان در اقتصاد جهانی ارتقا می یابد.
رییس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: طبعا با 
گام های بعدی ان شاءا... با حضور ایران در ترتیبات 
منطقه ای و تجارت جهانی به طور حتم آثار برجام را 

در تولید و درآمد ملی مشاهده خواهیم کرد. 
وی اضافه کرد: همانطور که می دانید در رکودی که 
در سال های گذشته شاهد بودیم گاهی تولید داشتیم 
اما بازار نداشتیم یعنی انبارها مملو از کاالی تولید 
داخل بود اما بازار وجود نداشت و برخی دالیل آن 
نیز مربوط به محدودیت های صادراتی، ناهماهنگی 

در پیوندهای داخلی و تقاضای کل بود. 
نهاوندیان اضافه کرد: بنابراین اثر برجام هر چه پیش 
می رویم بیشتر و بیشتر مشخص می شود، به عنوان 
گذاری  سرمایه  چه  گذاری  سرمایه  فرآیند  مثال، 
جدید، چه داخلی جه خارجی و یا اجرای طرح های 
توسعه در سرمایه گذاری های موجود، زمان بر است. 
مهم این است که مانع نخستین باید برداشته شود که 

آن شرط الزم انجام شده است.

نهاوندیان: برجام شرط الزم 
برای اقتصاد مقاومتی و پیشرفت است

وزیـر کشـور گفـت: امـر بـه معـروف و نهـی از 
موضـوع خـاص  دو، سـه  در  نبایـد  را  منکـر 
ایـن  بـه  پرداختـن  اگرچـه  کـرد،  خالصـه 

اسـت. الزم  نیـز  موضوعـات 
اولین  حاشیه  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
گردهمایی روسای شورای امر به معروف و نهی 
از منکر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور 
که دیروز در وزارت کشور برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: الزم است هرآنچه که به 
عنوان نیکی ها و خوبی ها است را رعایت کنیم و 
با همه بدهی ها و زشتی ها مبارزه کنیم. چنین 
نگاهی منطبق با فطرت و عقل انسان هاست و 
موثر خواهد بود. البته اگر اعمال قانون الزم شود، 

الزم است به این کار مبادرت بورزیم.
وی تاکید کرد: در جامعه اسالمی خطاب اصلی 
امر به معروف و نهی از منکر مردم هستند و 
قانون حکومت را به نمایندگی از مردم مکلف 
از مردم  کرده که این رسالت را به نمایندگی 
به دوش بکشد و زمینه ها و بسترها و شرایط را 
برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر فراهم 

کند.
گردهمایی  اولین  در  همچنین  کشور  وزیر 
از منکر  نهی  و  به معروف  امر  روسای شورای 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور اظهار 
و  انسان ها حرکت  فطرت  بر  مبتنی  اگر  کرد: 
همه  آوریم،  به دست  را  دل ها  و  کنیم  تالش 
استقبال خواهند کرد و اسالم با سرعت بیشتری 
در قلوب انسان ها رشد پیدا می کند برای انجام 

این کار الزم است ما مسووالن کار خود را خوب 
انجام دهیم و انتظار داریم موضوع امر به معروف 
و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی و اداری 
اتفاق نیفتاده است و  کشور اجرا شود اما این 

نباید به دنبال دالیل آن باشیم.
رحمانی فضلی یکی از دالیل اجرا نشدن امر به 
معروف و نهی از منکر را در دستگاه های اجرایی 
مربوط به اعتقاد و ایمان به این موضوع دانست و 
تاکید کرد: آیا ما به اجرایی کردن امر به معروف 
و نهی از منکر اعتقاد و ایمان داریم و این موضوع 
در دستور کار روزمره ماست؟ اگر براستی به این 
موضوع اعتقاد و ایمان داشته باشیم، بقیه مسائل 
درست می شود. از سوی دیگر باید به روش ها و 
شیوه های اقدام نیز توجه کرد. آیا روش های در 
پیش گرفته شده و اقدامات انجام شده مطابق با 

عقل و فطرت است؟
وی اضافه کرد: پیگیری بر اجرای امر به معروف 
داده  نشان  تجربه  است  موثر  منکر  از  نهی  و 
نبوده  موفق  شده  گرفته  پیش  در  روش های 
است. ما حرف های قشنگی می زنیم و هدف های 
واالیی داریم که به عنوان مثال در برنامه پنجم 
توسعه آمده است، اما این برنامه ها به طور کامل 

اجرا نشده است.
وزیر کشور تاکید کرد: آسیب شناسی باید مورد 
کاستی های  و  ضعف  روی  و  گیرد  قرار  توجه 
خود کار کنیم. اتفاقاتی که در 37 سال اخیر 
و  است  نداده  رخ  شبه  یک  افتاده،  جامعه  در 
تبدیل  ارزش  به  این مدت مسائلی  با گذشت 

شده اند که کامال ضد ارزش هستند.
رحمانی فضلی اضافه کرد: در برخورد با مسائل 
قابل  ما  روش های  و  کنیم  فی االهم  اهم  باید 
بازنگری و آسیب شناسی و الزم است همه ابعاد 
امر به معروف و نهی از منکر را مورد توجه قرار 
دهیم. اگر در 37 سال اخیر به سه، چهار منکر 
اصلی، دروغ و غیبت دقیق تر پرداخته بودیم، در 
حال حاضر وضعیت بهتر بود، چون کسی که 
منکراتی مانند دروغ و غیبت را مرتکب نشود، 

برخی دیگر از گناهان را نیز انجام نمی دهد.
وی با بیان اینکه در تصمیم سازی، تصمیم گیری 
اظهار  نیازمند مشارکت مردم هستیم،  اجرا  و 
را  خود  نارضایتی های  بتوانند  باید  مردم  کرد: 

مطرح و به مسووالن منتقل کنند.
وزیر کشور در ادامه گفت: دایره امر به معروف و 
نهی از منکر خیلی وسیع است و همه کارهای 
ما باید براساس قانون باشد. در حکومت ولی 
عظام  مراجع  البته  است،  فصل الخطاب  فقیه 
دیگری در کشور وجود دارند اما نظر ولی فقیه 
به عنوان فصل الخطاب مطرح می شود. در اجرا 
هرکسی  اگر  و  است  فصل الخطاب  قانون  هم 
سلیقه ای امربه معروف و نهی از منکر را اجرا 

کند ما به جایی نمی رسیم.

پیگیری  ضرورت  به  اشاره  با  رحمانی فضلی 
اقدامات اظهار کرد: ضعف اساسی سیستم های 
می زنیم،  خوب  حرف های  است.  پیگیری  ما 
نمی کنیم.  پیگیری  ولی  می کنیم  برنامه ریزی 

پس از پیگیری نیز ارزیابی الزم است.
وی با اشاره به وظایف وزارت کشور گفت: این 
بخش های  میان  هماهنگی  متولی  وزارتخانه 
مختلف است و ما دو بخشنامه در زمینه توسعه 
و ترویج فرهنگ اقامه نماز و امر به معروف و 
نهی از منکر صادر کردیم و پیگیری های ما در 

این زمینه مطلوب بوده است.
رسانه های  تاثیرات  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
از  نوین گفت: ما در معرض تهدیدات فراوانی 
سوی رسانه هایی مانند ماهواره ها و شبکه های 
اجتماعی هستیم. آنها منفعت طلبی، سودجویی 
را به عنوان اصالت مطرح می کنند. در چنین 
شرایطی باید این فضا را مدیریت و کنترل کنیم.
نیروی  از  استفاده  کرد:  اضافه  رحمانی فضلی 
ما  فعالیت های  خط  آخرین  باید  انتظامی،  
باشد، سال قبل از تعداد زیادی از جوانان تعهد 
گرفته ایم. وقتی که پرونده ای برای این جوانان 
تشکیل شود، ممکن است به احساس یاس در 

میان آنها بی انجامد.

وزیر کشور:

امر به معروف و نهی از منکر را نباید 
در چند موضوع خالصه کرد

شرط ایران برای خودروسازان خارجی   
توسعهخطتولید2برندکرهای
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اهمیت موضوع بیوتروریسم
رئیس سازمان پدافند غیرعامل، با بیان اینکه تهدید از طریق بیوتروریسم 
بسیار مهم است و باید مورد توجه باشد، به آخرین وضعیت پرونده علی 

دادمان و نادر طالب زاده اشاره کرد.
سردار غالمرضا جاللی در گفتگو با مهر، در خصوص تهدیدات پیش روی 
جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: یکی از وظایفی که برای ما پیش بینی 
شده، پایش دائمی تهدیداتی است که متوجه کشور خواهد بود که در 

حوزه های مختلف این کار را انجام داده ایم.
وی افزود: تهدیدات سایبری، نظامی، زیستی، اقتصادی و سایر تهدیدات 
را بررسی کرده ایم و بر اساس تشخیص تهدید، رویکردهای مقابله با آن را 

طراحی و دنبال می کنیم.
و  آموزش  اینکه در بخش  بر  تاکید  با  پدافند غیرعامل  رئیس سازمان 
پژوهش هم اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: مسئله تهدیدشناسی در 
رشته های مختلف، موضوع پایان نامه های ارشد و دکتری ما است و به تولید 

کتاب ها و متون علمی نیز در این زمینه پرداخته شده است.
جاللی در خصوص آخرین بررسی ها برای احتمال ترور بیولوژیک زنده یاد 
علی دادمان و نیز نادر طالب زاده اظهار داشت: من گزارش ها را در رابطه با 
این موضوع داده ام. برای بررسی این موضوع دو رویکرد داریم که شامل 

رویکردهای اطالعاتی و پزشکی است.
و سپاه مسئول  اطالعاتی  اطالعاتی، سازمان های  رویکرد  افزود: در  وی 
هستند و ما استعالم کرده ایم اما پاسخ مشخص و دقیقی در این زمینه 
دریافت نکرده ایم. در بخش پزشکی هم پرونده های این دو بزرگوار را بررسی 
کردیم و اظهارنظر پزشکان بر اساس پرونده پزشکی، دال بر این نیست که 

این اتفاق افتاده است، اما این پرونده ها هم قطعی نیست.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: البته آقای طالب زاده در قید 
حیات است و امکان توسعه تحقیقات وجود دارد؛ طبیعتاً پزشکان بررسی 

بیشتر و دقیق تری انجام خواهند داد.
جاللی گفت: بیوتروریسم به عنوان یک مفهوم، بسیار موضوع جدی و مهمی 
است. اساساً نه تنها تروریسم بلکه تهدیدات زیستی به صورت عام می تواند 
تهدیدات خاموش و آشکاری باشد که در حوزه  غذا، انسان و دام به اولویت 

اول تبدیل شود.
وی افزود: بیوتروریسم بخشی از تهدیداتی است که توسط تروریست ها 

دنبال می شود و موضوع بسیار مهمی نیز هست که باید به آن توجه شود.
ایران  کنترل حساب های  در خصوص  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
توسط کارگروه ویژه مقابله با تأمین مالی تروریسم »FATF«، تصریح 
کرد: موافقتنامه اولیه ای که بین کارگروه مالی در این موضوع و بعضی 
از بخش های کشور بسته شد، دارای موردهای مشکل داری است و باید 
حتماً اصالح شود. جاللی ادامه داد: امکان دسترسی اطالعاتی در نظام و 
زیرساخت های مالی به بهانه پولشویی می تواند تسلط اطالعاتی دشمن را 

در این زمینه توسعه دهد.

راه اندازی مرکز ارتباطات مردمی 
ریاست جمهوری در یاسوج 

مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در سی امین سفر کاروان تدبیر 
و امید با حضور معاون اجرایی رییس جمهور در سالن پوریای ولی یاسوج 

راه اندازی شد.
به گزارش ایسنا،محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور در 
مراسم راه اندازی و افتتاح این مرکز با بیان اینکه روحانی خبرهای خوشی 
برای توسعه کهگیلویه و بویراحمد دارد، گفت: از شروع فعالیت دولت تدبیر و 
امید، استان کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه دولت بوده به طوری که منابع 
عمرانی استان 300 درصد رشد داشته است. وی افزود: خوشحالیم سفر 
کاروان تدبیر و امید به این سرزمین پاک مصادف با والدت امام هشتم است 
و این تقاران ما را امیدوار به برکت و خیر به مردم می کند. شریعتمداری 
بیان کرد: امیدواریم خدمات کوچک دولت اثر بزرگ بر زندگی مردم استان 

کهگیلویه و بویراحمد داشته باشد و مهم ترین تفعل خیر برای سفر است.
معاون اجرایی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از ماه ها پیش پیگیر تدارک 
سفر به این استان بودیم و با بکارگیری توان همه بخش ها تصمیمات خوبی 

برای شتاب به چرخ های توسعه گرفته شده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور اضافه کرد: مرکز ارتباطات مردمی ریاست 
جمهوری در یاسوج با هدف دریافت پیشنهاد و انتقادات و طرح برخی 

مشکالت مردم را به طور عزتمندانه و قابل پیگیری فراهم می کند.
سامانه ارتباط مردمی مردم و دولت از دیروز در استان کهگیلویه و بویراحمد 
با حضور شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد راه اندازی شد و تا 24 ساعت بعد از سفر هیئت دولت نیز فعال 
است. مردم استان کهگیلویه و بویراحمد می توانند درخواست های خود را از 
طریق شماره تماس 111 به گوش هیئت دولت برسانند و تعدادی از آن ها 

نیز در طول سفر با حضور وزرا بررسی می شود.

»منبج« خارج از سایه سنگین داعش
تروریست های داعش حدود 2000 غیرنظامی را در جریان عقب نشینی شان 
از آخرین مقر خود که در داخل شهر منبج در آن جا مخفی شده  بودند، 
ربودند. این اتفاق بعد از بیرون راندن تروریست های داعش توسط نیروهای 

دموکراتیک سوریه در پی درگیری های بیش از دو ماهه آنها بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم، شرفان درویش، 
سخنگوی شورای نظامی منبج که وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه 
حدود 2000  داعش  تروریست های  گفت:   فرانسه  خبرگزاری  به  است 
غیرنظامی از جمله زن و کودک را از محله السرب در شمال منبج در حومه 

شمالی حلب ربودند.
وی خاطرنشان کرد: آنها در جریان عقب نشینی شان از منبج به سمت شهر 
جرابلس در مرزهای ترکیه از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده 

کردند و این مساله موجب شد ما نتوانیم آنها را هدف قرار دهیم.
منبج در کنار دو شهر جرابلس و الباب یکی از مهمترین مقرهای داعش 
در استان حلب در شمال سوریه است و به لحاظ اینکه در خط اصلی 
امدادرسانی داعش بین استان رقه، مقر اصلی داعش و مرزهای ترکیه قرار 
دارد و آزادسازی آن موجب محاصره داعش می شود، از اهمیت استراتژیک 
زیادی برخوردار است. رامی عبدالرحمان، مدیر دیده بان حقوق بشر نیز به 
خبرگزاری فرانسه گفت: غیرنظامیان با 500 خودروی وابسته به داعش به 

سمت شهر جرابلس برده  شدند.
داعش معموال برای ممانعت از هدف قرار گرفتنش از غیرنظامیان به عنوان 
سپر انسانی استفاده می کند. این اولین بار نیست که داعشی ها غیرنظامیان 
را می ربایند. در پی درگیری های شدید در ژانویه در دیر الزور در شرق 
سوریه نیز داعش حدود 400 غیرنظامی را در ضاحیه البغلیه ربود و بعدها 

تنها 270 تن آنها را آزاد کرد.
نیروهای داعش در روزهای گذشته در پی عقب نشینی تدریجی شان از 

محله السرب در منطقه مربع امنیتی در مرکز منبج سنگر گرفته بودند.
درویش گفت:  غیرنظامیان ربوده شده از ساکنان محله السرب هستند در 
حالی که دیگران از مربع امنیتی و محله های دیگر ربوده شده اند و نیروهای 
دموکراتیک سوریه توانستند 2500 تن دیگر را که در دست داعش گروگان 
نیروهای دموکراتیک سوریه در حال حاضر در حال  آزاد کنند.  بودند، 

پاکسازی محله السرب برای جستجوی داعشی ها هستند.
دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرده است که از زمان عملیات برای 
آزادسازی منبج حدود 437 غیرنظامی از جمله 105 کودک کشته شده اند 
و 203 تن آنها در حمالت ائتالف ضد داعش در منبج و حومه آن کشته و 
بقیه در درگیری ها و بمباران ها کشته شده اند. همچنین 229 نیروی عضو 
نیروهای دموکراتیک سوریه در مقابل 1019 داعش طی درگیری ها کشته  
شده اند. نیروهای دموکراتیک سوریه عصر جمعه از تسلط کامل بر شهر 

استراتژیک منبج در پی بیرون راندن داعش از آنجا خبر دادند.
شرفان درویش گفت:  تقریبا شهر به طور کامل دست ماست و نیروهای 

داعش به خارج فرار کرده اند.
در این راستا یک مسئول در پنتاگون اظهار داشت که داعش در آستانه 
شکست است چرا که نیروهای دموکراتیک سوریه توانستند بخش اعظمی 

از شهر را تحت کنترل خود بگیرند.

والیتی: دیدگاه ایران نسبت به 
سوریه تغییر نکرده است

گفت:  مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس 
امیدواریم روابط ایران و ترکیه در مسائل منطقه یی 

به ویژه در زمینه سوریه بیش تر شود.
ویژه  فرستاده  و  اقتصاد  وزیر  کابریساس،  ریکاردو 
رییس جمهور کوبا با علی اکبر والیتی، رییس مرکز 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در جمع خبرنگاران حاضر و در پاسخ به سوال ایسنا 
ترکیه  به  امور خارجه کشورمان  وزیر  درباره سفر 
این کشور در قبال اسد،  تغییر مواضع  و احتمال 
گفت: سفر اخیر آقای ظریف به ترکیه به موقع بود 
و دیدارهای او با مسووالن عالی رتبه این کشور  و 

شرکت در نماز جمعه کار بسیار ارزشمندی بود.
وی ادامه داد: کودتای ناموفق ترکیه به خوبی دوست 
و دوشمن را به آن ها نشان داد. آن ها فهمیدند که 
ایران با وجود برخی اختالف نظرها دوست واقعی شان 
است نه عربستان و آمریکا. خوشبختانه دولت و ملت 

ایران از این آزمون سربلند بیرون آمد.
والیتی با ابراز امیدواری نسبت به این که ترکیه بتواند 
بر مشکالت داخلی خود غلبه کند افزود: امیدواریم 
تفاهم بین ایران و ترکیه روز به روز بیش تر شود، 
امیدواریم این روابط در مسائل منطقه یی به ویژه در 

زمینه سوریه بیش تر شود.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در ادامه 
گفت: تصمیم گیری در مورد آینده سوریه به عهده 
خود آن هاست. مداخله در امور سوریه باید براساس 
دیدگاه قانونی دولت این کشور باشد نه کشورهایی 
مثل عربستان سعودی و آمریکا که در مسائل داخلی 
سوریه دخالت غیرقانونی می کنند. مقاومت 5 ساله 
از حمایت  دولت  که  می دهد  نشان  دولت سوریه 
ایران  مردمی برخورداراست. دیدگاه دولت و ملت 
نسبت به دولت و ملت سوریه تغییر نکرده و هم چنان 

از دولت قانونی آقای اسد حمایت می کنیم.
در دیدار والیتی با فرستاده ویژه رییس جمهور کوبا دو 
طرف با اشاره به سفر هفته آینده وزیر امور خارجه 
هاوانا  و  تهران  همکاری های  بر  کوبا  به  کشورمان 
نقل،  و  حمل  کشاورزی،  بهداشتی،  زمینه های  در 
گردشگری و ... تاکید کردند. هم چنین کابریساس از 
انتخاب وزیر بهداشت کشورمان به عنوان رییس ایرانی 

کمیسیون مشترک ایران و کوبا ابراز خرسندی کرد.

دستور قاطع رهبری خط جدیدی 
در مبارزه با قاچاق کاال

معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به بیانات 
رهبر معظم انقالب درباره مبارزه با قاچاق کاال گفت: 
می توان دستور رهبر معظم انقالب درباره برخورد 
از بین بردن اجناس  با قاچاقچیان عمده و  قاطع 
کالن قاچاق را خط جدیدی در امر مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز دانست.
به گزارش ایسنا ، پیمان نوری در این باره اظهار کرد: 
بیانات معظم له در این زمینه به روشنی وظیفه را 
مشخص کرد و این حکم داده شد که اگر کاالیی به 
صورت قاچاق وارد شد در انظار به آتش کشیده شود 

تا انگیزه های قاچاق را از ریشه بخشکاند.
وی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی(  هفته گذشته در بیاناتشان در دیدار با اقشار 
»به مسئولین گفته ام  اعالم کردند  مردم  مختلف 
وقتی جنس قاچاق پیدا می کنید، جلوی همه آتش 
بزنید.« در واقع می توان دستور رهبر معظم انقالب 
درباره برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده و از بین 
بردن اجناس کالن قاچاق را خط جدیدی در امر 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز دانست.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: اگر مکانیزم 
درستی وجود داشته باشد و مطابق آن مکانیزم درست 
عمل شود،  کاالی قاچاق و فرد قاچاقچی که اتهام او 

ثابت شده باید تنبیه و مجازات شود.
بر  قاچاق  پیامدهای منفی کاالی  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد کشور، تصریح کرد: قاچاق کاال صدمات بسیار 
زیادی را به اقتصاد کشور وارد می کند؛ چراکه در یک 
مکانیزم درست اقتصادی، کارگزاران، تصمیم گیران 
و برنامه ریزان اقتصادی به گونه ای تعرفه های گمرکی  
و مالیات بر واردات را تعریف می کنند که بتوان یک 
تبادل منطقی برای حمایت از تولید و حجم کاالی 
مورد نیاز در داخل به وجود آورد، به شکلی که باعث 
فزونی تقاضا بر عرضه نشود و به گونه ای نباشد که 
ادامه داد:  نوری  برای مردم سخت شود.  قیمت ها 
این مکانیزم را خارج می کنید و فرد بدون  وقتی 
وارد  را  کاالیی  گمرکی  تعرفه  و  مالیات  پرداخت 
کشور می کند، لطمه به درآمدهای عمومی کشور 
وارد می شود. معاون اقتصادی کل کشور در رابطه با 
دیگر آثار منفی کاالی قاچاق توضیح داد: چون این 
کاال از حیث پرداخت مالیات معاف می شود، قیمت 
تمام شده اش با کاالی ساخت داخل قطعا از وضعیت 

رقابتی باالتری برخوردار خواهد شد.
وی ادامه داد: عالوه بر این چون نظارتی هم وجود 
ندارد، از نظر بهداشت عمومی و خسارت های این 
چنینی هم قاچاق کاال آثار منفی خودش را دارد و بر 
این اساس باید مبارزه جدی با قاچاق کاال دنبال شود.

پیگیری حقوقی فاجعه منا 
به عهده وزارت امور خارجه

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه 
حادثه منا عمدی نبود بلکه بی کفایتی بود گفت: 
بهتر است فیلم های حادثه منا را به ما بدهند و 
کمیته حقیقت یاب تشکیل شود تا اگر افرادی مقصر 

بوده اند طبق قانون شرع مجازات شوند.
سرپرست حجاج ایرانی توضیح داد: اکنون دو جلد 
از این مقاالت چاپ شده و هنوز هم تحقیقات ادامه 
دارد ولی پیگیری مسائل حقوقی از نظر قانونی به 
عهده وزارت امور خارجه است، مستندات را به این 
بتوانند  امیدواریم  و  ایم  کرده  منعکس  وزارتخانه 

پیگیری این موضوع را نهایی کنند. 
یک  عنوان  به  بنده  البته  گفت:  عسکر  قاضی 
کارشناس امور حج معتقدم که اگر باب گفت و گو 
را با کشور عربستان باز کنیم و با آنها صحبت کنیم 
بهتر از این است که به سراغ مجامع بین المللی برویم 
چون به هر حال اتفاقی رخ داده است و از نظر فقهی 
هم تکلیف آن روشن است. عنوانی در فقه داریم به 
عنوان قتیل الزعام که اگر کسی در تجمعی بدون 
اینکه فرد خاصی در آن مقصر باشد از بین برود، دیه 

آن با بیت المال است.

خبرخبر

وزیر امور خارجه گفت: موضوع هسته ای بهانه ای 
برای تخلیه ظرفیت استراتژیک ایران بود که در 

طول این 30 سال برای مان ایجاد شده بود.
محمدجواد ظریف که در نخستین همایش فصلی 
رییسان سازمان های استانی و معاونان بنیاد شهید 
و امور ایثارگران در سال 95« در مجتمع فرهنگی 
شهید رسول زاده سخن می گفت با اشاره به دیدار 
که  نکاتی  از  یکی  گفت:  اردوغان  با  گذشته اش 
ایشان در رابطه با شکست کودتاگران به عنوان 
خاطره بیان کرد این بود که اشاره ای به پدری کرد 
که دو پسرش برای مقابله با کودتاچیان به خیابان 
رفته بودند و پسرش از دنیا رفته بود. او بعدا گفت 
که ما خودمان را وامدار این افراد می بینیم. من 
از 30  را قطع کردم که ما بیش  فوری حرفش 
وامدار چنین کسانی  را  سال است که خودمان 
ایثارگران  و  شهدا  خانواده  بگویم  باید  می دانیم. 
موجب شده اند که انقالب ضربه ناپذیر باشد و برای 

ایران قدرت آفرین بوده اند.
ما  بدخواهان  و  اظهارنظر غربی ها  به  اشاره  با  او 
ایران  در منطقه توضیح داد: در این شرایط که 
قدرتمند است آنچه که آن ها را مضطرب می کند و 
سوء نیت شان را برمی انگیزد این است که فرهنگ 
ایثار و شهادت که در بین مردم ما نهادینه شده 
است در همه ارکان جامعه و فرهنگ مان تبلور 
یافته است. این فرهنگ موجب استقالل ما بوده 
است. بعید می دانم که در کشور ما قدرت مقاومت 

و تهدیدناپذیری با عامل دیگری جایگزین شود.
وزیر امور خارجه در تشریح شرایط منطقه،  روابط 
که  همان طور  گفت:  برجام  وضعیت  و  خارجی 
گفتم مقاومت مردم و تهدیدناپذیری عاملی است 
که موجب شد در منطقه بتوانیم نقش اساسی و 
ایفا کنیم و همین مولفه ها  تعیین کننده ای را 
باعث شد که آمریکا و غرب به اجبار به مذاکره 
با ایران تمکین کنند. اما در این راستا تالش های 
و  کشورها  از  برخی  سوی  از  غریبی  و  عجیب 
حکومت ها به ویژه حکومت های دیکتاتوری ایجاد 
شد. در این شرایط برخی از حکومت ها که از یک 
کرشمه خارجی ها تب می کنند که مبادا مقداری 
از عنایت قدرت های استکباری کم باشد نقش 

اساسی را ایفا کردند.
وی ادامه داد: این رژیم ها وارد یک فاز انتحاری 
شدند و تنها تکفیری ها نبودند که دست به انتحار 
زدند. آن ها گمان کردند که با مذاکراتی که انجام 
شده است چتر حمایتی غرب و آمریکا از روی 
آن ها برداشته خواهد شد. از همین رو دست به 
ایجاد فرقه گرایی و افراطی گری زدند. البته تمامی 
این کارها تصنعی بود. چرا که هیچ گاه در اسالم 
سیاسیون  فقط  و  است  نداشته  وجود  خشونت 
به  رسیدن  برای  را  مواردی  چنین  که  بوده اند 

اهداف شان ایجاد کرده اند. هنگامی که به وضعیت 
منطقه توجه می کنیم متوجه می شویم که چند 

عامل مهم اتفاق افتاده است.
ظریف در رابطه با نخستین عاملی که در منطقه 
شکل گرفته است، گفت: ناتوانی کشورهای عربی 
منطقه از پاسخ به خواست های خودشان در برخی 
موارد موجب حرکت گسترده مردم شده است که 
تنش  داخلی را ایجاد کرده است. در این شرایط 
است.  بوده  مواجه  بیش تری  تنش  با  عربستان 
حدود یک سال و نیم پیش یک تحلیل گر مصری 
نوشته بود که ما سال هاست که برای تأمین امنیت 
و پیشرفت خودمان وابسته به غرب بوده ایم اما 
توانسته است کاری کند که شش  ایران  اکنون 

کشور غربی با او به مذاکره بنشینند.
او خاطرنشان کرد: این احساس واخوردگی و یأس 
که در میان نخبگان، روشنفکران و توده های جهان 
عرب ایجاد شده است بدون شک بدون مداخله 
که  است  آمده  به وجود  ایران  اسالمی  جمهوری 
نشان از ضعف داخلی و ساختاری این کشورها 
تالش  ضعف  این  پوشاندن  برای  بنابراین  دارد. 
کردند که منطقه را به اختالفات قومی و فرقه یی 
همواره  ایران  که  است  حالی  در  این  بکشانند. 
خواهان صلح، ثبات و امنیت بوده است. اما برخی 
از کشورهای مرتجع احساس می کنند که ایران 
برای آن ها یک چالش حیاتی ایجاد کرده است. 
تأکید می کنم که امنیت منطقه برای ما یک اصل 
است. یک نیاز برای امنیت ملی ماست. بنابراین 
خطری که اکنون منطقه را تهدید می کند یک 
عزت،  فقدان  اکنون  است.  ذاتی  و  درونی  خطر 
استقالل و خواست آزادی فلسطین که بیش از 
60 سال در اشغال قرار دارد موجب خشم جهان 

عرب بوده است.
ظریف در رابطه با دومین عاملی که در منطقه 

سال  چند  در  داد:  توضیح  است  گرفته  شکل 
گذشته اتفاق های راهبردی بسیاری در منطقه و 
جهان شکل گرفته است. نخستین تحول این است 
که نیاز غرب به منابع نفتی خلیج فارس کاهش 
یافته است. این عامل میزان وابستگی را کاهش 
داده است و دومین تحول هم خطراتی است که در 
سایر نقاط جهان از رقابت های منطقه یی به وجود 
آمده است. چرا که خاورمیانه برای غربی ها بی فایده 
بوده و گرایش آن ها به جنوب شرق آسیا بیش تر 
انتقال ثقل حضور موجب شده  این  شده است. 
است که حکومت های وابسته به غرب هیچ امکان 

پایداری نداشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: این نعمت بزرگی است که ما 
روی پای خودمان ایستاده ایم و فقط خودمان راجع 
به خودمان تصمیم گیری می کنیم اما حکومت های 
برخوردار  نعمت  این  از  عربستان  مانند  عربی 
نیستند. بنابراین حکومت شان با یک آشفتگی و 
برهم خوردگی روبه رو شده است. برای همین به 
دنبال آن هستند که به روش های مختلف نقش 
خودشان را برجسته کنند. به عنوان مثال هنگامی 
عربستان  شد  مطرح  سپتامبر   11 موضوع  که 
سرمایه گذاری خودش را در آمریکا مطرح کرد. 
هم چنین این حکومت گمان کرد که با ایجاد تنش 
و تشنج می تواند برای خودش جایگاهی ایجاد کند. 
این دو مثال نمونه ای از برجسته کردن حکومت 
سعودی ها بوده است چرا که آن ها می خواهند این 
تصور را ایجاد کنند که منطقه، منطقه بی ثباتی 
است و نمی توان آن جا را تنها گذاشت. هم چنین 
آن ها تالش کردند که توهمی ایجاد کنند که ایران 
خطرناک است. ما می دانیم که این موضوع ناشی 
از احساس ضعف و نداشتن خودباوری سعودی ها 

و سردمداران شان است.
حضور  شد:  یادآور  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 

همیشه در صحنه مردم و مقاومت آن ها سومین 
این  با آن روبه رو است.  عاملی است که منطقه 
دو عامل باعث شده است که ایران از یک قدرت 
عظیم مادی و معنایی بهره مند شود. قدرت معنایی 
همان قدرت نرم است. ما برای تولید و تثبیت این 
قدرت فشارهای زیادی را تحمل کردیم. تا این که 
جمهوری اسالمی ایران به لطف مردم، هدایت های 
مقام معظم رهبری، دعای صالحان و خون شهدا 

قدرت گرفت.
ظریف یادآور شد: پس از سقوط صدام و طالبان، 
که  آنجایی  از  شد.  کنترل کننده  عامل  ایران 
نمی توانستند علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال 
کردند.  مطرح  را  هسته ای  پرونده  کنند  قدرت 
ظرفیت  تخلیه  برای  بهانه ای  هسته ای  موضوع 
ایران بود که در طول این 30 سال  استراتژیک 
برایمان ایجاد شده بود. چون ایران بیش از حد 
در  کشورمان  که  گرفتند  نظر  در  بود  قدرتمند 
مسیری حرکت کند که در مسیر 60 ساله سازمان 
ملل متحد از نظر آن ها فقط یک نتیجه داشت 
در  بود.  کشور  یک  اضمحالل  و  سقوط  آن  و 
حقیقت غربی ها می خواستند که تحریم های فصل 
7 شورای امنیت علیه ایران با صدور قطعنامه ها 
اعمال شود. اما این طور نشد. برای همین با اولین 
و  کشیدند  راحت  نفس  یک  ایران  علیه  تحریم 
گمان کردند که تحریم بعدی کار ایران را یکسره 
گمان  ما  منطقه یی  بدخواهان  لذا  کرد.  خواهد 

کردند که ایران وارد مرحله انتهایی شده است.
وی گفت: اما در اصل ضربه اول و آخر را مردم 
کشورمان به بدخواهان زدند. آن ها نشان دادند که 
از طریق تحریم ها نمی توانند مردم را از حاکمیت 
جدا کنند و وقتی مشارکت 73 درصدی مردم را 
در سال 92 پای صندوق رأی دیدند غرب ناگزیر 
شد که به مذاکره ورود یابد و ما توانستیم حق را در 
میدان مبارزه به دست آوریم. این واقعیت که غرب 
به مذاکره نشست برخواسته از یک تحلیل بود که 

تهدید و تحریم در مورد ایران ناکارآمد است.
ظریف یادآور شد: در طول این 37 سال آمریکا 
سه مرتبه تصمیم گرفت که ایران را تحریم کند و 
رفتن به داخل فصل 7 قطعنامه های شورای امنیت 
آغازی بر پایان ایران باشد. این تالش ها یک بار 
در زمان النه جاسوسی، بار دوم شش ماه پس از 
پذیرش قطعنامه 598 و سومین مرتبه نیز زمانی 
بود که پرونده هسته ای ما سال 83 مطرح شد. اما 
آمریکا نتوانست در این سال ها به هدفش برسد. 
اگر هر یک از قطعنامه ها از 1696 تا 1922 شکل 
می گرفت عزت و استقالل ما زیر سوال می رفت 
اما مردم ما در مقابل تحریم ها مقاومت کردند و 
هیچ کدام از آن ها اجرا نشد و پرونده هسته ای 

نیز حفظ شد.

ظریف:  سعودی ها می خواهند منطقه را بی ثبات جلوه دهند

بر  تأکید  با  مسئول روابط عمومی کل سپاه 
اینکه میخ تابوت جنازه گروهک منافقین زده 
شده است، گفت: حامیان گروهک تروریستی 
منافقین نخواهد توانست این مرده را زنده کنند.

سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف در 
یادواره شهدای سادات کاشان اظهار کرد: برخی 
کشورهای اروپایی که خود داعش را ساختند، 
اکنون این گروه بالی جان آن ها شده است. 
فوتبال در  بازی  امنیت یک  برای حفظ  آنها 
وحشت به سر می برند و این در حالی است 

که ادعای امن بودن دارند.
وی با اشاره به اینکه امروز جامعه ما در معرض 
تهاجم فرهنگی حساب شده دشمن قرار دارد، 
افزود: دشمنان ما می خواهند از دریچه ماهواره، 
از  را  ایران  مردم  مجازی،  فضای  و  اینترنت 

فرهنگ دینی و اهل بیت فاصله دهند.
وی با بیان اینکه دشمنان می خواهند فرهنگ 
غربی را در جامعه ما رواج دهند گفت: شاه بیت 
فرهنگ غربی لذت دنیا و به فکر خود بودن است.

مسئول روابط عمومی کل سپاه افزود: دشمنان 
بنیان  خواهند  می  غربی  فرهنگ  رواج  با 
خانواده ها را متزلزل کنند و جامعه ای خاموش، 
بی تحرک و افسرده مانند جامعه های خود که 
به رغم پیشرفت علمی دچار انحطاط فرهنگی، 

فروپاشی اخالقی و متزلزل شدن بنیان خانواده 
اینکه  به  اشاره  با  وی  آورند.  وجود  به  است 
فرهنگ  برکت  به  از 37 سال  دشمنان پس 
دینی و اسالمی ما راه به جایی نبردند، افزود: 
همه خواسته امام راحل، رهبر فرزانه انقالب و 
شهدای گرانقدر این است که جامعه ای مستقل 

با فرهنگ دینی و اسالمی داشته باشیم.
بخش  در  سپاه  کل  عمومی  روابط  مسئول 
دیگری از سخنان خود به جنایت های گروهک 
تروریستی منافقین در کشتار 17 هزار ایرانی 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  مختلف  قشرهای  از 
گروهک تروریستی که مورد حمایت برخی از 
کشورهای اروپایی و عربی قرار دارد در زمان 
جنگ تحمیلی در جبهه دشمن علیه کشور ما 
می جنگید و جوانان ما را به شهادت می رساند 
اما اکنون می بینیم پس از این همه فجایع باز 
برخی کشورها به دنبال احیای این گروه برای 

مقابله با نظام اسالمی ایران هستند.
سردار شریف با بیان اینکه »تالش مشکوک 
گروهک  حیات  آثار  تصویرسازی  در  اخیر 
و  شکست  به  محکوم  منافقین  تروریستی 
رسوایی است« تأکید کرد: سالها است میخ 
زده  منافقین  منفور  گروهک  جنازه  تابوت 
شده است و تالش دولت های حامی تروریسم 
برای راه اندازی نمایش های خیابانی با حضور 
چهره های معلوم الحال و منزوی سیاسی که 
پشتیبانی جنایات تروریستی در منطقه و حتی 
در اروپا و امریکا هستند نخواهد توانست این 

مرده را زنده کند.
و  فرهنگ  برای  اینکه شهدا  بر  تاکید  با  وی 
کشور ما افتخار آفریدند تصریح کرد: در وصیت 
نامه های شهدا سه خواسته مشترک از ما که 
بازماندگان غافله شهادت هستیم شده است و 
آن ها ترویج فرهنگ دینی، اطاعت از ولی فقیه 
زمان و مسلمان و مومن بودن است که باید به 

آنها اهتمام ورزیده شود.

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی گفت: اولویت امروز کشور بحث خروج 
محتوای  اساس  این  بر  باید  و  است  رکود  از 
برنامه ششم توسعه مطابق سیاست خروج از 

رکود تدوین شود.
شورای  نشست  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
برنامه ریزی شهرستان کرمان اظهار کرد: در 
بحث  در  گرفته  مثبت صورت  اقدامات  کنار 
برجام از سوی دولت هنوز به طور کامل نتایج 
مطلوبی که باید در حوزه اقتصادی اتفاق می 
افتاد عملیاتی نشده است که دولت باید تالشی 
مجدانه در عرصه دفاع از حقوق کشور و مردم 

در دستور کار خود قرار دهد.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
در  کشور  اقتصادی  مشکالت  افزود:  اسالمی 
حوزه اقتصادی علی رغم بهبودی که به واسطه 
فضای برجام اتفاق افتاد به قوت خود باقی است 
که امیداوریم این مسیر بتواند به تدریج تبدیل 

به شرایط مطلوبی در اقتصاد کشور شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
در  به شرایط سخت کشور  اشاره  با  اسالمی 
حوزه اقتصادی افزود: آن چیزی که باید مبنی 
عمل خود قرار دهیم استفاده از ظرفیت های 
فارغ از ساختار سنتی در حوزه اقتصاد و مسائل 

اجرایی کشور باید باشد.
پورابراهیمی تصریح کرد: امروز اداره کشور را 
بر اساس یک رویه مستمر در طی سال های 
قبل و بعد از انقالب ادامه می دهیم که بعد از 
گذشت 37 سال از انقالب شاهد این وضعیت 

فعلی در اقتصاد هستیم.
درسال  اقتصادی کشور  رشد  نرخ  افزود:  وی 
های اخیر، نرخ باالی بیکاری در جامع، ضریب 
جینی نا متعادل و...از نظر ما قابل قبول نیست 

می توانستیم بهتر از این درکشور عمل کنیم.
اشاره  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 

به اینکه امروز باید متناسب با شرایط جنگ 
اقتصادی کشور را اداره کنیم تصریح کرد: با 
گذشت 37 سال از انقالب مملکت با ادبیات 
سنتی در ساختار اقتصادی کشور اداره شده 
است و امروز شاخص های ما در اقتصاد شرایط 
راور  و  کرمان  مردم  نماینده  ندارد.  مطلوبی 
در مجلس سهم دشمنان  را در نرسیدن به 
شاخص های مطلوب در اقتصاد کشور ناچیز 
دانست و افزود: بخش عمده مشکالت اقتصادی 
و نرسیدن به شاخص های مطلوب اقتصادی 

مربوط به داخل کشوراست.
مقابل سهم  در  داد: شاید  ادامه  پورابراهیمی 
دشمن بتوانیم اقدامات دفاعی انجام دهیم اما 
اقدامات  توانیم  می  مقابل سهم خودمان  در 
اصالحی انجام دهیم که این اقدامات اصالحی 
نیازمند یک تحول ساختاری دراقتصاد کشور 

است.
وی با اشاره به اینکه باید نگاهمان متفاوت با نگاه 
قبل در اداره کشور باشد گفت: اگر بخواهیم با 
رویکرد قبل کشور را اداره کنیم مشخص نیست 
بعد از چند سال می توانیم شاهد بهبود شاخص 

ها مطلوب در اقتصاد کشور باشیم یا خیر.
از  یکی  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
عوامل رکود در کشور را اجرا نشدن پروژه های 
عمرانی دانست و بیان کرد: یکی از شاخص های 
رونق و و رکود میزان عددهای بودجه عمرانی 
بودجه  است که در 4 سال گذشته متوسط 
های عمرانی با میانگین 15 هزار میلیارد تومان 

تخصیص داده شده که بسیار اندک است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه باید محتوای برنامه 
ششم توسعه برنامه خروج از رکود باشد تصریح 
کرد: اولویت امروز کشور بحث خروج از رکود 
است و باید بر این اساس محتوای برنامه ششم 

توسعه مطابق با خروج از رکود تدوین شود.

پورابراهیمی تاکید کرد:

تدوین محتوای برنامه ششم توسعه در راستای 
خروج از رکود

حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم به 
بیش از 37 هزار میلیارد تومان رسیده؛ به این 
دست  در  مسکوک  و  اسکناس  سرانه  ترتیب 
ایرانیان به حدود 478 هزار تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، بررسی ها نشان می دهد حجم 
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان 
سال گذشته به 37 هزار و 200 میلیارد تومان 
رسید؛ آمارهای بانک مرکزی در خصوص میزان 
بر  افراد داللت  اسکناس و مسکوک در دست 

این آمار دارد.
ابزارهایی  شدن  فراگیر  با  روزها  این  نقد  پول 
مانند کارت های اعتباری، کاربرد پیشین خود را 
در داد و ستدها و معامالت از دست داده اند. در 
حال حاضر بسیاری از پرداخت های ُخرد مردم 
و خریدهای روزانه نیز با استفاده از کارت های 
ابزاری  حال  این  با  می گیرد.  صورت  اعتباری 

مانند پول نقد نیز در محاسبات عمومی اهمیت 
قابل توجهی را داراست.

بررسی ها نشان می دهد پول نقد کارایی خود 
را برای پرداخت ها در ایران از دست داده است، 
قیمت ها،  عمومی  سطح  به  توجه  با  چراکه 
درشت ترین اسکناس ایران که 10 هزار تومانی 
است برای پرداخت خریدهای متوسط جامعه 
ایرانی مانند پوشاک و کفش و ... چندان مناسب 

نیست.
پیشرفته  و  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  در 
نیز که ابزارهای پرداخت الکترونیک گسترش 
فروانی یافته اند اما ارزش اسکناس های متداول 
در مقایسه با ایران بیشتر است. چک پول ها را 
می توان ابزاری دانست که در سال های اخیر با 
هدف جبران نقص اسکناس های موجود در بازار 
ایران به کمک آمده اند. با این حال آمار سرانه 

اسکناس و مسکوک بدون محاسبه چک پول ها 
از سوی بانک مرکزی برآورد شده است.

در پایان سال 1393 حجم اسکناس و مسکوک 
میلیارد   170 و  هزار   35 اشخاص  دست  در 
تومان بود که این رقم با افزایشی 5.8 درصدی 
به حدود 37 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش 

یافته است.

در سال های فعالیت دولت یازدهم، روند رشد 
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص رشدی 
را  قبل  سال های  مشابه  مدت  از  کمتر  بسیار 
تجربه کرده است. در حقیقت می توان چنین 
برآورد کرد که رشد دو رقمی حجم اسکناس و 
مسکوک در دست افراد در این سه سال به کمتر 

از 6 درصد محدود شده است.

مردم ایران چقدر پول نقد دارند؟

سردار شریف : حامیان گروهک تروریستی 
»منافقین« نمی توانند این مرده را زنده کنند
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پیش بینی ثبات نسبی در بازار مسکن
باال  از  انتقاد  با  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای  کمیسیون  عضو 
باعث  مسکن  مجدد  گفت:گرانی  مسکن  بهای  اجاره  میزان  بودن 
تشدید رکود در این بازار می شود، بنابراین پیش بینی می شود 

ثبات نسبی در بازار مسکن حفظ شود.
از  استفاده  تقدم  حق  اوراق  عرضه  افزایش  درباره  زارع  رحیم 
باالی  جمعیت  به  توجه  با  پذیرفت  باید  گفت:  مسکن  تسهیالت 

جوان در کشور تقاضا برای خرید مسکن در کشور باالست.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: افزایش قیمت نجومی مسکن در سال های گذشته باعث 
شد از توان خرید مسکن، بسیاری از خانوارها کاسته شود و این 

موضوع در رکود بخش مسکن موثر بود.
روشهای  باید  دولت  افزود:  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مختلفی برای خانه دار کردن مردم ارائه دهد و نباید فراموش کرد 

در حال حاضر هزینه های تامین وام مسکن باال است.
باعث  این  و  است  باال  تقدم مسکن  اوراق حق  قیمت  افزود:  زارع 
از اخذ تسهیالت مسکن استقبال  می شود متقاضیان خرید خانه 

نکنند.
وی افزود: تصمیم افزایش عرضه اوراق حق تقدم مسکن، تصیمی 
مناسبی است تا قیمت این اوراق منطقی شود، در هر صورت باید 

سود و میزان وام مسکن با درآمد خانوارها متناسب شود.
انتقاد از باال بودن میزان اجاره بهای مسکن

ایرانی،  خانوارهای  اکثریت  درآمد  میزان  به  توجه  با  افزود:  زارع 
بنابراین  شود  می  بازار  این  در  رکود  تشدید  باعث  مسکن  گرانی 

پیش بینی می شود ثبات نسبی در بازار مسکن حفظ شود.
باال  از  انتقاد  با  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای  کمیسیون  عضو 
متولیان  شد:  یادآور  کشور  در  مسکن  بهای  اجاره  میزان  بودن 
را  بها  اجاره  بازار  کارشناسی  تدابیری  اتخاذ  با  باید  بخش مسکن 

ساماندهی کنند.

وصول پرونده پزشکی کیارستمی از فرانسه
مدارک  به وصول  اشاره  با  پزشک مجلس  نماینده  رسول خضری 
پزشکی  پرونده  گفت:  فرانسه  از  کیارستمی  پرونده  پزشکی 

کیارستمی کامل است و نظام پزشکی نباید تعلل کند.
رسول خضری درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده پزشکی عباس 
کیارستمی، گفت: بیماری وی از ابتدا به دلیل پولیپ روده شروع 
وی صورت  روی  عملی  اگر  حتی  و  بود  البته خوش خیم  که  شد 
نمی گرفت، مشکلی ایجاد نمی کرد اما از آنجا که این کارگردان 76 
سال سن داشت و به جهت مشکالت قلبی، داروی ضد انعقاد خون 

مصرف می کرد، مشکالت وی در زمان عمل بیشتر شد.
معالج  پزشک  اینکه  بیان  با  پیرانشهر  و  سردشت  مردم  نماینده 
کیارستمی به پیشنهاد یکی از دوستان هنرمند این کارگردان که 
وی، صورت  نهایی  انتخاب  و  سینماست  پزشک  منتقدان  از  یکی 
انجام شد؛  آقای کیارستمی  به اصرار  این عمل  ادامه داد:  گرفت، 
امر در حوزه  این  و  دارد  عارضه ای  اگرچه هر عملی  این حال،  با 
پزشکی تا حدی قابل قبول است اما در این پرونده، موضوع کمی 

متفاوت می شود.
کیارستمی،  مرحوم  عمل  زمان  در  رخ داده  حادثه  تشریح  در  وی 
تصریح کرد: زمانی که در عمل جراحی، شکم باز شده، حالب دچار 
آسیب می شود و میزان خون ریزی به نحوی بوده که کنترل آن 
سخت شده و به یکباره هموگلوبین بیمار از 12 به 7 می رسد که 

در این زمان بیمار در شوک خون ریزی قرار می گیرد.
بیمار  به  مرتبا  اگرچه  افزود:  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
زیاد  از دست دادن خون  میزان  باز هم  اما  تزریق می کردند  خون 
بود و حالبی هم که در اثر عمل آسیب دیده، آبسه کرده و دچار 

عفونت خونی می شود.
رخ  دوم  عمل  جریان  در  اتفاقات  این  همه  اینکه  بیان  با  وی 
می دهد، اضافه کرد: عمل اول الپاروسکوپی بوده و همه مشکالت 

در عمل دوم شروع می شود.
خضری با رد این موضوع که گفته شده پرونده پزشکی کیارستمی 
تأکید کرد: پرونده پزشکی عباس  از کشور فرانسه نرسیده است، 
حال  است؛  کامل  پرونده  اکنون  و  رسیده  فرانسه  از  کیارستمی 
منتظر رأی سازمان نظام پزشکی هستیم ضمن آنکه نباید از این 
ایران  در  پزشکی  روند  در  مشکالت  عمده  که  شد  دور  واقعیت 

صورت گرفته، نه کشور فرانسه.
نظام  سازمان  اساسنامه  در  که  است  آن  واقعیت  شد:  یادآور  وی 
پزشکی آمده که باید از حقوق بیمار و پزشک به یک اندازه دفاع 
شود لذا به نظر میرسد این سازمان دریک نقطه عطفی قرار دارد 
نظام  سازمان  رأی  انتظار  در  بهداشت  وزارت  و  عمومی  افکار  و 

پزشکی هستند.
سازمان  اسالمی، گفت:  اجتماعی مجلس شورای  عضو کمیسیون 
نام  گرفتن  درنظر  بدون  جرأت،  با  و  صادقانه  باید  پزشکی  نظام 
قصور  میزان  و  دهد  رأی  واقعیت  و  حقانیت  به  اشخاص،  اسم  و 

پزشکی را نیز با صراحت اعالم کند.

خبر

افزایش خدمت رسانی، نتیجه انتخاب 
شهردار از سوی مردم

به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ رئیس فراکسیون 
مدیریت شهری و روستایی مجلس انتخاب شهردار 
سیاسی کاری  کاهش  موجب  را  مردم  سوی  از 
افزایش  و  شهرداری  و  شوراها  بین  اختالفات  و 

خدمات به هنگام به مردم خواند.
مهرداد بائوج الهوتی در خصوص چگونگی انتخاب 
شهرداران، با بیان اینکه نحوه انتخاب شهرداران 
است،  شهری  واحد  مدیریت  الیحه  از  بخشی 
گفت: انتخاب شهرداران از سوی مردم راه  نجات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا و شهرداری ها از 

دخالت های نابه جا در امور کاری یکدیگر است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: شهرداران در صورتی که توسط مردم 
می شوند  برخوردار  شخصیتی  از  شوند،  انتخاب 
که به دلیل پاسخگویی مستقیم به مردم، تالش 
به هنگام  و  درست  خدمات  ارائه  در  بیشتری 
خواهند کرد البته این اقدام از اختالفات فعلی بین 

شوراها و شهرداری ها نیز می کاهد.
انتخاب شهردار توسط  با  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مردم شهرداری ها دیگر وام دار شوراهای اسالمی 
شهر و روستا نخواهند بود، افزود: در این شرایط 
شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر و روستا از 

فضاهای سیاسی کارانه هم دور خواهند شد.
روستایی  و  شهری  مدیریت  فراکسیون  رئیس 
گفته  اینکه  یادآوری  با  اسالمی  شورای  مجلس 
نحوه  به  شهری  واحد  مدیریت  الیحه  در  شده 
این  هنوز  اما  شده  پرداخته  شهرداران  انتخاب 
الیحه به مجلس ارائه نشده، گفت: تغییر در نحوه 
انتخاب شهرداران را می توان در قالب طرحی ارائه 
کرد تا در گام نخست در کالنشهرهایی با جمعیت 
بیش از 200 هزار نفر، شهرداران مستقیم با رای 

مردم انتخاب شوند.

عملکرد ضعیف  شبکه ورزش
است  معتقد  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
ضعف اطالع رسانی و تحلیل رویدادها و مسابقات 
شبکه  سوی  از  دنیا  ورزشی  رخداد  بزرگترین 

تخصصی ورزش وجود داد.
محمداسماعیل سعیدی ضمن انتقاد از عملکرد 
بازی های  پوشش  در  صداوسیما  ورزش  شبکه 
ضعف  متأسفانه  گفت:   ،2016 ریو  المپیک 
مسابقات  و  رویدادها  تحلیل  و  اطالع رسانی 
شبکه  توسط  دنیا  ورزشی  رخداد  بزرگترین 
تخصصی ورزش وجود داد و این امر بر همگان 

مشهود است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
مسئوالن  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
محتوای  با  و  جذاب  برنامه های  باید  صداوسیما 
غنی برای مخاطبان خصوصا نسل جوان فراهم 
کنند و در این میان تهیه برنامه های ورزشی به 
دلیل پرخاطب بودن از اهمیت باالیی برخوردار 
است، اظهار کرد: اشتیاق دیدن مسابقات ورزشی 
رشته های مختلف در جامعه وجود دارد؛ از این 
رو سازمان صدا و سیما به عنوان مسئول اصلی 
در این زمینه باید از قبل برنامه ریزی مناسبی به 
منظور پوشش حداکثری مسابقات انجام می داد 
ولی هم اکنون این امر در روندی که شبکه ورزش 
در پیش گرفته، حس نمی شود. عضو کمیسیون 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی 
درصورتی که برنامه جذاب در زمینه المپیک به 
مخاطبان ارائه نشود، مردم به سمت شبکه های 
ماهواره ای جذب می شوند، ادامه داد: هم اکنون 
بر اساس آمارها عنوان شده که 60 درصد مردم 
از شبکه های ماهواره ای استفاده می کنند؛ از این 
رو باید برای رفع این مهم، گرایش مخاطبان و 
تقویت شبکه های ملی صداوسیما اقدامات موثر و 

کارآمدی انجام شود.
بازی های  برگزاری  اینکه  بر  تاکید  ضمن  وی 
بیشتر  معرفی  برای  فرصتی  ریو2016  المپیک 
به  دستیابی  و  مردم  به  تخصصی  شبکه  این 
جایگاه برتر در بین سایر شبکه های سیما بود، 
این  ضعیف،  عملکرد  با  متاسفانه  کرد:  تصریح 
شبکه نتوانست خود را به درستی معرفی کند 
شبکه ای  عنوان  به  آن  شدن  مطرح  فرصت  و 

تخصصی را بر باد داد.

خبر

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری تویوتا کمری مدل 2007 به شماره انتظامی ایران 59- 258ج23 
به شماره موتور 2AZA372031و شماره شاسی6T1BE42K07X395444 به 

نام علی مرادی حسین آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
پران دولول  اطالع می رساند که دفترچه مهمات سالح شکاری  به  بدین وسیله 
ایرانی به شماره شناسنامه 0222560428003 وشماره سریال 1080846 به نام 

کریم محمدی فرزند احمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی 
برگ کمپانی و شناسنامه سبز خودرو سمند سورنXLE رنگ آبی کاسپین مدل 
 1 FCXFC  442254 1391 به شماره موتور 12490306095 به شماره شاسی
CCAAN  به شماره پالک 31 ایران 372 ج 77 به نام کاظم حسن پور فرزند احمد 
به شماره شناسنامه 4754 کدملی 4073517661 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

لرستان – خرم آباد .

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو206مدل 1389به شماره پالک 69-422س22شماره 
مفقود   NAAP03ED9AJ141876 شاسی  14189038949شماره  موتور 

بهشهر گردیده ، فا قد اعتبار است 

ابالغ
در خصوص دادخواست آقای جالل عظیمی به طرفیت آقای هادی نوری تکیه به 
خواسته مطالبه خسارت برای روز یکشنبه مورخ 95/7/18 در ساعت 11 تعیین 

وقت شده است مقرر است در وقت مقرر فوق در این شعبه حاضر شوید.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود آواز ولدی

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 5/319/95 شعبه پنجم شورای حل اختالف جوانرود آقا/خانم 
سالم قادری درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان 
غالم قادری در تاریخ 1395/5/2 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:

1. سالم قادری زایچه: 1368 کد ملی: 3220045278 پسر متوفی
2.بختیار قادری زایچه: 1363/85 کد ملی: 3230794001 پسر متوفی

3. مصعب قادری زایچه: 1364/111 کد ملی: 3230902602 پسر متوفی
4.صباح قادری زایچه: 1371 کد ملی: 3220098101 پسر متوفی
5. زهرا قادری زایچه 1369 کد ملی 3220072641 دختر متوفی

6. زینت امامی زایچه: 156 /1339 کد ملی 3230440668 همسر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی اعتراض دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه به این 
شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای 

جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. 

اگهی ابالغ
در خصوص دادخواست آقای جالل عظیمی به طرفیت آقای هادی نوری تکیه به 
خواسته مطالبه خسارت برای روز یکشنبه مورخ 95/7/18 در ساعت 11 تعیین 

وقت شده است مقرر است در وقت مقرر فوق در این شعبه حاضر شوید.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود آواز ولدی

آگهی ماه 10
 آیین نامه اجرایی

 قانون الحاق موادی  به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه ی مسکن به 
شرح ذیل اعالم می گردد :

یک  دانگ  شناسنامه 1306 شش  شماره  به  اله  فتح  فرزند  رسا  مهوش  1-خانم 
–خیابان شورا   بانمزاران   – ریجاب   – واقع در بخش 5 کرمانشاه  باب ساختمان 
به   1063 شناسنامه  شماره  به  سلمان  فرزند  محمدی  رحمان  ازآقای  خریداری 

مساحت 235/03 متر مربع تحت قسمتی از پالک 30 – اصلی 
ضمنا اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ انشار آگهی ظرف 
20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک داالهو تسلیم 

نمایند در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد . 
تاریخ انتشار 95/5/24 

خلیل بساطی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود

کالسه پرونده 4/250/95
خواهان: بانک ملت استان کرمانشاه 

خوانده:علی احمدی فرزند علی احمد
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه به طرفیت علی احمدی فوق تقدیم که 
به این شعبه ارجاع شده است و برای روز 95/6/27 ساعت 9صبح وقت رسیدگی 
تعیین شده است.لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی 
روز  تا  می تواند  نامبرده  شود.  حاضر  رسیدگی  برای  مقرر  وقت  در  می شود  ابالغ 

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

آگهی ابالغ
قمریان  علی  آقای  علیه  محکوم  به  درجرایدبدینوسیله  منتشره  های  پیروآگهی 
فرزندعبدالخضرکه مجهول المکان می باشدابالغ می گرددچون محکوم به پرداخت 
مبلغ145000000ریال)همزمان خواهان مکلف به تخلیه وتحویل ملک می باشد(
خصوص  ودر  مبلغ6050000ریال  به  دادرسی  وهزینه  خواسته  اصل  عنوان  به 
خسارات تاخیردرتادیه باتوجه به مراتب ذکرشده پس ازتخلیه ملک،ازهمان تاریخ 
وتازمان اجرای حکم)وصول طلب(قابل محاسبه که اجرای احکام مکلف به حساب 
روزازانتشاراین  ده  ایدظرف  شده  عشردولتی  ونیم  له  محکوم  باشددرحق  می  آن 
اقدام نماییددرغیراینصورت دایره  آگهی مهلت داریدنسبت به اجرای مفاداجرائیه 
اقدام  اجرایی  باهزینه  مطالبات  وصول  به  نسبت  مقررات  طبق  احکام  اجرای 

خواهدنمود.  شماره م.الف)16/1006(
مدیردفترشعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-علی راشدی

دادنامه
پرونده کالسه 9409981292300426 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

بابلسر )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509971291700301 
شاکی: اداره جهاد کشاورزی بابلسر به نشانی بابلسر – خیابان امام روبروی پمپ 

بنزین
متهم: آقای مجید حیدری به نشانی مجهول المکان
اتهام: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها 

رای دادگاه- حسب کیفر خواست شماره 94/12/26 –94104312922001927 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب بابلسر آقای مجید حیدری بعلت متواری بودن 
مشخصات بیشتری از ایشان در پرونده وجود ندارد متهم است به تغییر کاربری 
اراضی زراعی غیر مجاز دیوار کشی با بلوک بمتراژ 2/6 متر مربع دادگاه با توجه 
و  انتظامی  مرجع  تحقیقات  و  بابلسر  اداره جهاد کشاورزی شهرستان  به شکایت 
صورتجلسه تقویم و ارزیابی وعدم حضور متهم در دادسرا و جلسه دادرسی جهت 
باشد  می  مسلم  و  محرز  بزهکاری  پرونده  در  موجود  قرائن  و  دالیل  سایر  دفاعو 
باغها  و  اراضی زراعی  قانون حفظ کاربری  قانون اصالح  به مواد 3 و 10  مستندا 
مصوب 1385 متهم به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع 
دیوار و بنای احداثی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس 
از رویت قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در 

دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بابلسر- پرویز بهمن نژاد تهمتن

آگهی حصروراثت
ازدزفول  پدرشاهمرادبشناسنامه1863صادره  نام  ادینه  محبی  ابوالفتح  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
دزفول  صادره  بشناسنامه475  ادینه  محبی  مهدی  مرحوم  که663/249/95ح 
درتاریخ95/3/25دردزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی باال)پدر 
متوفی( 2-فاطمه محبی ادینه بشناسنامه343دزفول)مادرمتوفی( 3-مریم پاپی زاده 
پالنگان بشناسنامه103 دزفول)زوجه متوفی( 4-حسین طاهامحبی آدینه بشناسن

امه1991852185دزفول)پسرمتوفی(والغیر. پرونده کالسه663/249/95ح دراین 
نوبت آگهی  قانونی مراتب مزبوررا دریک  باانجام تشریفات  شوراثبت گردید.اینک 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. 
رئیس شعبه249شورای حل اختالف شهرستان دزفول

متن آگهی 
ایراد  اتهام  به  دینروند  مهدی  آقای   9409986698200537 کالسه  پرونده  در 
ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای احمد بابایی فرزند علی حسین تحت 
تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی 
تا  آگهی  روزنامه  در  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  وفق  شاکی 
نامبرده در مورخ 1395/6/20 در شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد حاضر و از عنوان اتهام دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در 

موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 
دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ابراهیم مظفری کیا. 

خدمات  و  پزشکي  علوم  دانشگاه  رئیس 
گوی  و  گفت  در  البرز  استان  درماني 
اظهار  با روزنامه »پیام زمان«    اختصاصی 
داشت: طي 18 ماه گذشته و با بهره مندي 
هزار  از  بیش  استاني  و  ملي  مالي  منابع  از 
هاي  سرانه  به  بیمارستاني  تخت   200 و 
نقش  که  است  شده  اضافه  البرز  درماني 
کرج  شهري  مدیریت  و  مجلس  نمایندگان 
در تحقق این دستاورد جهادي ویژه و خاص 

است.
رئیس  دفتر  محل  در  درفشي  حمید  دکتر 
درماني  خدمات  و  پزشکي  علوم  دانشگاه 
امید در  و  تدبیر  اینکه دولت  بیان  با  البرز، 
و  بهداشت  هاي  سرانه  ارتقاي  خصوص 
درمان در استانهاي کم برخورداري همچون 
با  دولت  گفت:  است،  مند  دغدغه  البرز 
محوریت وزارت بهداشت و درمان نسبت به 
اجراي طرح تحول نظام سالمت اقدام کرده 
در  تحوالت شگرفي  آن  دنبال  به  که  است 
بیمارستانها و مراکز درماني به ثمر نشسته 

و لبخند رضایت نیز بر چهره شهروندان نقش 
بسته است.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکي البرز 
با انجام برنامه ریزي هاي الزم و با حمایت ویژه 
نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي و 
ماه   18 طي  کرج  شهري  مدیریت  همچنین 
اخیر موفق به افزایش هزار و 200 تختخوابي 
شده  استان  سطح  در  بیمارستاني  هاي  تخت 
است، بیان داشت: این میزان تخت بیمارستاني 
در 7 بیمارستان استان احداث شده اند که در 
به  درمان  و  بهداشت  محترم  وزیر  اخیر  سفر 
البرز، تخت هاي بیمارستاني تعبیه شده در 5 
بیمارستان به صورت رسمي افتتاح و وارد مدار 
بهره برداري شد و 2 بیمارستان دیگر نیز شاهد 

برگزاري مراسم بهره برداري خواهند بود.
خصوص  در  کرد:  اضافه  درفشي  دکتر 
بیمارستان کوثر که پس از طي فراز و نشیب 
اسالمي  برداري شد، شوراي  بهره  وارد  فراوان 
شهر کرج با تملک زمین مربوطه و واگذاري آن 
بزرگي  البرز حمایت  پزشکي  علوم  دانشگاه  به 
را در ارتقاي سرانه هاي بهداشت و درمان رقم 
زد و سپس در مرحله تجهیز و راه اندازي نیز 
به صورت صمیمانه همراه و همیار ما بود و جا 
شریف  مردم  اطالع  به  دلسوزي  این  که  دارد 

رسانده شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني 
تاکید  با  سخنانش  از  دیگري  بخش  در  البرز 
مجلس  در  استان  مردم  نمایندگان  اینکه  بر 
هاي  ضرورت  یادآوري  با  اسالمي  شوراي 
و  بهداشت  هاي  سرانه  از  زدایي  محرومیت 
درمان به شهردار و اعضاي شوراي شهر کرج، 
نقش ویژه اي را در ایجاد فضاي اتحاد و همدلي 
در بین مسئوالن استاني و شهري ایفا کردند، 
گفت: خوشبختانه وضعیت بیمارستانها و مراکز 
درماني البرز به نسبت گذشته بسیار مطلوب تر 
شده است و شهروندان در شرایط مناسب تري 

از امکانات موجود بهره مي گیرند.
مدیریت  چنانچه  وي،  اظهارات  اساس  بر   
تخفیف  یا  معافیت  خصوص  در  کرج  شهري 
عوارض هاي مشمول حمایت الزم را به عمل 
پزشکي  علوم  دانشگاه  مالي  منابع  آورد،  نمي 
البرز حتي کفاِف آجر روي  و خدمات درماني 
آجر گذاشتن را هم نمي داد و بي شک بخش 
عمده اقدامات کنوني به ثمر نمي نشست و باید 
قدردان فضاي اتحاد و همدلي در مرکز استان 
سختکوشانه  هاي  تالش  مرهون  که  باشیم 
مردم  نمایندگان  اکبریان  و  کولیوند  آقایان 
ملت  خانه  در  آسارا  و  اشتهارد  کرج،  شریف 

است.
دکتر درفشي در ادامه اظهار امیدواري کرد که 
استان  نمایندگان  از سوي  ایفاي نقش ملي  با 
نیاز  مورد  بودجه  اسالمي،  شوراي  مجلس  در 
و  فردیس  بیمارستان  دو  تکمیل  و  ساخت 
سیدالشهداء در بودجه سال جاري کشور پادار و 
کارسازي شود تا بیش از پیش شاهد محرومیت 
زدایي از سرانه هاي بهداشت و درمان در سطح 
به  البرز  و  باشیم  کشور  استان  یکمین  و  سي 

متوسط هاي ملي نزدیک تر شود.
از  دیگري  بخش  در  استاني  مسئول  این 
تحول  طرح  »اجراي  اینکه  بیان  با  سخنانش 
مردم  دوش  از  را  سنگیني  هزینه  سالمت 
برداشت« افزود: امروز به بار نشستن طرح هاي 
درماني البرز بدون حمایت هاي وزیر بهداشت 
و درمان، نمایندگان مجلس و مدیریت شهري 

کرج مقدور نبود.
به گفته وي، در طرح تحول سالمت نگاه ویژه 
اي به استان البرز شده و در اجراي آن بخش 
نارسایي هاي بخش درمان رفع شده  از  هایي 
دانشگاه  عمراني  هاي  پروژه  همچنین  است. 
و  ماه   18 زمان  مدت  در  البرز  پزشکي  علوم 
برداري  بهره  به  ریال  اعتبار 2 هزار میلیارد  با 

رسید.
»درگذشته  اینکه  بیان  با  استاني  مسئول  این 
آري.  ام.  دولتي  برداري  تصویر  مرکزي  هیچ 
اکنون  اما  نداشت  وجود  البرز  استان  در  آي 
خدمت  شهروندان  به  حوزه  این  در  مرکز  سه 
رساني مي کنند.« گفت: در گذشته تخت هاي 
قدمت  که  طوري  به  بود  فرسوده  بیمارستاني 

آنها به 50 سال گذشته مي رسید.
در  البرز  استان  پزشکي  علوم  دانشگاه  رئیس 
عین حال با اعالم اینکه این استان محروم ترین 
استان کشور در بخش تخت هاي بیمارستاني 
است، گفت: چهار هزار تخت بیمارستاني براي 
البرز نیاز داریم. براي هر هزار نفر در البرز به 
وجود  بیمارستاني  تخت  دهم   4 متوسط  طور 
دارد، در حالي که در کشور این متوسط براي 

هر نفر 1.7 تخت است.
متخصص  نیروي  لحاظ  به  داد:  ادامه  وي 
است  آن  اساسي  مشکل  اما  نداریم،  کمبودي 
جمله  از  درماني  هاي  بخش  از  بسیاري  که 
وجود  روانپزشکي  و  سوختگي  مسمومیت، 
بخش  این  از  بسیاري  نبودن  دلیل  به  ندارد. 
از  بسیاري  هاي درماني شاهد آن هستیم که 
بنابراین  کنند  مي  مراجعه  تهران  به  بیماران 
توجه  مورد  بیشتر  درماني  فضاهاي  ایجاد 

دانشگاه علوم پزشکي استان البرز قرار گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکي البرز همچنین با 
از  بسیاري  در  درماني  تجهیزات  توسعه  اعالم 
هستیم  آن  شاهد  امروز  افزود:  درماني  مراکز 
ICUبه  بخش    در  بیماري  البرز  استان  در 
تهران اعزام نمي شود و مشکالت حاد درماني 
و عفوني حل شده که  اعصاب  قلب،  در حوزه 

امیدواریم گام هاي بیشتري برداشته شود.

این  در  اما  کرد:  خاطرنشان  درفشي  دکتر 
در  موثري  نقش  نیز  تحول سالمت  بین طرح 
اکنون تمام  توسعه خدمات داشته به طوریکه 
بیمارستان هاي کرج داراي پزشکان متخصص 
با  همچنین  هستند.  ساعت   24 صورت  به 
در  هایي  تخصص  که  پزشکان  این  استقرار 
عروق  و  از جمله جراحي  مختلف  هاي  زمینه 
دارند شاهد کاهش مرگ و میرها خواهیم بود.

این  از  دیگري  بخش  در  استاني  مسئول  این 
برنامه  و  اعالم کرد که تالش  گفتگوي خبري 
جدید  خدمات  اندازي  راه  بر  دانشگاه  این 
از  جلوگیري  براي  ها  بخش  تمام  در  درماني 

انتقال بیماران به تهران معطوف شده است.
وي با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصي رمز 
موفقیت در توسعه خدمات درماني نوین در استان 
البرز است، ادامه داد: آمدن سرمایه گذاران بخش 
خصوصي به عرصه درماني البرز موجب جهش در 
این بخش خواهد شد، ضمن آنکه کاستي ها در 

کمترین زمان برطرف مي شود.
دلیل  همین  به  کرد:  عنوان  مدیرکل  این 
از سرمایه گذاران بخش خصوصي در  حمایت 
این  در  تاکنون  اینکه  کما  گرفته  قرار  اولویت 
در  بخش  این  خوب  مشارکت  شاهد  عرصه 

استان بوده ایم.
یادآوري  با  البرز  پزشکي  علوم  دانشگاه  رئیس 
این نکته که در 15 ماه گذشته حدود یکهزار و 
200 تخت بیمارستاني در البرز راه اندازي شده 
است، اظهار کرد: در وضعیت کنوني به یکهزار 
و 500 تخت دیگر نیاز داریم و این امر تنها با 

کمک بخش خصوصي محقق مي شود.
علوم  دانشگاه  برنامه  اینکه  بر  تاکید  با  وي 
پزشکي البرز حمایت از سرمایه گذاران بخش 
خصوصي است زیرا آمدن بخش خصوصي رمز 
توان  آورد:  است،  البرز  در  درمان  شکوفایي 
مالي بخش دولتي در اداره خدمات درماني در 
بخش  براي  باید  و  است  ابعاد مختلف محدود 

خصوصي انگیزه ایجاد کرد.
درفشي تاکید کرد که آمدن بخش خصوصي با 
افزایش ظرفیت ها و بهبود خدمات دهي همراه 
تخت  درمانگاه  نخستین  اندازي  راه  که  است 
بیهوشي دندانپزشکي کشور در کرج نمونه اي 

از مشارکت خوب بخش خصوصي است.
بستر  ضمن  باید  دولت  گفت:  مدیرکل  این 
چتر  خصوصي،  بخش  مشارکت  براي  سازي 
درمان  از  مردم  برخورداري  براي  را  اي  بیمه 
مناسب گسترش دهد؛ چرا که با حمایت بخش 

به  را  استعداد  با  افراد  توان  مي  خصوصي 
عنوان دانشجو در این دانشکده جذب کرد.

استاني،  مسئول  این  اظهارات  اساس  بر 
نیروي  به  البرز  استان  میلیوني  جمعیت 
نیاز  پزشکي  بخش  در  متخصص  انساني 
نیازها  دانشکده  این  طریق  از  باید  و  دارد 
و  آموزشي  ارتقاي خدمات  کرد.  برطرف  را 
مشارکت  با  پزشکي  علوم  دانشگاه  درماني 
هاي  برنامه  از  خصوصي  بخش  حمایت  و 

دانشگاه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکي استان البرز در 
بخش دیگري از سخنانش اعالم کرد که با 
راه اندازي 88 تخت جدید آي سي یو، تعداد 
افزایش  درصد   60 البرز  در  ها  تخت  این 
 140 تنها  این  از  پیش  تا  که  است  یافته 

تخت مراقبت ویژه در البرز وجود داشت.
وي بیان داشت: در مجموع با اقدامات انجام 
شده ضریب اشغال تخت در استان البرز هر 
که  امیدوارم  و  است  تخت  یک  نفر  یکهزار 
در سایه فضاي اتحاد و همدلي کنوني و با 
حمایت هاي دولت محترم و وزارت بهداشت و 
درمان، شاهد ارتقاي مضاعف سرانه ها به لحاظ 

کمي و کیفي باشیم.
حوادث  از  همچنین  ادامه  در  مدیرکل  این 
به  شدگي  غرق  و  ها  تصادف  مانند  مختلف 
عنوان علل بیشترین مرگ و میرهاي کودکان 
زیر پنج سال در کشور نام برد و گفت: در کنار 
این علل، مصرف خوراکي هاي نامناسب مانند 
فست فودها سالمت کودکان را تهدید مي کند.

و  مرگ  روند  اکنون  افزود:  درفشي  دکتر 
و  داده  رویکرد  تغییر  ایران  در  میرکودکان 
حوادثي مانند تصادف ها و غرق شدن بیشترین 
وي  است.  شده  شناخته  کودکان  مرگ  عامل 
تصادف  اثر  بر  که  کودکاني  میر  و  مرگ  آمار 
را  دهند  مي  دست  از  را  خود  جان  کشور  در 
مرگ  این  کرد:  اظهار  و  دانست  کننده  نگران 
و میرها در ایران پنج برابر کشورهاي در حال 

توسعه است.
با  البرز  استان  پزشکي  علوم  دانشگاه  رئیس 
به  از عفوني  بیماري هاي کودکان  اینکه  بیان 
غیرعفوني تغییر یافته است، گفت: عادت هاي 
نامناسب غذایي مانند مصرف زیاد فست فودها 
کودکان  در  غذایي  ذائقه  تغییر  سبب  نمک  و 
هایي  بیماري  غذایي  رژیم  نوع  این  که  شده 
انواع  مانند ابتال به دیابت، فشارخون، چاقي و 

سرطان در بزرگسالي را در پي دارد.
وي ادامه داد: در گذشته بیشترین عامل مرگ 
و میرکودکان بیماري هاي عفوني بود که اکنون 
با ارتقاي سطح خدمات بهداشتي و پزشکي این 
بیماري ها در کشور مهار شده است. اکنون از 
تا 20  هر یک هزار کودک در کشور بین 15 
کودک به به بیماري هاي ژنتیکي از جمله قلبي 

و ریوي مبتال هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکي استان البرز، هزینه 
هاي درماني بیماري هاي ناشي از مصرف مواد 
دولت  و  ها  خانواده  براي  را  نامناسب  غذایي 
بسیار سنگین دانست و گفت: براي پیشگیري 
از این بیماري ها باید رژیم غذایي کودکان به 
ویژه کودکان یک تا 5 سال، سالم سازي شود.

سالم  فرهنگ  ایجاد  که  کرد  تاکید  درفشي 
براي  کار  بهترین  مراقبتي  خود  و  زیستن 
است،  خطرناک  هاي  بیماري  از  پیشگیري 
برابر  در  خودمراقبتي  فرهنگ  باید  همچنین 
را  غیره  و  بریدگي  و  سوختگي  مانند  حوادثي 
به فرزندان خود بیاموزیم تا بسیاري از مرگ و 

میرها کاهش یابد.
دست  تالشهاي  و  زحمات  از  پایان  در  وي 
اندرکاران روزنامه در راستاي انعکاس مطالبات 
به حق مردم به ویژه تهیه گزارش هاي مستند 
و  بهداشت  در خصوص محرومیت سرانه هاي 
درمان در سطح استان به صورت ویژه قدرداني 
کرد و گفت که آمادگي این رسانه براي اطالع 
به مردم شریف  اقدامات صورت گرفته  رساني 

نیز موجب خرسندي و امیدواري است.
عکس : ثنا فالح سخنگو

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز تاکید کرد:

رشد چشمگیر سرانه هاي بهداشت و درمان با حمایت نمایندگان  استان در مجلس

گفتگوي  این  در  البرز  درماني  خدمات  و  پزشکي  علوم  دانشگاه  رئيس 
نمایندگان مردم در  اکبریان؛  و عزیز  از محمد جواد کوليوند  بارها  خبري 
یاد کرد و  اتحاد و همدلي در سطح استان  ارکان اصلي  به عنوان  مجلس 
بهداشت  هاي حوزه  محروميت  و  نيازها  انتقال  و  ها  آن  پيگيري  با  گفت: 
شهردار  کشور،  ارشد  مسئوالن  به  مجلس  نمایندگان  سوي  از  درمان  و 
احداث  براي  مناسبي  بسيار  فضاي  کرج  شهر  اسالمي  شوراي  اعضاي   و 
تخت هاي جدید بيمارستاني و تجهيز مراکز درماني شکل گرفته که احداث 
هزار و 200 تخت بيمارستاني طي 18 ماه اخير نمونه اي از دستاوردهاي این 

همراهي مي باشد.
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برگزاری نهمین اردوی ملی دانش 
آموزان پیشتاز و فرزانه کشور

نهمین  برگزاری  از  آموزی  دانش  سازمان  رئیس 
اردوی ملی این سازمان با حضور 4000 نفر از اعضاء 
و مربیان، با شعار »اقدام و عمل با همفکریـ  همدلی 
ـ همکاری« در تابستان 95 در اردوگاه شهید باهنر 

تهران خبر داد.
به گزارش  پیام زمان ، دکتر حمیدرضا کفاش 
عنوان  به  آموزی  دانش  سازمان  اینکه  بیان  با 
نهادی تربیتی مهمترین مأموریت خود را تربیت 
اجتماعی دانش آموزان می داند، اظهار داشت: 
آرزوی نزدیک شدن به جامعه ای صالح و حیات 
آموزش  نقش  که  است  اهدافی  از  یکی  طیبه 
مهارت های زندگی در چارچوب مهارت¬های 
دانش  اجتماعی  ساحت  تربیت  و  تشکیالتی 

آموزان را بیش از پیش نمایان می سازد.
وی در ادامه افزود: مشارکت جمعی مؤثر در حیات 
اجتماعی با رعایت اصول تربیت اسالمی ـ ایرانی و 
حفظ وحدت و وفاق ملی، حضور مؤثر و سازنده دین 
و اخالق در تمام ابعاد فردی و اجتماعی زندگی در 
قالب برنامه های تشکیالتی، توانمندسازی و ارتقاء 
و  اعضاء  اجتماعی  و  تشکیالتی  مهارتی؛  دانش 
مربیان، به عنوان عناصر اصلی تربیت اجتماعی از 

جمله اهداف این اردو است.
کفاش آموزش مهارتهای اجتماعی و سبک زندگی 
در قالب کارگاه های تربیت اجتماعی و ایستگاه های 
آموزش مهارت های تشکیالتی، شناسایی اعضاء و 
مربیان کارآمد، خالق، اثربخش و ایجاد انگیزه در 
سایر اعضاء و مربیان را از دیگر اهداف نهمین اردوی 

ملی دانش آموزان پیشتاز و فرزانه کشور برشمرد.
رئیس سازمان دانش آموزی کشور در پایان با بیان 
اینکه اعضاء و مربیان پیشتاز و فرزانه به تفکیک 
جنسیت در 2 دوره اردوی ملی شرکت خواهند کرد، 
بیان داشت: اردوی ملی پیشتازان در بازه زمانی 26 
مرداد لغایت 1 شهریورماه و اردوی ملی فرزانگان در 
بازه زمانی 3 لغایت 9 شهریورماه سال جاری برگزار 

خواهد شد.

ورود نسل جدید دوچرخه 
به پایتخت

قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران از ورورد نسل جدید دو چرخه به شهر خبر 

داد.
حجت ا... بهروز ، در مورد آخرین وضعیت دوچرخه 
های شهر با بیان اینکه دوچرخه یکی از مدل های 
حمل و نقل است که نیازمند فرهنگسازی و پذیرش 
از سوی مردم دارد، در مورد برخی استفاده های نابجا 
از »رگ های دوچرخه« تصریح کرد: در زمان راه 
اندازی خطوط بی آر تی نیز شاهد رفتار و استفاده 
های نادرست اعم از تخریب و استفاده غیرمعقول 
رفتار  زمان مردم  مرور  به  اما خوشبختانه  بودیم؛ 

مناسبی از خود بروز دادند.
وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی استفاده از دوچرخه 
برای تردد بعنوان یکی از مدل های بین المللی حمل 
و نقلی گفت: شهرداری تهران هزینه زیادی برای راه 
اندازی این مدل حمل و نقلی صرف کرده و حاال 

نیازمند تغییر رفتار و فرهنگسازی هستیم.
بهروز با بیان اینکه با استقرار و استفاده از نسل اول 
دوچرخه در سطح شهر تجربه خوبی کسب شد، 
افزود: نسل اول دوچرخه ها توسط مردم مصرف شد 

و حاال زمان ورود نسل های جدید دوچرخه است.
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت  مقام  قائم  وی 
شهرداری تهران در تشریح این خبر با بیان اینکه 
در حال حاضر بیش از 100خانه دوچرخه و بیش از 
7000 دوچرخه در سطح شهر موجود است، ادامه 
داد: دوچرخه های بهتر و راههای کنترلی بهتر و 
اتوماتیک در نظر گرفته شده است؛ اما همشهریان 

باید بپذیرند که دوچرخه برای آنها است.
بهروز در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر ناموفق 
بودن پروژه دوچرخه در تهران گفت: از چهار سال 
قبل تاکنون که دوچرخه ها به شهر وارد شدند شاهد 
استقبال مردم هستیم، بگونه ای که روزانه صدها 
تغییر  توانستیم  و  داریم  دوچرخه  متقاضی  هزار 
فرهنگی در زمینه استقبال از دوچرخه ایجاد کنیم 
و بسیاری از مردم به شخصه اقدام به خرید دوچرخه 
کردند و اجازه دهید برای اعالم موفق بودن یا نبودن 
این پروژه نیز زمانی طی شود؛ چراکه نباید توقع 
داشته باشیم تغییر فرهنگ استفاده از خودرو طی 
زمان کوتاهی به استفاده از دوچرخه تغییر کند؛ بلکه 
مردم باید بپذیرند که دوچرخه نیز یک مدل حمل و 

نقلی مهم و پاک است.

۹۰درصد گدایان نیازمند 
واقعی نیستند

توقع  گفت:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
متکدیان باال رفته،  افرادی که در سازمان های حمایتی 
هستند ماهی 50 تا 100 هزار تومان می گیرند در 
حالی که متکدیان در قالب گروههای مافیایی ماهانه 
2 تا 3 میلیون درآمد دارند.عبدالرضا عزیزی گفت: 
قوه  باید  از سطح شهر  متکدیان  برای جمع آوری 
قضاییه حکم بدهد، نیروی انتظامی جمع آوری کند 
و شهرداری به مدت دو هفته از آنها نگهداری کند.
وی ادامه داد: سازمان بهزیستی نیز پس از شهرداری 
عهده  به  را  متکدیان  وضعیت  بررسی  مسؤولیت 
می گیرد، گروه های مافیا را از غیرمافیا، نیازمند را 
از غیرنیازمند، معلوالن، کودکان و ... را شناسایی و 
تفکیک می کند.این نماینده مردم در مجلس، گفت: 
این  در  اگر  که  است  این  مهمتر  اقدام  این  از  اما 
شناسایی ها مشخص شد متکدی فرد خارجی است 
آن را از کشور خارج کنند و آنهایی که زیرنظر مافیا 
هستند شناسایی و نیازمندان واقعی تحت حمایت 
سازمان های بهزیستی و کمیته امداد در آیند.عزیزی 
که  دارد  وجود  مرکزی خصوصی  تبریز  در  گفت: 
گدایان را شناسایی کرده، بر اساس  آن نیازمندان 
واقعی مشخص می شوند در جمع آوری 700 گدا در 
این شهر، 650 نفر از آنها خارجی یا عضو گروه های 
مافیایی بوده است در نتیجه 90 درصد افرادی که 

گدایی می کنند نیازمند واقعی نیستند.

1۰۰مرگ ناشی از مسمومیت با الکل در کشور

رئیس گروه مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد سازمان پزشکی قانونی 
کشور گفت : بیشترین مسمومیت با الکل در کشور در اثر مصرف مشروبات 

تقلبی و دست ساز و همچنین مصرف مقادیر باال است .
محمدرضا قدیرزاده اظهار کرد:مصرف مشروبات الکلی در کشور به هر میزان 
و از هر نوعی ممنوع است و آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان الکل و 

نوع الکل مصرفی توسط آنان وجود ندارد.
وی اعالم کرد: در کشور ساالنه حدود 100مرگ ناشی از مسمومیت با الکل 

گزارش می شود .
قدیر زاده گفت : مرگ و میر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی، دسته 
این  مصرف  اثر  بر  که  فردی  مثال،  برای  دارد.  متنوعی  های  بندی 
دسته از مواد دچار بیماری های کبدی و یا گوارشی می شود و در 
نتیجه ابتال به این بیماری ها فوت می کند در آمار ارائه شده توسط 

پزشکی قانونی جای نمی گیرد.
وی افزود: مرگ های ناشی از مصرف الکل در چند حالت اتفاق می افتد 
یکی از این حالت ها بروز مسمومیت در اثر غلظت باالی الکل در این دسته 
از نوشیدنی ها است که فرد را به کما برده و در نهایت منجر به مرگ وی 

می شود. 
رئیس گروه مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد سازمان پزشکی قانونی ادامه 
داد :دسته ای دیگر در نتیجه مصرف به صورت همزمان با مواد مخدر یا 
داروهای شبه مخدر ایجاد می شود و دسته سوم مرگ در اثر مسمومیت با 

متانول است که بیشتر در مصرف مشروبات تقلبی دیده می شود.
وی خاطر نشان کرد:غلظت الکل اتانول )الکل طبی (در خون هرچه بیشتر 
باشد مسمومیت با آن هم بیشتر است و در صورتیکه همراه با الکل چوب 
)متانول (باشد منجر به کوری و در غلظت باالتر منجر به مرگ خواهد شد . 
قدیر زاده اضافه کرد: در مشروباتی که به صورت دست ساز و در کارگاه های 
خانگی تولید می شود، ناخالصی هایی از متانول یا همان الکل چوب دیده 
می شود، ضمن آنکه معموال به این مشروبات داروهایی مانند ترامادول، 
دیازپام و متادون نیز اضافه می کنند که مصرف همزمان الکل با این داروها 

احتمال مرگ ناشی از مصرف الکل را باال می برد.
وی تصریح کرد: در مصرف مشروبات الکلی دست ساز و مصرف مقادیر و 
غلظت باال در کشور شاهد باالترین مسمومیت های در مصرف الکل هستیم 

و سپس مصرف الکل به همراه مواد مخدر را می بینیم .

شیوع انواع سرطان های پوست در کشور

معاون دفتر تحقیقات پوست و سلول های بنیادین با اشاره به شیوع انواع 
سرطان های پوست گفت: اقدام مناسب مسئوالن و اطالع رسانی کافی از 

طریق رسانه های جمعی در این زمینه ضرورت دارد.
 پروین منصوری در ارتباط با سرطان پوست اظهارداشت: به دلیل آفتابی 
بودن طوالنی مدت کشور بروز انواع سرطان های پوست به ویژه سرطان 
سلول های بازال و سلول های سنگفرشی BCC و SCC در بین مردم 
بیشتر شایع شده است.این متخصص پوست، مو و لیزر گفت: ابتال به این 
نوع سرطان در نواحی که آفتاب تابش عمودی دارد و کسانی که به دلیل 
شغل خود مجبور هستند در فضای باز کار  کنند مثل ملوان، ماهیگیر، 
و  پوست  تحقیقات  دفتر  پژوهشی  دارد.معاون  بیشتری  رواج  کشاورزها 
سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد: همچنین بر اثر کمبود 
بارش برف و باران اگزما و دیگر بیماری های پوستی در کشور رایج است که 
عدم استفاده از آب داغ، بکارگیری از کرم های محافظتی پوست و مراجعه 

به متخصص مربوطه از نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد
منصوری آموزش همگانی را بهترین راهکار برای کاهش بیماری های پوستی 
در کشور دانست و بر لزوم اطالع رسانی کافی از طریق رسانه های جمعی 
و اقدام مناسب مسئولین تأکید کرد.این مقام مسئول همچنین حمایت 
از افراد شاغل در معرض آفتاب را توسط مسئولین از طریق ارائه وسایل 
شغلی مناسب برای محافظت از اشعه آفتاب ضروری دانست و به استفاده 
از پوشش های مناسب و ضد آفتاب تأکید کرد.وی ادامه داد: به عنوان مثال 
کشاورز می تواند از کاله های لبه دار استفاده کند یا راننده ای که در فضای باز 
قرار دارد از پوشش های شیشه ای که مانع از ورود نور ماوراءبنفش می شود 

در اتومبیل خود بکار گیرد.

مقاومت میکروب ها نسبت به آنتی بیوتیک ها 
پدیده ای جهانی 

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو، از 
تدوین و ابالغ دستور العمل جدید مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها به 
داروخانه ها خبر داد. ، دکتر فاطمه سلیمانی اظهار کرد: پس از ظهور 
میکروب های مقاوم دانشمندان تالش کردند تا در راستای مبارزه با آن، 
آنتی بیوتیک های جدیدی به وجود آورند.وی ادامه داد: این روند منجر به 
تولید آنتی بیوتیک های جدید و ظهور میکروب های مقاوم آنتی بیوتیک ها 
شد که در ادامه بی اثر شدن آنتی بیوتیک ها در درمان برخی از بیماری 
های عفونی باعث نگرانی دانشمندان شد.سلیمانی تصریح کرد: این مقاومت 
میکروب ها نسبت به آنتی بیوتیک ها به کشوری خاصی تعلق ندارد و پدیده 
ای جهانی است.وی گفت: به همین دلیل الزم بود یک سری فعالیت ها در 
زمینه جلوگیری از مصرف آنتی بیوتیک ها انجام شود کمیته کشوری تجویز 
و مصرف منطقی دارو دستورالعمل و قوانینی را تدوین و به داروخانه ها ابالغ  
کرد.دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو 
افزود: در زمینه دامپزشکی و دامپروری و استفاده از آنتی بیوتیک یکی دو 
سال گذشته کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو 
جلسات متعددی با مسئولین سازمان دامپزشکی برگزار کرد و خوشبختانه 
برای جلوگیری از مقاومت میکروبی آنتی بیوتیک ها بین دو سازمان اتقاق 
نظر خوبی وجود داشته است.وی عنوان کرد: به طور کل در این زمینه 
سازمان دامپزشکی کشور مسئول است و چنانچه تدوین دستورالعملی الزم 

باشد به این سازمان مربوط می شود.

»رفتارهای پرخطر« 
مهمترین آسیب پیش روی دانش آموزان 

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه درآموزش و پرورش در گروه سنی کودک و نوجوان، مهمترین 
آسیب اجتماعی را رفتارهای پرخطر می دانیم اظهار کرد: وقتی در این گروه 
سنی از آسیبهای اجتماعی صحبت می کنیم، باید مصادیق خطر پذیری 
از قبیل گرایش به دخانیات، خودکشی، خشونت و همچنین مصرف را یاد 
آوری کنیم، البته این مصرف مواد لزوماً شامل مصرف مواد مخدر نیست و 

می تواند مصرف داروها را نیز شامل شود.
دکتر نادر منصور کیایی با بیان اینکه در مورد آسیب های اجتماعی دسته 
بندی های مختلفی وجود دارد، گفت: آسیب های اجتماعی را در زمینه های 
رفتارهای پر خطر، بزهکاری، اختالل های خانوادگی، آسیبهای نو پدید و 
انواع دیگری تقسیم بندی می کنند.وی که با رادیو با موضوع »ناکامی 
در مبارزه با آسیب های اجتماعی« گفت وگو می کرد، خاطرنشان کرد: 
در آموزش و پرورش در گروه سنی کودک و نوجوان، مهمترین آسیب 
اجتماعی را رفتارهای پر خطر می دانیم زیرا این گروه سنی یعنی کودک و 
به ویژه نوجوان ویژگی هایی همچون دوره بلوغ و هیجانات دارند که مربوط 
به سن آنها می شود.مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
وزارت آموزش و پرورش با تصریح بر مخاطراتی که در این گروه سنی وجود 
دارد، عنوان کرد: وقتی در این گروه سنی از آسیب های اجتماعی صحبت 
می کنیم، باید مصادیق خطر پذیری از قبیل گرایش به دخانیات، خودکشی، 
خشونت و همچنین مصرف را یاد آوری کنیم، البته این مصرف مواد لزوماً 
شامل مصرف مواد مخدر نیست و می تواند مصرف داروها را نیز شامل شود.

خبرخبر

معاون  و  ایران  بهداشت  وزیر  دیدار مشترک 
ضرورت  بر  تاکید  با  کوبا  جمهور  رییس 
کشور  دو  میان  روابط  جانبه  همه  گسترش 

برگزار شد.
دکتر سیدحسن هاشمی در نشست مشترک 
خود با معاون رییس جمهور کوبا اظهار کرد: 
در طول نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، رابطه ما با کوبا راهبردی بوده 
و همچنان بدون تغییر باقی مانده است. ما با 
کمک این کشور با آمریکای التین پیوندهای 
پیدا  سیاسی  و  اقتصادی  اشتراکات  و  عمیق 
ظرفیت های  به  توجه  با  همچنین  کرده ایم. 
انتظار  کشور  دو  بین  مشترک  اقتصادی 
می رود بعد از یک وقفه پنج ساله، این رابطه 

دوباره ایجاد شود.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت ابعاد مختلف 
بین المللی  و  فرهنگی  سیاسی،  اشتراکات 

بین دو کشور تصریح کرد: در طول پنج سال 
انرژی،  معدن،  و  صنعت  حوزه  در  گذشته 
قالب  در  می توانستیم  کشاورزی  و  بانکی  امور 
ارتقای روابط  کمیسیونی مشترک و در جهت 
تصمیمات خوبی بگیریم. مطمئن هستم حضور 
متقابل  حضور  همچنین  و  کاپری سازه  دکتر 
در  زودی  به  که  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
قالب یک هیات 100 نفره در آمریکای التین 
مشترک  کمیته  یک  تشکیل  به  بود،  خواهد 

کمک کند.
در  ایران  پیشرفت  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
پیوند  حوزه  و  تکنولوژی  بیو  و  نانو  حوزه های 

 60 در  دانشجو  هزار   200 ایران  داد:  ادامه 
اگر  می کند.  تربیت  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  دارویی  صنایع  نوسازی  جهت  در  بتوانیم 
باشیم، بی تردید  واکسن حرکتی جدی داشته 
روی  پیش  نفری  میلیون   400 بازار  یک 
گذشته  سال  سه  طول  در  می گیرد.  قرار  ما 
صادرات داروی ایران به دو برابر افزایش یافته 
است. در کشور کوبا 14 واکسن و در ایران 9 
واکسن تولید می شود و به نظر می رسد اگر در 
همه  کنیم  حرکت  مشترک  کنسرسیوم  قالب 
منطقه  در  را  مردمی  نیاز  مورد  واکسن های 

تولید می کنیم.

ایران  روابط  پایداری  به  اشاره  ضمن  هاشمی 
اتفاقاتی  کرد:  تصریح  سال   37 از  بعد  کوبا  و 
که اخیرا در منطقه رخ داد، نشان می دهد که  
آمریکا حتی با کسانی که رابطه استراتژیکی با 
او دارند نیز رحم نخواهد کرد. این مطلبی است 
که همواره رهبر جمهوری اسالمی در جلسات 

رسمی و غیررسمی گوشزد می کند.
خبری  امپریالیسم  تالش  کرد:  تاکید  وی 
می دهند  جلوه  بزرگ  را  کوچک  حرکت های 
آمریکا  و  کوبا  میان  روابط  دهند  نشان  تا 
از  اراده ای  تا صداقت و  اما  درست شده است، 
طرف مقابل وجود نداشته باشد، به هیچ چیز 

اول  ایران  در  ما  کرد.  اعتماد  نمی توان 
به خدا بعد به توان و اراده ملت توکل 
می کنیم. هر نوع امید به کمک آمریکا 
و کشورهایی که سال ها با ایران دشمنی 
بازخواهد  اصلی  راه  از  را  ما  داشتند 

داشت.
رییس  معاون  کاپری سازه،  همچنین 
بهداشت  وزیر  با  دیدار  در  کوبا  جمهور 
این  کامل  آمادگی  اعالم  ضمن  ایران، 
ایران  با  روابط  گسترش  برای  کشور 
در  اقتصادی  لحاظ  به  ما  کرد:  اظهار 
می توانیم  و  هستیم  مناسبی  جایگاه 
قانون  باشیم.  ایران  برای  شریک خوبی 
سرمایه گذاری پیشرفته ای در کوبا وجود 
سرمایه گذاری  ارتقای  به  که  که  دارد 

خارجی کمک می کند.
از  را یکی  بهداشت و درمان  وی حوزه 
زمینه های مشترک برای گسترش روابط عنوان 
خوبی  توانمندی های  از  ایران  گفت:  و  کرد 
است.  برخوردار  بهداشت  و  پزشکی  حوزه  در 
عنوان  به  می تواند  بحث  دو  این  به  پرداختن 
بین المللی  و  جانبه  دو  سطح  در  مهمی  گام 
با وزیر  دو کشور مطرح شود. طی دیدار خود 
بهداشت ایران می توانیم برای توسعه روابط به 

نقاط خوبی برسیم.
می تواند  تحریم ها  لغو  کرد:  تاکید  کاپری سازه 
همکاری های  بخش  در  کوبا  شکوفایی  باعث 
دنیا  کشورهای  و  التین  آمریکای  با  پزشکی 

شود.

دیدار وزیر بهداشت با معاون رییس جمهور کوبا مطرح شد:

افزایشدوبرابریصادراتداروییایران

عدم کاهش تعهدات »بیمه طالیی« 
فرهنگیان 

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان 31 شهریور ماه به اتمام 
از تعهدات فعلی کاسته  می رسد، گفت: در قرارداد جدید 
نمی شود و افزایش حداقلی در تعهدات بیماران صعب العالج 
برای  استعالم  در حال  اینکه  بیان  ،با  داریم.فرشید سیاری 
انتخاب شرکت کارگزار بیمه تکمیلی هستیم، افزود: با این 
حال پیش بینی می کنیم با توجه به همکاری خوب شرکت 
داده است،  ما  به  نرخ های خوبی که  و  آتیه سازان حافظ 
عنوان  به  سازان حافظ  آتیه  نیز  قرارداد جدید  در  احتماال 
جدید  قرارداد  در  کرد:  تأکید  شود.وی  انتخاب  ما  کارگزار 
و  تعاون  به شیوه صندوقی عمل می کنیم.مدیرکل  باز هم 
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اعالم اینکه قرار بر این 
شده است تا از تعهدات کم نشود، عنوان کرد: حداقل افزایش 
تعهدات را خواهیم داشت، همین خدمات فعلی را ارائه و برای 
بیماران صعب العالج و سنگین تعهدات را بیشتر خواهیم کرد.
سیاری ادامه داد: سعی می کنیم در هزینه های کمرشکن 
در سال  بکاهیم.  ها  از محدودیت  و  کنیم  بیشتری  کمک 
گذشته بیماری داشتیم که بالغ بر 500 میلیون تومان هزینه 
درمان وی بود که پرداخت کردیم. در واقع از مهرماه سال 
گذشته تا کنون برای تعدادی از همکاران از 200 تا 500 

میلیون تومان پرداخت خسارت صورت گرفته است.

الکترونیکی شدن سالمت، راهکار 
منطقی تجویز و مصرف دارو

رییس سازمان غذا و داروی تاکید کرد: ایجاد پرونده 
کردن  منطقی  راهکار  بهترین  سالمت،  الکترونیک 

الگوی تجویز و مصرف دارو است.
دکتر رسول دیناروند در پاسخ به این سوال که برای 
باید  چه  دارو  مصرف  و  تجویز  الگوی  کردن  منطقی 
در  قضیه  این  که  است  سال   20 حدود  گفت:  کرد؟ 
ایجاد  هم  آن   راهکار  و  است  پیگیری  در حال  کشور 

پرونده الکترونیک سالمت است.
الکترونیک  سالمت  پرونده  ایجاد  داد:  ادامه  وی 
به صورت  نسخه ها  و  بیمار  اطالعات  کامل  ثبت  باعث 
الکترونیکی می شود. در این شرایط می توان به راحتی 
قطعا  و  کرد  سیستم  وارد  را  بالینی  راهنماهای 
مهم ترین برآیند تجویز و مصرف منطقی دارو خواهد 

بود.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، دیناروند 
هم  قبال  که  همان طوری  کرد:  خاطرنشان  همچنین 
گفتم فشار ذینفعان برای جلوگیری از ایجاد شفافیت 

زیاد است و باعث تاخیر در اجرای امور می شود.
این قضیه هم  امیدواریم سریع تر  پایان گفت:  وی در 
رفت  از هدر  ما شاهد جلوگیری  و  برسد  به سرانجام 

هزینه ها و ارتقای سالمت مردم باشیم.

رسیدگی به  پرونده های سرقت از   
الویت های ناجا

و  جدی  پیگیری  به  اشاره  با  ناجا  آگاهی  پلیس  رئیس 
دادن  قرار  اولویت  در  گفت:  سرقت  های  پرونده  مستمر 
پرونده های کالن بسیار ضروری است و باید پرونده های 

باندی و سریالی سریعتر به نتیجه برسد.
سردار محمد رضا مقیمی با حضور در پلیس آگاهی استان 
آذربایجان غربی با اشاره به سه اولویت پلیس آگاهی مبنی 
کرد:  اظهار  کاال،  قاچاق  و  سرقت  با  مبارزه  آموزش،  بر 
و  قاچاق  با  مقابله  تشدید  قرارگاه  دو  دبیری  پلیس  این 
سرقت را بر عهده داشته و باید از ظرفیت ایجاد شده در 
برون  و  سازمانی  درون  های  رده  سازی«  »مسئول  بحث 
سازمان بهره برد.وی در ادامه با اشاره به کارکردهای اداره 
تشخیص هویت ناجا، افزود : تشخیص هویت باید در مسیر 
به روز و علمی شدن حرکت کند و قانع به وضع موجود 
پشتیبانی  اینکه  بیان  با  ناجا  آگاهی  پلیس  نباشد.رئیس 
علمی ادارات مقابله ای باید در دستور کار باشد، بیان کرد: 
آگاهی  پلیس  توانمند  بازوی  عنوان  به  هویت  تشخیص 

نباید دچار روزمرگی شود.
سردار مقیمی با اشاره بر لزوم توجه جدی به علل و انگیزه 
در وقوع جرم اضافه کرد: در راستای آسیب شناسی وقوع 
جرم در این حوزه و کاهش رفتارهای پرخطر باید از نظرات 

نخبگان و صاحب نظران در حوزه های مختلف بهره برد.

تاکسی  کل  درصد   60 حسیني:  مازیار  دکتر 
های نوسازی شده کشور سهم تهران است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران 
به  های  هماهنگي  اساس  بر  که  این  اعالم  با 
از  بعد  بالفاصله  گذشته  هفته  از  آمده،  عمل 
اسقاط،  مرکز  به  فرسوده  هاي  تاکسي  تحویل 
نو  هاي  تاکسي  روي  بر  جدید  پالک  شماره 
نصب         مي شود، گفت: پیش از این، پس 
از تحویل تاکسي هاي فرسوده به مرکز اسقاط، 
نصب  به  نسبت  تا  کشید  مي  طول  ماه  یک 
پالک جدید بر روي تاکسي هاي نو اقدام شود 
که این فرآیند یک ماهه با همکاري صمیمانه 
پلیس راهور و شرکت سازنده، تقریباً به صورت 

همزمان انجام مي شود.
به گزارش  پیام زمان از روابط عمومي معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران، دکتر 
 10 در  ترتیب  این  به  افزود:  حسیني  مازیار 
تاکسي،  دستگاه  هزار  دو  از  بیش  گذشته  روز 
نوسازي و تحویل شده و در مجموع 3 هزار و 
132 دستگاه تاکسی فرسوده از جمله 2 هزار 
 35 که  فرسوده  بسیار  پیکان  دستگاه   182
درصد از کل تاکسی های پیکان تهران را شامل 
می شود با تاکسي هاي نو تعویض شده اند و 
ظرف چند روز آینده نیز 718 دستگاه تاکسي 

فرسوده دیگر نوسازي مي شوند.
برنامه ریزي  با تأکید بر این که بر اساس  وي 
هاي به عمل آمده در سال جاري، 10 هزار و 

500 دستگاه تاکسي نو جایگزین تاکسي هاي 
فرسوده تهران از جمله 6 هزار و 300 دستگاه 
تاکسي بسیار فرسوده خواهند شد، اعالم کرد: 
تاکسي  دستگاه  هزار   3 از  بیش  شرایطي  در 
نوسازي  کوتاهي  مدت  در  تهران  در  فرسوده 
دستگاه  هزار   2 مدت،  این  طي  که  اند  شده 
به  و  اند  شده  نوسازي  کشور  کل  در  تاکسي 
از  درصد   60 تنهایي  به  تهران  سهم  عبارتي، 
کل تاکسي هاي نوسازي شده در سراسر کشور 

است.

تهران شاگرد اول نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی در کل کشور 

قفل  این که  به  اشاره  با  تهران  معاون شهردار 
نوسازي ناوگان تاکسیراني تهران شکسته شده 
و روند جایگزیني تاکسي هاي فرسوده سرعت 
نوسازي  گرفتن  شتاب  با  کرد:  اظهار  گرفته، 
جهش  شاهد  داریم  انتظار  تاکسیراني،  ناوگان 
کم نظیر در فرآیند تاکسي هاي فرسوده باشیم 
که عالوه بر رانندگان تاکسي هاي نو، مسافران 
این تاکسي ها نیز با آرامش و ایمني بیشتری از 
این تاکسي ها استفاده مي کنند، ضمن این که 

آلودگي  کاهش  بر  تاکسیراني  ناوگان  نوسازي 
هواي تهران نیز مؤثر است.

پیکان برگي از کتاب تاریخ  حمل و نقل 
شهری تهران

معاون شهردار تهران با اشاره به این که عالوه 
بر این، واحدهاي گشت و نظارت تاکسیراني نیز 
متوقف  را  پیکان  هاي  تاکسي  شهر،  در سطح 
نموده و ضمن ارائه توضیحات الزم به رانندگان 
آنها، از ایشان مي خواهند تا هر چه سریع تر 
نسبت به نوسازي     تاکسي هاي فرسوده خود 
اظهار کرد: همین پیگیري »خانه  اقدام کنند، 
تا  باعث شده  به خودرو«  به خانه« و »خودرو 
ویژه  به  فرسوده  هاي  تاکسي  تعویض  میزان 
تاکسي هاي پیکان در 10 روز اخیر به میزان 

بي سابقه اي افزایش پیدا کند.
اسقاط  با  که  این  بر  تأکید  با  پایان  در  وي 
6300 دستگاه تاکسي پیکان فرسوده، تاکسي 
حمل  تاریخ  »کتاب  از  برگي  به  پیکان  هاي 
و  شد  خواهند  تبدیل  تهران«  شهری  نقل  و 
با  تالش  و  کار  از  نویني  فصل  همزمان،  البته 
خواهد  رقم  آنها  رانندگان  براي  نو  خودروهاي 
خورد، خاطرنشان کرد: ناوگان تاکسیراني سهم 
باالیي در جا به جایي های شهر تهران دارد و از 
اهمیت ویژه اي نزد مدیریت شهري برخوردار 

است.

نوسازي خودروهای فرسوده با طرح »خانه به خانه« و »خودرو به خودرو«

مسئوالن  برخی  گفت:  تهران  دادستان 
اعالم  موجود  قوانین  خالف  بر  فرهنگی 
می دارند که استفاده از ماهواره بالمانع است 

که مردم با تردید مواجه می شوند. 
مسئوالن  با  تهران  دادستان  جلسه 
و  پلیس  فرهنگی،  اجرایی،  دستگاه های 
اجتماعی  آسیب های  با  مرتبط  سیاست گذار 

برگزار شد.
دولت آبادی  جعفری  عباس  جلسه،  این  در 
جلسه  موضوع  طرح  با  تهران  دادستان 
اخص،  معنای  در  و  اجتماعی  )آسیب های 

معظم  مقام  فرامین  به  حجاب(  و  عفاف 
جاری  سال  اردیبهشت   جلسه   در  رهبری 
جلسات  این  کرد  امیدواری  اظهار  و  اشاره 
را  اجتماعی  آسیب های  با  مبارزه  بتواند 

کند. هدفمند 
اظهارات  و  رفتارها  اینکه  اعالم  با  وی 
مردم  آموزش  در  مؤثر  وجوه  از  مسئوالن 
به مردم  است، گفت: وقتی برخی مسئوالن 
اما  است  بی عفتی  منشأ  ماهواره  می گویند 
خالف  بر  فرهنگی  مسئوالن  دیگر  برخی 
از  استفاده  که  می دارند  اعالم  موجود  قوانین 
ماهواره بالمانع است؛ طبیعی است که مردم 

با تردید مواجه می شوند.
دادستان تهران افزود: عده ای توجیه می کنند 
و  است  اینترنت  و  تمدن  جهان  جهان،  که 
راهکارهای  باید  ماهواره  از  استفاده  برای 
با راهکارهای  البته کسی  جدید پیدا کرد که 
فرهنگی  مسئوالن  اما  نیست؛  مخالف  جدید 

استفاده  گویی  که  گویند  سخن  طوری  نباید 
وانمود  چنین  و  است  شده  مجاز  ماهواره  از 
سازند که باید در برابر تهاجم ماهواره تسلیم 

شد.
ارائه  مثال دیگری که توسط دادستان تهران 
به  وابسته  زنان  از  یکی  اخیر  اظهارات  شد، 
نظام  اینکه  بر  مبنی  بود  کشور  مسئولین 
مقابل  در  مردم  مقاومت  زمینه ساز  دینی 

الزامات عفاف و حجاب است.
تأکید  با  اظهارات  این  رد  با  تهران  دادستان 
مردم  هدایت  وظیفه   دینی  نظام  اینکه  بر 
بیان  و  رفتارها  این  گفت:  دارد،  عهده  بر  را 
به  نسبت  مسئوالن  سوی  از  اظهاراتی  چنین 
بر  سوء  آثار  جامعه،  و حجاب  عفاف  وضعیت 

جای خواهد گذاشت.
حوزه   در  ایجابی  اقدامات  ضرورت  درباره  وی 
و  عفاف  موضوع  در  گفت:  حجاب،  و  عفاف 
هستند  درگیر  متعددی  دستگاه های  حجاب، 

و چنانچه فعالیت های آنان هماهنگ نباشد، 
سیاست ها و برنامه ها عملی نخواهد شد.

دالیل شکست  از  یکی  آبادی  دولت  جعفری 
ناهماهنگی  را  برنامه ها  و  سیاست ها  اجرای 
مثال  عنوان  به  افزود:  و  دانست  دستگاه ها 
چنانچه  الکلی،  مشروبات  با  مبارزه  حوزه  در 
اما سایر  انجام دهد،  مناسبی  اقدامات  پلیس 
نتیجه  اقدامات  نکنند،  همکاری  دستگاه ها 

بود. بخش نخواهد 
وظیفه   دستگاه ها  گفت:  دولت آبادی  جعفری 
جدی  حجاب  و  عفاف  حوزه ی  در  را  خود 
بگیرند و در صورت حضور مستمر و پیگیری 
بهره مند  دادستانی  حمایت های  از  فعاالنه  
شد شوند. چنین روندی در برخورد با جرایم 

علیه عفت و اخالق عمومی اثرگذار است.
وی در پایان گفت: دادستانی تهران در رابطه 
را  مداومی  جلسات  اجتماعی  آسیب های  با 

برگزار خواهد کرد.

دادستان تهران :

 ماهواره  هنوز هم 
غیر مجاز  است  
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
هیات   139560313012000969 شماره  راي  1-برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت 
 574 شناسنامه  بشماره  عیسی  فرزند  بدرلو  شریفی  رشید 
صادره از تکاب در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/14 
مجزي  و  مفروز  اصلي  یک  از  فرعي    8503 پالک  مترمربع 
شده از پالک 6 فرعي واقع درشهرستان تکاب- خیابان بسیج– 
کوچه شهید رنجبر خریداری از مالک رسمی سلیمان ایمانی 

محرز گردیده است.
هیات   139560313012000973 شماره   راي  برابر   -2
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آقاي حسن  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک 
 2271 شناسنامه  بشماره  محمدصدیق   فرزند  چوپلو  اخوان 
صادره از تکاب در ششدانگ اعیانی یک باب خانه )عرصه ملک 
مترمربع  به مساحت 141/05  است(  و شهرسازی  راه  وزارت 
پالک 8504 فرعي از 1 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
719 فرعي واقع در شهرستان تکاب- خیابان بهشتی- کوچه 
کریمیان خریداری از مالک رسمی فرمانعلی و زیادعلی هر دو 

محمدی محرز گردیده است.
هیات   139560313012000971 شماره   راي  برابر   -3
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت 
 7132 شناسنامه  بشماره  محمدحسن  فرزند  سپهری  عبداله 
ملک  مغازه)عرصه  باب  اعیانی  ششدانگ  در  تکاب  از  صادره 
اوقاف است( به مساحت 15/62 مترمربع پالک 8505 فرعي 
از 1 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 155/1 فرعي واقع در 
بانک کشاورزی  –روبروی  انقالب  – خیابان  تکاب  شهرستان 
سه  هر  محمد  و  حسن  و  شهناز  رسمي  مالک  از  خریداري 

اسالمی محرز گردیده است.
هیات   139560313012000972 شماره   راي  برابر   -4
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت 
 670 شناسنامه  بشماره  صادق  فرزند  چوپلو  برادران  ابراهیم 
صادره از تکاب در ششدانگ یک باب خانه )عرصه ملک اوقاف 
است( به مساحت 114/61 مترمربع پالک 8506 فرعي از 1 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي واقع در شهرستان 
خاضع  شهید  کوچه  فرهنگیان-  مجتمع  –پشت  تکاب 
خریداري از مالک رسمي اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 

تکاب محرز گردیده است.
هیات   139560313012000968 شماره   راي  برابر   -5
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 

آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت 
از  صادره   50 شناسنامه  بشماره  تیمور  فرزند  یکتائی  حسام 
تکاب در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 193/75مترمربع 
پالک 8507 فرعي از 1 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
برهنه پوشان  –کوچه  واقع در شهرستان تکاب  1055 فرعي 
خریداري از مالک رسمي آقایان محمدباقر و علی اوسط هر دو 

بلوری محرز گردیده است.
هیات   139560313012000974 شماره   راي  برابر   -6
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آقاي حسین  مالکانه بالمعارض متقاضي  ملک تکاب تصرفات 
از  فرزند محرم بشماره شناسنامه 7 صادره  محمدی دورباش 
تکاب و برابر راي شماره  139560313012000975 هیات 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
حسن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک 
طلوعی فرزند ابوطالب بشماره شناسنامه 794 صادره از تکاب 
هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب 
به مساحت 177/10 مترمربع  اوقاف است(  خانه)عرصه ملک 
پالک 8508 فرعي از 1 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
1057 فرعي واقع در شهرستان تکاب – خیابان امام – کوچه 
جنب شرکت نفت آغال خریداری از مالک رسمی اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان تکاب محرز گردیده است.
هیات   139560313012000976 شماره   راي  برابر   -7
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر 
اعزازی اوغول بیک فرزند محبعلی بشماره شناسنامه 15 صادره 
از تکاب در ششدانگ اعیانی یک باب خانه )عرصه ملک اوقاف 
از 1  به مساحت 277/57مترمربع پالک 8509 فرعي  است( 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 15/5813 و باقیمانده 15 
فرعی واقع در شهرستان تکاب –خیابان امام – انتهای کوچه 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رسمی  مالک  از  خریداري  نهضت 

شهرستان تکاب محرز گردیده است.
هیات   139560313012000982 شماره   راي  برابر   -8
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت 
باقر ملکی اسدکندی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 375 
صادره از تکاب در ششدانگ اعیانی یک باب مغازه)عرصه ملک 
اوقاف است( به مساحت 21/05مترمربع پالک 8510 فرعي از 
باقیمانده  از پالک 15/5813و  و مجزي شده  مفروز  اصلي   1
15  فرعي واقع در شهرستان تکاب – بلوار شهید نسرین پور 
خریداري از مالک رسمي اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان 

تکاب محرز گردیده است.
هیات   139560313012000977 شماره   راي  برابر   -9
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آقاي حسین  مالکانه بالمعارض متقاضي  ملک تکاب تصرفات 
علی خانی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 872 صادره از 
اوقاف  باب مغازه)عرصه ملک  اعیانی یک  تهران در ششدانگ 

 1 از  فرعي   8511 پالک  مترمربع   18 مساحت  به  است( 
اصلي مفروز و مجزی شده از پالک 15/5813 و باقیمانده 15 
فرعی واقع در شهرستان تکاب-بلوار شهید نسرین پور-جنب 
امور  و  اوقاف  اداره  رسمي  مالک  از  خریداري  فارابی  خیابان 

خیریه شهرستان تکاب محرزگردیده است.
هیات   139560313012000979 شماره   راي  برابر   -10
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت 
 872 شناسنامه  بشماره  محمدعلی  فرزند  خانی  علی  حسین 
صادره از تهران در ششدانگ اعیانی یک باب مغازه)عرصه ملک 
اوقاف است( به مساحت 16/81 مترمربع پالک 8512 فرعي 
از 1 اصلي مفروز و مجزی شده از پالک 15/5813و باقیمانده 
15 فرعی واقع در شهرستان تکاب – بلوار شهید نسرین پور 
– جنب خیابان فارابی خریداري از مالک رسمي اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان تکاب  محرز گردیده است.
هیات   139560313012000980 شماره   راي  برابر   -11
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت 
 872 شناسنامه  بشماره  محمدعلی  فرزند  خانی  علی  حسین 
صادره از تهران در ششدانگ اعیانی یک باب مغازه)عرصه ملک 
اوقاف است( به مساحت 32/80 مترمربع پالک 8513 فرعي 
از 1 اصلي مفروز و مجزی شده از پالک 15/5813 و باقیمانده 
نسرین  شهید  بلوار   – تکاب  شهرستان  در  واقع  فرعی    15
پور- جنب خیابان فارابی خریداري از مالک رسمي اداره اوقاف 

و امور خیریه شهرستان تکاب محرز گردیده است.
هیات   139560313012000978 شماره   راي  برابر   -12
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت 
 872 شناسنامه  بشماره  محمدعلی  فرزند  خانی  علی  حسین 
صادره ازتهران در ششدانگ اعیانی یک باب خانه)عرصه ملک 
اوقاف است( به مساحت 126/62 مترمربع پالک 8514 فرعي 
از 1 اصلي مفروز و مجزی شده از پالک 15/5813و باقیمانده 
15 فرعی واقع در شهرستان تکاب – بلوار شهید نسرین پور- 
کوچه شهید صدیقی خریداري از مالک رسمي اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان تکاب محرز گردیده است.
فاصله 15  به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند 
را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ 
، ظرف مدت یک  از اخذ رسید  اداره تسلیم و وپس  این  به 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
مدت  انقضاي  در صورت  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضائي 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 

صادر خواهد شد.
محمد طلوعي- رئیس ثبت اسناد و امالک تکاب

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/08

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
به : مهدی پور عبد الوهاب  
کالسه پرونده : 361/5/95

وقت رسیدگی : به روز شنبه         تاریخ :95/7/3           ساعت : 15:30  
خواهان : قهرمان شادی  

خوانده : مهدی پور عبدالوهاب  
خواسته : مطالبه وجه چک 

خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسالمشهر نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ارجاع  گردیده و  وقت رسیدگی تعیین شده و 
به علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست و دستور دادگاه 
انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  تجویزماده 73  وبه 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد در 
صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر ومدت آن  ده روزخواهد بود. م/الف 994
شعبه 5شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
به : محمدرضا موسی زاده 

کالسه پرونده : 244/5/95 
وقت رسیدگی : به روز  چهارشنبه         تاریخ :95/6/31           ساعت 

  15:30 :
خواهان : موسسه مالی واعتباری ثامن با وکالت شیمارنجبر 

خوانده : محمدرضا موسی زاده 
خواسته : مطالبه وجه چک 

خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسالمشهر نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ارجاع  گردیده و  وقت رسیدگی تعیین شده و 
به علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست و دستور دادگاه 
انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  تجویزماده 73  وبه 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد در 
صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر ومدت آن  ده روزخواهد بود. م/الف 995
شعبه 5شورای حل اختالف اسالمشهر 

گواهی حصر وراثت
ملی:  کد   20620 شناسنامه:   شماره  به  هوشمند   سعید  آقای: 
0058446893  فرزند: نصرت  متولد:  1353 صادره از :تهران از به 
استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
بشماره: 95/ح 218/2 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار داشته است 
فرزند:علی اصغربه شناسنامه شماره  اله هوشمند  که شادروان: نصرت 
   701793 شماره  فوت  گواهی  طبق   0322933730 ملی:   کد  یک 
18/ ف در تاریخ 92/11/21 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از:
1- رقیه خسرو جردی                 فرزند: عباس                   ش.ش:  

507                       همسر متوفی  
2- منصور هوشمند               فرزند: نصرت                 ش.ش: 

22048                       پسر متوفی 
3- سعید هوشمند                فرزند: نصرت                  ش.ش: 

20620                        پسر متوفی 
4- فرهاد هوشمند                فرزند: نصرت                  ش.ش: 

6114                          پسر متوفی 
ارسال  در جرائد  انتشار  مقدماتی جهت  تشریفات  انجام  از  اینک پس 
می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامهای متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 
به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ  گواهی الزم صادر خواهد شد. م الف/996
اکبرنیا  رییس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی فقدان 
 از بین رفتن سند مالکیت )موضوع ماده ی 120 آ. ق. ثبت( 

آقای محمود فراتی با تسلیم استشهادیه ازدفتر خانه 56 اسالمشهر و 
داشته  اعالم   1394/3/11 مورخ   10688 وارده  شماره  به  درخواستی 
سند مالکیت پالک ثبتی 46/126 که عبارتست ازششدانگ یک قطعه 
پالک  شماره  به  قطعه 386تفکیکی  مربع  مساحت 105متر  به  زمین 
126 فرعی از 46 اصلی واقع در بخش 12 تهران وسند مالکیت آن ذیل 
بنام   398953 چاپی  سریال  768با  دفتر   274 108424صفحه  ثبت 
علی احمد غالمی ثبت وصادر گردیده است سپس ششدانگ بموجب 
سند قطی 54157 – 56/3/31 دفترخانه 3 شهر ری به برات نعمتی 
منتقل شده است به علت جابجایی مفقود شده است لذا تقاضای صدور 
وفق  راستا  درهمین  است  رانموده  مذکور  مالکیت  سند  المثنی  سند 
ماده  120 آیین نامه اصالحی ق. ثبت مصوب 1380/11/8 مراتب در 
یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده 
یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
معامله  یا سند  مالکیت  اصل سند  ارائه  و ضمن  مراجعه  اداره  این  به 
اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله،  
متقاضی  به  و  مقررات صادر  مذکور طبق  مالکیت پالک  المثنی سند 

تسلیم خواهد شد. م/الف998 
کفیل اداره ثبت اسنادوامالک اسالمشهر مهدی شعبانی 

آگهی مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که گواهینامه موقت پایان تحصیالت 
خانم نسرین پاداش فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 3080 رشته 
کرمانشاه  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کاردانی  مقطع  ابتدایی  آموزش 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی به شماره سریال 92122084 به نام امیر غالمحسین 
پور کامی صادره از موسسه آموزشی عالی صنعتی قائم واحد قائمشهر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

چرا نباید خودتان را با دیگران مقایسه کنید؟

  وقتی از خودتان راضی نیستید و مدام خودتان را با دیگران مقایسه
 می کنید، دچار نوعی بیماری و ضعف هستید. در واقع شما یادتان 
رفته است که خودتان را با ابزارهای خودتان قضاوت کنید. حال ببینیم 
چگونه می توانیم خودتان را ارزشمند ببینید و کمتر برای خودتان خط 

و نشان بکشید؟
نخستین گام برای رهایی شما از احساس ناتوانی و داشتن اعتماد به 
نفس این است که خود را دست کم نگیرید و واژه مقایسه را از فرهنگ 
لغات خود حذف کنید، زیرا با قرار دادن خودتان در معرض مقایسه، خود 
را ناتوان تر احساس می کنید. به عالوه بهتر است از آنچه دارید راضی  
باشید، زیرا در غیر این صورت نمی توانید احساس آرامش و رضایت خاطر 

داشته باشید.

چگونه مقایسه خودمان را با دیگران متوقف کنيم؟
- شناخت ویژگی های خود

 قبل از هر چیزی باید درک کنید که شما یک فرد مستقل هستید با 
مجموعه ویژگی های منحصر به فرد که تنها مخصوص خود شماست که 

کس دیگری ندارد.

- به شيوه خودتان حرکت کنيد
فرد  به   پیشرفت خودتان هستید، وضعیت منحصر  پیگیر  زماتی که 
خودتان را تجربه کنید. برای مثال، اگر نسبت به دوستانتان زمان بیشتری 
برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد خود صرف می کنید، می توانید به کار 
کردن تمام وقت خود فکر کنید، یا به اینکه در حال اداره یک خانواده 
هستید یا اینکه مسئولیت مراقبت از پدر و مادر پیر خود را پذیرفته 
اید. هر فرد وضعیت منحصر به  فرد خود را دارد که او را توانمندتر یا 
محدودتر می کند. به شرایط خودتان فکر کنید که چگونه عامل پیشرفت 

تان می شود.

- برای بهبود توانایی های خود تالش کنيد
به مکان هایی که می تواند به پیشرفت تان کمک کند، توجه داشته 
باشید، به کالس ها، کارگاه ها و یا تجربه هایی که به افزایش مهارت 
افزایش شمارا  نفس  به  اعتماد  کار  این  شود.  می  منجر  شما   های 
 می دهد و به شما کمک می کند که جایگاه و ارزش خود را پیدا کنید.

- با خودتان رقابت کنيد
بسیاری از ورزشکاران و هنرمندان تراز اول گفته اند که آن ها با خودشان 
بهبود  برای  کنند  می  مستمر سعی  طور  به  ها  آن  کنند.  می  رقابت 
شخصیت خود تالش کنند؛ که یک راه خوب برای باال بردن اعتمادبه 

نفس و رسیدن به اهداف باالتر و باالتر است.

- گاهی اوقات ریسک پذیر باشيد
 زمانی که می آموزید که خودتان را با ابزار خودتان قضاوت کنید، به شما 
احساس آزادی بیشتری برای شروع های کوچک می دهد و ریسک های 
افزایشی را به همراه دارد. این ریسک ها به شما این توانایی را می دهد 
که از خودتان بهتر شوید و از خودتان جلو بزنید. اغلب چیزی که مانع می 
شود افراد از خودشان جلو بزنند این است که از ریسک کردن می ترسند.

 - منفعل نباشيد
خودتان و افکار و احساسات و نظرات خود را دست کم نگیرید اگر زیادی 
به خالقیت ها و ویژگی های دیگران توجه کنید نسبت به خودتان و 
توانایی های تان بی توجه می شوید و ناخودآگاه بی خیال فکر کردن می 
شوید چون آن وقت فکر کردن خود را بی نتیجه و بی فایده می دانید و 
تبدیل می شوید به یک آدم منفعل که چشم و گوش و دهانش به نظرات 

و افکار دیگران است و از خود هیچ چیز ندارد.

 - به کسانی که شما را مقایسه می کنند توجه نکنيد
آدم هایی که دائم دست به مقایسه شما با دیگران می زنند می خواهند 
شما آن چه هستید نباشید، بنابراین حرف های آنان را گوش دهید و 
ضعف های خودتان را شناسایی کنید، اما جوگیر نشوید و بر احساس و 

فکر خود در مورد انجام کار درست، تاکید کنید.

خوردنی های مضر
 برای استخوان ها

کلسیم  باالی  با جذب  که  دارد  وجود  تصور  این 
استخوان ها قوی تر و محکم تر خواهند شد، غافل از 
این که مصرف کلسیم به تنهایی کافی نیست و در 
کنار آن باید سبک زندگی سالم از جمله رژیم غذایی 

سالم را رعایت کرد.
وقتی صحبت از سالمت استخوان ها و پیشگیری از 
پوکی استخوان به میان می آید، همه به یاد کلسیم 
می افتند.یکی از مواردی که در کنار جذب کلسیم 
باید بیشتر به آن دقت کرد، محدود کردن مصرف 
ها  استخوان  سالمت  برای  نامناسب  مواد  برخی 
است؛. خوردنی های نامناسب روی میزان کلسیم و 
قدرت سوخت و ساز پروتئین ها تاثیر منفی گذاشته 

و سالمت عضالت و مفاصل را تهدید می کنند.
 

**نمک
دردسر  به  را  بدن  نمک،  مصرف  در  روی   زیاده 
 می اندازد. اکثر مردم جهان نمک زیادی مصرف 
می کنند به طوری که گفته می شود 85 درصد 
مردان و 60 درصد زن ها روزانه 3/2 گرم بیش از 

میزان الزم، نمک مصرف می کنند.
به عقیده متخصصان نباید روزانه بیش از 6 گرم 
این است که خوردن  نمک مصرف کرد. واقعیت 
غذاهای شور میزان کلسیم دفع شده از طریق ادرار 
را افزایش می دهد و این مساله به ضعیف شدن 

استخوان ها منجر می شود.
 

**قهوه و کافئین
جذب میزان باالی کافئین به طور جزئی در جذب 
 کلسیم مشکل ایجاد می کند. یک فنجان قهوه
 می تواند مانع از جذب حدود 6 میلی گرم کلسیم 
شود که معادل میزان کلسیم موجود در یک قاشق 

شیر است.
بنابراین توصیه می شود که قهوه تان را با شیر میل 
کنید تا جبران شود. اگر عادت به نوشیدن نوشابه 
نیز دارید، همین تاثیر را به جا می گذارد. عالوه بر 
این امکان دارد که اسید فسفریک موجود در اکثر 
ها  آن  نگهداری  برای  )که  گازدار  های  نوشیدنی 
افزوده می شود( بافت استخوان ها را ضعیف کند. 
زمانی که در خون ما میزان فسفر از میزان کلسیم 
بیشتر باشد، بدن بخشی از کلسیم استخوان ها را 

برمی دارد تا تعادل را برقرار کند.
 **مواد غذایی اسیدی

با  آرتریت  تشدید  بر  دال  شواهدی  تاکنون  البته 
مصرف مواد غذایی اسیدی مانند پرتقال یا گوجه 

فرنگی یافت نشده است.
حالت  از  کمتر  غذایی  مواد  این  اسیدیته  میزان 
اسیدی معده است.اگر متوجه شده اید که با مصرف 
برخی مواد غذایی عالئم تشدید می شود، از مصرف 
آن خودداری کرده و به جای آن از مواد غذایی دیگر 

برای تامین ویتامین های بدنتان استفاده کنید.
به  قرمز  گوشت  از  پر  غذایی  برنامه  یک  داشتن 
 معنای جذب پروتئین باال است که برای سالمتی
 استخوان ها مناسب نخواهد بود.پروتئین زیاد باعث 
دفع کلسیم از طریق ادرار می شود. در روند هضم 
غذا پروتئین های حیوانی اسیدهایی )فسفریک، 
سولفوریک و..( آزاد می کنند که pH بدن را تغییر 
می دهند هر چه pH بدن اسیدی تر باشد احتمال 

دمینرالیزه شدن استخوان ها نیز باالتر می رود.

گوناگون سالمت و تغذیه 

آنکه  از  )فارغ  زندگی  های  مهارت  آموزش 
شود(  می  یا  و  شده  تدریس  چگونه  ایران  در 
در  یا  و  یافته  توسعه  کشورهای  از  بسیاری  در 
حال توسعه با عناوین مختلف و به روش های 
گوناگون تدریس می شود. این آموزش ها برآمده 
از نیازهای اجتماعی دوران حاضر )به ویژه پس 
از جنگ دوم جهانی(، توجه به روش های جدید 
و  آموزش  از  جدید  انتظارات  و  مدرن  آموزش 
پرورش رسمی است. با گسترش آموزش رسمی 
از آن به عنوان نهادی که عهده دار  انتظار  و 
و  آموزش  است،  نوجوانان  و  کودکان  تربیت 
تربیت آحاد  انباشت دانش و  پرورش مسئول 
جامعه گردید، تا آن میزان که افراد بتوانند بر 
چالش های فراروی خود، غلبه نمایند. )2( این 
وظیفه با رشد و گسترش روانشناسی تربیتی 
و روانشناختی شناختی )3( و کاربرد گسترده 
آنها در نظام آموزشی، بیش از پیش مورد توجه 

قرار گرفت. )4(
به رغم نقش مهم مدرسه و خانواده در دوران 
تعامالت  فرد،  رشد  نوجوانی،  با  و  کودکی 
اجتماعی وی نیز بیشتر می شود و تأثیرپذیری 
وی محدود به خانواده و یا مدرسه نمی گردد. 
اکنون نقش همساالن در کنار نقش خانواده و 
یا مدرسه با واسطه های دیگری مانند تلویزیون 
ارتباطات نوین و  اینترنت و  و ماهواره، شبکه 
بازی های کامپیوتری و ویدیویی و نظایر آن 
تقسیم شده است و با رشد فرد، نقش دوستان 
شود.  می  تر  پررنگ  نیز  اجتماعی  محیط  و 
اگرچه تأثیرات خانواده و مدرسه به دلیل مقطع 
تأثیر، نسبتاً پردوام و در مقایسه با واسطه های 
دیگر، پایدار هستند؛ با این حال نباید تأثیرات 

واسطه های تربیتی فوق را اندک انگاشت و الزم 
است کودکان را در برابر آسیب های واسطه های 
نظارت  امکان  ماهیتشان،  دلیل  به  )که  مذکور 
و  آگاه  ندارد(  وجود  آنها  بر  کامل  یا  و  دقیق 

توانمند ساخت.
به اعتقاد برخی محققان، امروز عوامل مختلفی بر 
ایجاد و شیوع اختالالت روانی و همچنین ترغیب 
به رفتارهای ناهنجار از جمله اعتیاد در نوجوانان 
و جوانان نقش دارند. این محققان، عوامل مؤثر بر 
این روند را به چهار دسته اصلی: ُخرده سیستم، 
سیستم میانی، سیستم های بیرونی و سیستم 
های کالن تقسیم می کنند. در این تقسیم بندی، 
ُخرده سیستم ها شامل روابط پیچیده میان فرد و 
محیط مستقیم وی می گردد. خانواده، همسایگان 
و حتی مدرسه برای یک فرد جوان و یا نوجوان، 
در این چارچوب جای می گیرد. سیستم میانی، 
عبارت است از شبکه ارتباطی میان ُخرده سیستم 
های گوناگون یک فرد. یک ُخرده سیستم و یک 
سیستم میانی، ممکن است در دو سوی مخالف 
والدین  های  ارزش  مثال  به طور  کنند؛  حرکت 
با گروه همساالن مطابقت نکند. در این صورت 
این دو  بین  توانند حاصل چالش  ارزش ها می 
گروه و یا برآیند این دو مختلف الجهت باشند. 
سیستم های بیرونی از دید محققان، عبارت است 
از سیستم های واسطه ای و میانی که ساختارهای 
دیگری  غیررسمی مشخص  و  رسمی  اجتماعی 
را  وضعی  ساختارها  این  باشند.  دربرداشته  را 
شامل  دارد،  قرار  آن  در  رشد  حال  در  فرد   که 
در مستقیماً  نوجوان،  شود.   می 

 تصمیم گیری های سیستم بیرونی شرکت نمی 
کند، اما تصمیم گیری این سیستم های بیرونی، 
والدین  )از طریق  و غیرمستقیم  اثرات مستقیم 
نوجوان دارد. رسانه های گروهی،  بر  و مدرسه( 
مراکز مذهبی، سازمان خدمات اجتماعی و غیره 
 مثال هایی از مؤسسات اجتماعی اند که بخشی از 
سیستم های بیرونی را به وجود می آورند. سیستم 
های کالن نیز شامل یک زیربنای فرهنگی وسیع 
را  نهادهای یک جامعه  بنیان ساختار  که  است 

شکل می دهد.
نشان  مطروحه  سیستم  چهار  هر  به   توجه 
پیوند  در  اندازه  چه  تا  مدرسه  نقش  دهد  می 
دانش  برای  نتیجه  در  و  ها  سیستم  با  تعاملی 
آموز مهم است. به عبارت بهتر، به رغم حضور 
رسانه های پُرقدرت، جانشین شدن برنامه های 
کامپیوتری و بازی های ویدیویی به جای بازی و 
ارتباط با گروه های همسال و... همچنان مدرسه 
از اهمیت زیاد در انتقال ارزش ها برخوردار است. 
اگر ارزش ها و هنجارهای فرد را متأثر از چهار 
محیط  و  مدرسه  دوست،  خانواده،  مهم  عامل 
اجتماعی بدانیم، نقش مدرسه در دوران نوجوانی 
و جوانی در انتقال ارزش ها و هنجارها و تأثیر 
آن بر سایر متغیرهای تأثیرگذار بر محیط کودک 
و یا نوجوان، کاماًل مشخص و بارز است؛  نقشی 
که در شرایط فعلی زندگی و ارتباط کمتر پدر و 

مادر با فرزند، حتی پُررنگ تر از همیشه است.
شیوع افسردگی در بین دانش آموزان کشورمان، 
اختالالت  معتاد،  آموزان  دانش  تعداد  رشد 
روانی و رواج مشکالت رفتاری از قبیل خشونت 
و جوانان  نوجوانان  بین  ویژه  به  پرخاشگری  و 
در  ها  سال  اخیر،  های  گروه  که  حالی  )در 
معرض تعلیمات آموزشی دوران پس از انقالب 
مدارس  در  ویژه  تربیتی  های  و روش  اسالمی 
بوده اند( نشان از آن دارد که زمان تجدیدنظر 
در روش های تربیتی مدارس فرارسیده است. 
نظام آموزشی کشور چنانچه به غیر از تحویل 
شماری »تست زن حرفه ای« به نظام آموزش 
تربیتی  نوع  از  ویژه  به  تری  مهم  هدف  عالی، 

بتواند  بایست  داند، می  متصور می  برای خود 
در نظام جدید جهانی و رشد چشمگیر جوامع 
به جامعه  را  افرادی  نوین،  ارتباطات  و  مجازی 
تحویل دهد که توان مقابله با چالش های جدی 
موجود  های  بررسی  باشند.  داشته  را  فراروی 
نشان می دهند نظام آموزشی کشورهای غربی 
نیز این چالش ها را تجربه کرده و برای بهبود 
نظام  تربیتی  حوزه  پویایی  و  خود  وضعیت 
آموزش )رسمی و غیررسمی( به رهیافت هایی 

از قبیل آموزش مهارت های زندگی روی آورده 
اند.

انسان امروز به لحاظ وسعت و پیچیدگی تغییرات 
از  به روست.  رو  فراوانی  با چالش های  زندگی 
جمله این چالش ها، می توان به مواجهه با ناسازه 
»جهانی شدن و بومی ماندن؛  بحران سالمتی و 
تغذیه؛ فناوری اطالعات و ارتباطات؛ اخالقیات و 
مشکالت خانوادگی؛ ابزارهای چند رسانه ای و... 
اشاره کرد. هر یک از این چالش ها بر چگونگی 
تأثیر  آنها  اجتماعی  رفتارهای  و  افراد  زندگی 
فوق،  مسائل  با  رویارویی  چگونگی  گذارد.  می 
 پیش بینی ها و برنامه ریزی های خاص خود را 
می طلبد و در این میان، نظام آموزش و پرورش، 

نقشی کلیدی و بنیادین بر عهده دارد. )5(
در کشور ما که کودکان و نوجوانان در معرض 
و  تصاویر  گسیخته  لجام  و  سابقه  بی  هجوم 
اصوات برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی 
و فضای رایانه ای قرار دارند و نظارت و برنامه 
ریزی در مورد آنها نیز )به دلیل مشکالت فنی، 
و  اقتصادی  ساختار  و  مالی  های  محدودیت 
فرهنگی خانواده ها( بسیار مشکل است و سرعت 
رشد و تنوع رسانه ها که بیشتر اوقات با آموزه 
ها، عرف و فرهنگ جامعه، منافع ملی و فضای 
مطلوب حاکمیت و حتی امنیت ملی در تعارض 
تواند  می  زندگی  های  مهارت  آموزش  است، 
کمک شایانی بر کم کردن بار منفی در فضایی 
باشد که گریز از آن نیز به نظر ناممکن می رسد.

از نظر نگارنده، آموزش مهارت های زندگی در 
مدارس  در  کشور  رسمی  آموزش  برنامه  کنار 

افراد  تربیت  اینکه  چه  دارد؛  ضرورت  بسیار 
کارآمد و شهروندان فعال از وظایف نظام آموزش 
نظر به  چنین  است.  کشور  رسمی  پرورش   و 
 می رسد که نظام آموزش رسمی کشور )که این 
مهم را در سطوح محدود، تجربه نموده است( 
تنها مرکز ذی صالح از لحاظ در اختیار داشتن 
امکانات و منابع و مهم تر از همه، فرصت جوانی 

افراد است.
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جرالد ال گوتک، مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، 
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شهر تهران، 1384.
منبع مقاله : 

روحانی، حسن؛ )1388(، اندیشه های سیاسی 
اسالم )جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی(، 

تهران، کمیل، چاپ سوم.

لزومآموزشمهارتهايزندگي



ورزشییکشنبه 24 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 73299

بارکد:8695192 
آگهی تغییرات شرکت

 تعاونی تولیدی ایثارگری یاران فجر ایرانیان به شماره ثبت 299874 و شناسه ملی 
تائیدیه  و  مورخ 95/2/20  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به   10103377530
شماره 952/15/101788 مورخه 95/3/30 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان تهران در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
حسین اسمعیلی به کدملی 0082215741 به سمت رئیس هیئت مدیره و کیا 
ابوالفضل  و  نایب رئیس هیئت مدیره  به سمت  به کدملی 3621104488  پارسا 
مالی به کدملی 0519858425 به سمت منشی هیئت مدیره و حسن پرویزی به 
کدملی 480901392 به سمت مدیرعامل به مدت سه سال انتخاب گردیدند  کلیه 
قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا حسن پرویزی مدیرعامل 
بعنوان دارنده امضای ثابت 2- حسین اسمعیلی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای کیا 
پارسا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با 
امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . با ثبت این مستند تصمیمات تعیین 
مدیره  هیئت  تعیین سمت  و  انتخاب  امضا  دارندگان حق  تعیین  مدیران،  سمت 
توسط  انتخاب شده  امضا   تعیین وضعیت حق  مدیره  هیئت  نوع عضویت  تغییر 
آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  الکترونیک شخصیت حقوقی  در سوابق  متقاضای 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
369301 م/الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد:8679513
آگهی تغییرات شرکت 

سگال کاالی یاران با مسئولیت محدود به شماره ثبت 462194 و شناسه ملی 14004481844 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/3/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان سید اقبال 
موسوی) خارج از شرکا و خارج از اعضای هیئت مدیره( و سید محمد باقر مظلوم پور و سید علیرضا مظلوم 
پور همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضای در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
369297 م/الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد:8695824 
آگهی تغییرات شرکت

 آرمان شهر آذین سازه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 320178 و شناسه 
ملی 10103576230  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

95/3/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید حسین هاشمی طسوجی به شماره ملی 2754171541 با پرداخت مبلغ 
550000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1550000 ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. پس از افزایش سرمایه میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا بشرح زیر می باشد: سید حسین هاشمی طسوجی دارنده مبلغ 
550000 ریال سهم الشرکه شماره ملی 2754171541  اسمعیل نصیری جو 
دارنده مبلغ 550000 ریال سهم الشرکه شماره ملی 0036276030 حمید ا...

ویردی دارنده مبلغ 450000 ریال سهم الشرکه شماره ملی 0054462738 
ضمنا حق امضا و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و 
بروات و قراردادهای عقود اسالمی با امضا متفقا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه 
تغییر و اصالح گردید.  با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در 
تصمیمات پیش بینی نشده سامانه، افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید 
مرقوم  الکترونیک شخصیت حقوقی  متقاضای در سوابق  توسط  انتخاب شده 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
369299 م/الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد:8705677  
آگهی تغییرات شرکت

 ژینا طب تجهیز با مسئولیت محدود به شماره ثبت 463753 و شناسه ملی 14004559430 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/3/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت به تهران جنت آباد مرکزی خیابان مخبری پالک 215 کدپستی 1475714884 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

 با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل ) تغییر نشانی در یک وحد ثبتی( انتخاب شده توسط متقاضای در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

369298 م/الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد:8694716  
آگهی تغییرات شرکت

ثبت  شماره  به  ایرانیان  فجر  یاران  ایثارگری  تولیدی  تعاونی   
صورتجلسه  استناد  به   10103377530 ملی  شناسه  و   299874
تائیدیه  و   95/2/20 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
شماره 952/15/101788 مورخه 95/3/30 اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان تهران در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر 

اتخاذ گردید:
کدملی  به  پارسا  کیا  و  کدملی 0082215741  به  اسمعیلی  حسین 
3621104488 و ابوالفضل مالی به کدملی 0519858425 به سمت 
اعضای اصلی هیات مدیره و حسین کشاورزیان به کدملی 0078217334 
و شهربانو ابراهیمی به کدملی 0452283371 به سمت عضو علی البدل 
هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. معصومه اسمعیلی 
به کدملی 0452760156 به سمت بازرس اصلی و سجاد فاتحی نصر 
آبادی به کدملی 0492261504 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند . با ثبت این مستند تصمیمات تغییر نوع 
عضویت هیئت مدیره، انتخاب مدیران، تغییر نماینده شخص حقوقی 
هیئت مدیره، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضای در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.
369300 م/الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

ارزنده از صعود به فینال بازماند

محمد ارزنده با کسب مقام چهاردهم در گروه خود از صعود به 
فینال مسابقات پرش طول المپیک ریو 2016 بازماند.

به گزارش ایرنا، محمد ارزنده نماینده کشورمان در پرش طول 
توانست 7 متر و 31 سانتیمتر بپرد و در جایگاه چهاردهم گروه 
خود قرار گیرد.  ارزنده با این رکورد از صعود به فینال المپیک در 
پرش طول بازماند.  این ورزشکار کشورمان برای کسب سهمیه 

المپیک باالی 8 متر پریده بود.

حمایت قاطع رئیس فدراسیون فوتبال از تیم ملی

ملی  تیم  از  جدی  صورت  به  گفت:  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
ایران و سرمربی آن در مسیر آماده سازی برای حضور  فوتبال 

قدرتمند در جام جهانی 2018 روسیه حمایت می کنیم.
تاج در سخنانی پیش از اعزام تیم ملی فوتبال ایران به اردوی 
که  است  دانش  با  مربی  یک  روش  کی  کارلوس  گفت:  ایتالیا 
شخصیت بسیار کاریزماتیکی دارد و به شکلی بسیار سیستماتیک 

امور را پیش می برد.
تاج با بیان اینکه اولویت فدراسیون فوتبال تیم ملی است، اظهار 
کشور  فوتبالی  اتفاقات  همه  و  فوتبال  لیگ  راه  این  در  داشت: 

تحت تاثیر تیم ملی خواهد بود. 
جام  به  فوتبال  ملی  تیم  اگر  گفت:  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
جهانی روسیه صعود نکند، خاک مرده ای بر کل لیگ و فوتبال 

ایران ریخته می شود.
وی ادامه داد: چهار سال پیش باید تیم ملی فوتبال در سه دیدار 
آخر پیروز می شد تا به جام جهانی صعود کند و در این راه لیگ 
را تحت تاثیر قرار دادیم. برهمین اساس امیدوارم با کادر فهیم و 
بازیکنان بسیار خوبی که در اختیار مجموعه تیم ملی قرار دارد، 
به بهترین شکل ممکن رقابت های مقدماتی جام جهانی را آغاز 
کنیم. رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: پیش از این روزهای 
سخت را تجربه کرده ایم و به همین خاطر است که حاال اهمیت 
ها  باشگاه  سرمربیان  از  کنیم.  می  درک  خوبی  به  را  ملی  تیم 
تیم ملی فوتبال  از  بهترین شکل ممکن  به  تشکر می کنم که 

حمایت می کنند. 
تاج با اشاره به اضافه شدن جواد نکونام به کادر فنی تیم ملی 
از این من و سرمربی تیم با حضور نکونام در تیم  گفت: پیش 

ملی موافق بودیم، اما به دالیلی این موضوع کمی عقب افتاد.
وی ادامه داد: حضور نکونام در تیم ملی اتفاق بسیار خوبی است 

و فدراسون فوتبال از این انتخاب حمایت می کند.

گلزنی قوچان نژاد در شب توقف هیرنوین

هیرنوین با وجود گلزنی مهاجم ایرانی اش برابر اوترخت متوقف شد.
برگزار  ایسنا، هفته دوم لیگ یک هلند جمعه شب  به گزارش 
شد. در تنها بازی این شب هیرنوین به مصاف اوترخت رفت که 

این دیدار با تساوی دو بر دو  به پایان رسید.
ابتدا اسلگویر برای هیرنوین میزبان گلزنی کرد اما در ادامه دوبار 
دروازه این تیم در دقایق 33 و 35 توسط هامر و رامسالر باز شد.

رضا قوچان نژاد که در ترکیب اصلی تیم میزبان حضور داشت 
توانست در دقیقه 69 گل تساوی را به ثمر برساند.
مهاجم ایرانی هیرنوین در دقیقه 87 تعویض شد.

هیرنوین با دو امتیاز در جایگاه هفتم قرار دارد.

طباطبایی از پاک بودن کاروان ایران در المپیک 
ریو خبر داد

سخنگوی ستاد نادوی ایران که در ریو به سر می برد از پاک بودن 
کاروان ایران از نظر دوپینگ در بازی های المپیک ریو خبر داد.

از  عاری  کاروان  مورد  در  طباطبایی  رامین  گزارش  ایسنا،  به  
دوپینگ ایران در المپیک ریودوژانیرو گفت: تا این لحظه که از 
بازی ها  اواخر  به  تقریبا  و  ریو سپری می شود  المپیک  بازی های 
رسیدیم، خوشبختانه گزارشی مبنی بر مثبت بودن تست دوپینگ 
کاروان ایران در بازی ها ارائه نشده است. کاروان پاک و سالمی را تا 

هفتمین روز بازی های المپیک پشت سر گذاشتیم.
سخنگوی ستاد نادوی ایران در پایان اظهار کرد: تمام تالش ما بر 
این بود که بتوانیم کاروان سالم و پاکی را در  المپیک ریو داشته 
باشیم  که تاکنون به این هدف دست یافتیم. امیدوارم تا پایان 
بازی ها، این روند ادامه  داشته باشد و شاهد کاروانی پاک و عاری از 

دوپینگ در این دوره از بازی های  المپیک باشیم.

مسی به تیم ملی آرژانتین بازگشت

فدراسیون فوتبال آرژانتین تایید کرد لیونل 
مسی از تصمیم خود مبنی بر خداحافظی از 
تیم ملی منصرف شد و به تیم ملی بازگشته 

است.
آرژانتین  شکست  از  بعد  ایسنا،   گزارش  به 
در  مسی  آمریکا  کوپا  فینال  در  شیلی  برابر 
ملی  تیم  از  کرد  اعالم  احساسی  تصمیمی 
کشورش خداحافظی کرده است. این موضوع 
کشور  این  ملی  تیم  هواداران  نگرانی  باعث 
آرژانتین  جدید  سرمربی  اعالم  از  پس  شد. 
لیونل  مسئول،  افراد  دخالت  نهایت  در  و 
تیم  به  بازگشت  با  را  خود  موافقت  مسی 
ملی آرژانتین اعالم کرد تا بتواند در دو بازی 
تیم  روسیه  انتخابی جام جهانی  در  حساس 

ملی کشورش را همراهی کند.

واکنش آردا توران به توییت جنجالی

جنجالی  توییت  به  بارسلونا  ترکیه ای  ستاره 
و  داد  نشان  واکنش  شد  منتشر  او  از  که 

هواداران بارسلونا را دعوت به آرامش کرد.
اسپورت،  یورو  از  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
آردا توران با حرکتی که چند روز پیش انجام 

داد خشم هواداران این تیم را برانگیخت.
یک هوادار مادریدی توییتی درباره یازدهمین 
اروپا  قهرمانان  لیگ  در  تیم  این  قهرمانی 
بارسلونا  بازیکن  توران،  بود که  منتشر کرده 
آن را الیک کرد. این اتفاق حسابی هواداران 
بارسلونا را خشمگین کرده است. توران بعد از 
انتقادیهای زیادی که به او شد، واکنش نشان 

داد و به دفاع از خود پرداخت.
ستاره ترکیه بارسلونا گفت: خواهش می کنم 
بپردازید،  کسی  از  انتقاد  به  که  این  از  قبل 
مطمئن  تا  کنید.  بررسی  و  تحقیق  خوب 
نشدید به کسی توهین نکنید. صفحه رسمی 
باعث  همین  و  شده  هک  پیش  روز  دو  من 
را  شده است برخی هواداران چنین رفتاری 

با من بکنند.
پشت سر  بارسلونا  با  را  خوبی  فصل  آردا 
بهترین  از  اتلتیکومادرید  در  او  نگذاشت. 
نیمکت  بارسلونا  در  اما  بود  اللیگا  بازیکنان 
در  ترکیه ای  بازیکن  این  است.  شده  نشین 
زیادی  مشتریان  تابستانی  جابه جایی  فصل 
اجازه  بارسلونا  باشگاه  تاکنون  اما  داشت 
نظر  به  است.  نداده  را  این ستاره  به  جدایی 
با پیراهن  می رسد آردا در فصل جدید هم 

آبی اناری بارسلونا به میدان خواهد رفت.

صالحیت نامزدهای انتخابات 
شورای فیفا تایید شد

فوتبال  کنفدراسیون  به  فیفا  بازدید  کمیته  
نامزدهای  که  کرد  اعالم   )AFC( آسیا 
برای  را  الزم  نیازهای  فیفا  شورای  انتخابات 
می توانند  و  دارند  انتخابات  این  در  شرکت 
این شورا  در  خالی  کرسی  گرفتن سه  برای 

با هم رقابت کنند.
به  گزارش  ایسنا و به  نقل  از AFC، کمیته  
بازدید فیفا تایید کرد نامزدهای شورای فیفا 
قرار  دارند.  را  انتخابات  در  صالحیت شرکت 
و  بیست  روز  فیفا،  شورای  انتخابات  است 
 AFC فوق العاده   کنگره  در  سپتامبر  هفتم 

در گوای هند برگزار شود.
لیست نامزدهای انتخابات

نامزدهای مرد برای گرفتن دو کرسی خالی:
1. ژانگ جیان از چین

2. علی کفاشیان نایینی از ایران
3. سعود عزیز الفهدی از قطر

4. زین الدین نورالدین از سنگاپور
نامزدهای زن برای گرفتن یک کرسی خالی:

1. مویا دود از استرالیا
2. محفوظا آکتر از بنگالدش

3. هان اون گیونگ از کره شمالی

خبرخبر

وزنه بردار طالیی ایران بعد از قهرمانی در دسته 
این  که  داد  وعده  ریو  المپیک  کیلوگرم   85
آخرین حضور او در المپیک نخواهد بود و در 
بازیهای 2020 توکیو نیز به میدان خواهد آمد.

کیانوش رستمی با شکستن رکورد جهانی خود، 
مدال طالی وزنه برداری مردان را در دسته 85 
کیلوگرم در بازیهای المپیک ریو 2016 تصاحب 
کرد و اولین مدال بازیها را برای کاروان ایران به 

ارمغان آورد. 
در  او  حضور  آخرین  این  که  داد  وعده  وی 

بازیهای المپیک نخواهد بود.
رستمی 26 ساله که چهار سال پیش در همین 
وزن در المپیک لندن مدال نقره گرفت، با باال 
بردن وزنه 217 کیلوگرمی در حرکت دو ضرب 
و مجموع 396 کیلوگرم رکورد جهانی خود را 

یک کیلوگرم بهبود بخشید. 
 395 مجموع  بردن  باال  با  چین  از  تائو  تیان 
کیلوگرم مدال نقره گرفت. گابریل سینکاریان 
از رومانی با مجموع 390 کیلوگرم صاحب مدال 
برنز شد.  رستمی در تمام طول مسابقه مطمئن 
به نظر می رسید. وی به خبرنگاران گفت: من 
در تمرین وزنه 225 کیلوگرم را باالی سر برده 

ام. اما وزنه 217 کیلوگرم دشوار بود. 
رستمی وقتی دو حرکت اول یک ضرب را به 
راحتی مهار کرد، به سوی جمعیت خم شد. اما 

در سومین حرکت یک ضرب موفق نبود و فقط 
یک کیلوگرم از تیان رقیب اصلی خود جلوتر 
بود.  پیش از او تیان 22 ساله در آستانه حذف 
دو  بود. رستمی  گرفته  قرار  رقابتها  از گردونه 
حرکت اول یک ضرب را مهار کرد، ولی تیان 
در باال بردن وزنه 173 کیلوگرم و بعد بعد وزنه 
در  او  حال  این  با  نبود.  موفق  کیلوگرم   178
حرکت سوم یک ضرب وزنه 178 کیلوگرمی 

را مهار کرد. 
تیان در دو حرکت اول دو ضرب هم بازهم موفق 
نبود. او در رقابتهای قهرمانی وزنه برداری جهان 

در هیوستون که نوامبر گذشته انجام شد، در هر 
سه حرکت دو ضرب ناکام بود. 

تیان گفت: در رقابتهای قهرمانی جهان اعتماد 
به نفس بیش از حدی داشتم و آرامش خود را 
حفظ نکردم. در المپیک فکر می کردم که موفق 
می شوم.  وی گفت: به برنده این رقابت تبریک 
می گویم و امیدوارم فرصت های بیشتری برای 
رقابت با هم داشته باشیم. مطمئن هستم که 

می توانم او را شکست دهم. 
مربی  رستمی  داد؛  گزارش  ادامه  در  رویترز 
خودش است، نکته ای که او چندین بار بعد از 

تصاحب مدال طال در گفت و گو با خبرنگاران 
به آن اشاره کرد.

وی گفت: مربیان ایرانی خوب هستند، اما من 
می خواهم تصمیم های خودم را بگیرم. هیچ 
کس فکر نمی کرد امکان دارد بدون مربی به 

ریو بیایید، اما من اینجا هستم. 
تمرین می  تنهایی  به  رستمی گفت: همیشه 
کنم. هیچ کس مرا نمی بیند. دفعه در بازیهای 
المپیک 2020 توکیو هم در این بازیها شرکت 

خواهم کرد. 
رستمی تصاحب مدال های طالی بیشتری را 
در وزنه برداری برای ایران پیش بینی کرد. ایران 
برداری  وزنه  باقیمانده  از سه وزن  در دو وزن 
بخت قهرمانی را دارد. سهراب مرادی در وزن 
94 کیلوگرم و بهداد سلیمی در فوق سنگین 

وزن بخت قهرمانی را دارند. 
و  طال  های  مدال  شاهد  ما  گفت:  رستمی 
رکوردهای جهانی بیشتری برای ایران خواهیم 
ام، مطمئن هستم که  برده  بود. حاال که من 

دیگران هم می توانند ببرند. 
خبرگزاری فرانسه از نیز حضور پرشور هواداران 
ایرانی در تمام طول مسابقه رستمی خبر داد. 
تمام  در  ایرانی  هواداران  گزارش  این  براساس 
طول مسابقه با تکان دادن پرچم های ایران به 

تشویق او پرداختند.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: بازی 
برابر مصر نوعی بازی مرگ و زندگی بود که 
توانستیم در آن به پیروزی برسیم و راهی 

دور بعد برویم.
رائول لوزانو سرمربی تیم ملی والیبال ایران 
المپیک  برتر  تیم  به جمع 8  از صعود  بعد 
و سختی  بازی حساس   : گفت  ریو   2016
برابر مصر بود چرا که می دانستیم  نتیجه آن 
در صعود ما تاثیر مستقیم دارد.  بازی مرگ 
و زندگی بود چون با برد به جمع هشت تیم 

برترالپمیک صعود می کردیم.
او ادامه داد: فکر می کنم بازی خیلی خوبی 

اول  ست  که  بود  این  مهم  و  دادیم  انجام 
کارمان  بردیم  را  اول  وقتی ست  ببریم.  را 
اجازه  مصر  تیم  به  چون  شد  تر  راحت 
ندادیم که تصور کند می تواند با ما بجنگد. 
ما در این بازی در بعضی شرایط بهتر شده 

بودیم.
او در واکنش به اینکه حاال با توجه به صعود، 
دور  دیدار  آخرین  در  تری  راحت  بازی 
مقدماتی خواهیم داشت یا خیر ؟ گفت: از 
این جهت که صعود کردیم بازی با روسیه 
حساس نیست اما می توانیم با نتیجه خوب 
همچنین  و  برسیم  باوری  خود  به  آن  در 

مراحل  در  بهتری  قرعه  بازی  نتیجه  طبق 
بعد داشته باشیم.

تیم ملی والیبال ایران با برتری برابر مصر به 
جمع 8تیم برتر المپیک صعود کرد.

بازی خود در  ایران در چهارمین  ملی  تیم 
به  ریو   2016 المپیک  والیبال  رقابت های 
نتایج  با  و  بر صفر  مصاف مصر رفت و سه 
28-26، 25-22 و 25-16 به پیروزی رسید 

و  به جمع 8 تیم برتر المپیک صعود کرد.
را  از سه دیدار گذشته خود  بازی  مصر دو 
با شکست پشت سرگذاشته و برابر کوبا به 
برتری رسیده است. ایران نیز برابر کوبا پیروز 

شکست  آرژانتین  و  لهستان  مقابل  و  شده 
خورده است.

شهرام محمودی، امیر غفور، سعید معروف، 
عبادی پور، مصطفی  میالد  موسوی،  محمد 
شریفات، مهدی مرندی، فرهاد قائمی، حمزه 
زرینی، مهدی مهدوی، مجتبی میرزاجانپور، 
عادل غالمی  برای ایران و اشرف ابوالحسن، 
محمود  عبدالهای،  احمد  ابو،  محمد 
مسعود،  محمد  تاکیل،  محمد  عبدالرحیم، 
منعم،  محمد  عبدا...،  حسام  عفیف،  احمد 
عبدالل  احمد  الکوتب،  احمد  حسن،  عمر 

برای مصر در المپیک حاضر هستند.

وعده رستمی برای حضور در المپیک 2020 

شاهد رکوردها و مدال های طالی بیشتری برای ایران خواهیم بود

صعود والیبال 

ایران به جمع 
هشت تیم 
برتر املپیک

فرزان عاشـورزاده مـی گویـد در اوج آمادگی خود به 
سـر می بـرد و از نظر جسـمی و ذهنی آمـاده حضور 

در المپيک اسـت.
نماینده  اولین  که  ملی  تیم  کیلوگرم  وزن 58-  تکواندوکار 
تکواندو ایران در المپیک خواهد بود و عصر سه شنبه مبارزه 
خود را آغاز می کند، در گفت وگو با ایسنا،   در خصوص شرایط 
آمادگی اش برای حضور در المپیک اظهار کرد: به شخصه از 
نظر روحی و جسمانی شرایط بسیار خوبی دارم و فکر می کنم 
در اوج آمادگی به سر می برم. برای هدفمان سخت تالش 
کرده ایم. امیدوارم مزد زحمات را بگیریم و المپیک روز همه 

ما باشد.
دارنده ی طالی جهان در خصوص رقبای خود گفت: من روی 
دو حریفی که مشخص است برنامه ریزی کردم و کامل آنها 
را آنالیز کرده ام. در دور اول با نماینده مراکش مبارزه دارم و 

در دور دوم با برنده اسپانیا و چین مصاف می کنم. دور اول را 
می خواهم با اقتدار شروع کنم و در دور دوم کاری به مراتب 
سخت تر خواهم داشت با هر دو حریف چین و اسپانیا پیش از 

این مبارزه کردم و آنها را شکست داده ام.
شرایط  و  است  المپیک  زمین  جا  این  البته  داد:  ادامه  وی 
متفاوت، پس نباید هیچ کس را دست کم گرفت. بعد از دور 
دوم رقبایم هنوز مشخص نیستند،  اما از هر 15 تکواندوکاری 
را  دارند اطالعات کافی  المپیک در وزن من حضور  که در 

کسب کرده ام.
عاشورزاده ضمن تشکر از کادر فنی تیم ملی خاطر نشان  کرد: 
کادر فنی نزدیک به سه سال برای ما زحمت کشید. کادر فنی 
ایران در دنیای تکواندو بهترین است و ما نیز از آنها درس های 
زیادی گرفتیم. فکر می کنم پروسه گرفتن سهمیه در تکواندو 
از همه رشته ها سخت تر بود و کادر فنی در این راه مدام در 

کنار ما بود.
دارنده ی طالی جهان در پایان گفت: من تجربه های خوبی 
در تکواندو دارم و از این تجربه ها استفاده خواهم کرد. این 
تجربه ها کمک می کند تا زمانی که امتیاز با من است مبارزه 
را کنترل کنم و در زمانی که حریف از من پیش است حمله 
کرده و امتیاز بگیرم. در این چند سال اخیر باخت کمی داشتم 
اما تمام آن شکست ها به برطرف کردن نقاط ضعفم کمک 
می کند. انگیزه زیادی دارم و مدال هایی که گرفتم انگیزه من 

را چند برابر می کند.
نماینده ایران در المپیک از مردم خواست که برایش دعا کنند 

تا حضوری موفق در المپیک داشته باشد.

فوتبال پنج نفره ایران 
حریف اصلی برزیل

پایگاه اطالع رسانی کمیته بین المللی پارالمپیک با بررسی 
شرایط هفت تیم حاضر در رقابت های فوتبال پنج نفره 
پارالمپیک 2016 ریو، ایران یکی از اصلی ترین رقبای برزیل 

معرفی کرد.
تیم ایران در گروه یک بازی های پارالمپیک 2016 ریو با 
تیم ها برزیل، ترکیه و مراکش همگروه است. در گروه دو 

نیز تیم های آرژانتین، چین و مکزیک حضور دارند.
ایرانی ها از زمانی که با کسب عنوان ششمی در المپیک 
آن  در  موفق شدند  و  اند  داده  پایان  کار خود  به   2012
بازی ها مقابل بریتانیا و ترکیه به برتری برسند، رشد قابل 

مالحظه ای کرده اند.
های  بازی  در  برزیل  حریفان  ترین  اصلی  از  یکی  ایران 
پارالمپیک خواهد بود. در بازی های پاراآسیایی 2014 نیز 
تیم ایران موفق شد با شکست حریفان قدرتمندی چون 

چین و ژاپن به مدال طالی بازی ها دست پیدا کند.
های  بازی  آغاز  تا  ماه  یک  از  کمتر  فاصله  در  اکنون 
پارالمپیک، ایران می تواند نخستین تیم آسیایی لقب بگیرد 

که در فوتبال پنج نفره پارالمپیک روی سکو می ایستد.
پانزدهمین دوره مسابقات پارالمپیک 17 تا 28 شهریورماه 
در ریودوژانیرو برگزار می شود. کاروان پارالمپیکی ایران با 
نام کاروان فرهنگی ورزشی منا دهم شهریورماه برای حضور 

در این دوره بازی ها عازم ریو می شود.

فرزان عاشورزاده: در اوج آمادگی هستم

لوزانو: بازی مرگ و زندگی را بردیم
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در  شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  اقدامات 
و  دام  نمایشگاه  حاشیه  در  که  ارومیه  دریاچه  احیای  راستای 
طیور که در نمایشگاه بین المللی تبریز برپا شده بود در معرض 

دید عموم قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان  شرقی مهندس 
عرفه شرکت  از  استانی  مسئولین  از  و جمعی  معاونین شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی که در حاشیه نمایشگاه 
ایمانلو  .مهندس  بازدید کردند  بود  برپا شده  تبریز  و طیور  دام 
در  شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب  عامل شرکت  مدیر 
حاشیه این نمایشگاه طی گفتگویی اظهار داشت: شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی با اقداماتی که در 3 سال آینده 
در راستای احیای دریاچه ارومیه انجام خواهد داد ساالنه بیش از 
150 میلیون متر مکعب فاضالب تصفیه شده به دریاچه ارومیه 
انتقال داده می شود .وی اضافه کرد: این شرکت در این مدت 

اقداماتی از جمله احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز 
انتقال  اجرای خط  ثانیه،  در  مکعب  متر  اسمی 2/5  با ظرفیت 
شبکه فاضالب تبریز بطول 11 کیلومتر، اجرای بخشی از شبکه 
فاضالب تبریز بطول 300 کیلومتر ، احداث تصفیه خانه فاضالب 
بناب  از تصفیه خانه فاضالب  آذرشهر و تکمیل و بهره برداری 
انجام خواهد داد و اخیرا با حضور مقام عالی وزارت نیرو ، استاندار 
استانی کلنگ  و  و مسئولین کشوری  آذربایجان شرقی  محترم 
زنی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز انجام شد و 
در حال حاضر با جدیت در حال احداث است .الزم به ذکر است 
برای اجرای اقدامات مذکور توسط شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی در راستای احیای دریاچه ارومیه برای 3 سال 
آینده اعتباری بالغ بر 3800 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که 
مبلغ 1300 میلیارد ریال یعنی 30درصد آن اختصاص یافته است 
الزم به توضیح است که این نمایشگاه از 22 تیر ماه شروع و تا 

25 تیرماه ادامه داشت.

مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا خبرداد:

حضور آبفا آذربایجان شرقی در نمایشگاه دام و طیور بهره برداری از مدرسه »دهخدا 3« با سرمایه گذاری شرکت 
با عنوان »احیای دریاچه ارومیه«

بارکد: 38118568
آگهي تغییرات شرکت 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 319860 و شناسه ملي  آپادانا«  بنا  »کیهان 
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103575184

مورخ 1395/3/17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند:

و  مدیرعامل  سمت  به   2162777622 م  به ش  کالگری  حسینی  فاطمه  سیده 
عضو هیئت مدیره

محمد گوهری افخم به ش م 0072163046 به سمت رئیس هیئت مدیره.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري با امضاي مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب و تعیین سمت 
هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد.
361669/م الف  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور

آگهی ابالغ اجرائیه
اقای مجید رنجبران پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به 
نمایندگی خانم غزاله نفربه ظرفیت شما بدینوسیله ابالغ میشود که پرونده کالسه 
5/93ش/810 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 150/000 
ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا زمان 
نیم عشر دولتی در حق صندوق  پرداخت  و همچنین  له  وصول در حق محکوم 
قانون   119-118-9 مواد  وفق  مراتب  .لذا  میباشد  علیه  محکوم  عهده  به  دولت 
اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد این اجرائیه ده روز از 
انتشار به اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار 
دیگری به شما نخواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری 
به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمایید

رییس حوزه شورای حل اختالف دادگاه بخش قرچک 

بارکد: 38223038
آگهي تأسیس شرکت 

تاریخ  در  پارس«   الملل  بین  تجارت  دایان  »بازرگانی  محدود  مسئولیت  با 
و  ثبت  ملي 14005936974  به شناسه  ثبت 493833  به شماره   1395/3/30
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم 

آگهي مي گردد.
موضوع شرکت: فعالیت در زمینه انجام کلیه امور تهیه تولید بسته بندی پخش 
خرید فروش واردات و وصادرات محصوالت و مواد غذایی و خوراکی و آشامیدنی 
های مجاز و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها، اخذ وام و تسهیالت بانکی 
بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، ثبت سفارش و 
ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و 
انجام  قانوني  الکترونیکی، احداث شعبه در سراسر کشور در صورت ضرورت  غیر 

موضوعات پس از مجوزهاي الزم 
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

غربی  زرین کوچه 190  فرجان خیابان  تهرانپارس خ  تهران  اصلي شرکت:  مرکز 
پالک 2 واحد 5 کد پستی 1653835711

سرمایه شرکت: مبلغ 150000000 ریال مي باشد.
اولین مدیران شرکت:

آقای مجتبی فیروزفر به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م 6229980622 دارای 
78750000 ریال

م  ش  به  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  اباذر  غفاری  فیروز  آقای 
0041100689 دارای 48750000ریال 

دارای   0082019691 م  ش  به  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  پیشداد  مهران 
22500000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري با امضاي مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانوني:  طبق اساسنامه

)ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمي باشد(
361670/م الف  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور

حصر وراثت
خانم ساراخلج  دارای شناسنامه شماره 11757 به شرح دادخواست به کالسه 1ش 
-636/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نساء خلیل نژاد  ش ش 4480 در تاریخ 1377/12/23 اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-متقاضی 
الذکرمتولد 1363  دختر متوفی 2- اکرم خلج ش ش 2599متولد 1358  فوق 
دختر متوفی 3-مینا خلج ش ش 1337 متولد 1355 دختر متوفی 4-لیدا خلج 
ش ش 2798 متولد 1350 دختر متوفی 5-لیال خلج ش ش 1296 متولد 1349 
دختر متوفی 6-ابوالفضل خلج ش ش 6819 متولد 1362 پسر متوفی 7-آیدین 
خلج ش ش 365 متولد 1329 زوجه متوفی    اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم شورای حل 

اختالف شهرستان قرچک  تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
م الف 3947  رییس شعبه یکم  شورای حل اختالف شهرستان قرچک

دادنامه 
پرونده کالسه 9409986612501181 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )107 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509976614100407 شاکی : 
آقای محمد اکبری ت فرزند عباس به نشانی لرستان – خرم آباد – تیر بازار ک 
بهار 3 سمت چپ نبش کوچه – متهم : آقای علی بابوس فرزند صید موسی به 
نشانی خرم آباد – روستای تلوی سفلی – اتهام : صدور یک فقره چک بالمحل به 

شماره 9205/822613 به مبلغ سی میلیون و پانصد هزار تومان 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای علی بابوس فرزند صید موسی دائر بر صدور یک 
فقره چک بالمحل به شماره 920518222613 به مبلغ سی میلیون و پانصد هزار 
تومان عهده بانک قوامین به تاریخ 1394/3/15 موضوع شکایت آقای محمد اکبری 
تصویری  از جله شکایت شاکی  پرونده  محتویات  و  اوراق  به جامع  توجه  با  )ت( 
مصدق چک موصوف و وجود آن در ید شاکی گواهی عدم پرداخت از بانک موصوف 
مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای خرم آباد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه 
علیرغم ابالغ قانونی احضاریه و عدم ارسال الیحه دفاعیه از ناحیه متهم بزه انتسابی 
به نامبرده محرز و ثابت تشخیص و مستندا به بند ج از ماده 7 از قانون صدور چک 
مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی متهم موصوف را عالوه بر محرومیت 
از داشتن دسته چک به مدت دو سال مشارالیه را نیز به تحمل دو سال حبس 
تعزیری نیز محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه 107 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – غالمرضا رحیمی نژاد

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :

خرم  –شهرستان  لرستان  استان   : نشانی  به  محمد  علی  فرزند  عادلی  1-جالل 
اول پالک 370کد پستی 6818813441  میدان  – خیابان 3  آباد  –قاضی  آباد 

موبایل 09391034163
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 

1-سودابه عصار فرزند غالمرضا به نشانی مجهول المکان 
محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510096610100599 
به  است  محکوم  علیه  9509976610100362محکوم  مربوطه  دادنامه  شماره  و 
از  به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی  ریال  پرداخت مبلغ 400/000/000 
محل محکوم به کسر و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم 
صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی بانک 
مرکزی ایران تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و 

اعالم می نماید و هزینه نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی .

آگهی مفقودی 
شماره  72-814ق56به  پالک  1390شماره  مدل  زامیاد  وانت  خودرو  سبز  برگ 
موتور 80030601شماره شاسی NAZDL404TKA033761مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار است 
بهشهر

مفقودی
به شماره  ایران 59  انتظامی 149ج17  به شماره   برگ سبز پژو 405 مدل 82 
خواه  محمد  محمد  نام  82019308به  شاسی  شماره  22568219980و  موتور 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی
سند موتور سیکلت تکتاز رنگ قرمز مدل 1382به شماره پالک یزد 28-8412و 
از درجه  شماره موتور 82172570شماره شاسی *82172570مفقود گردیده و 

اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 405 مدل 1378 به شماره انتظامی ایران 
72- 591ق29 و شماره موتور 22527714951 و شماره شاسی 0077315095 

به نام کلثوم نبوی لمراسکی مفقود گردیده و فاقد اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی حصروراثت
بشناسنامه5وکدملی1911550934صادره  پدرغالم  نام  احمدآلخمیس  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازرامهرمزدرخواستی 
از بشناسنامه638وکدملی 1910492515صادره  پدرم مرحوم غالم آل خمیسی 
اش  ورثه  فوت  دائمیش  رامهرمزاقامتگاه  رامهرمزدرتاریخ1395/9/2درشهرستان 
باالمتولد1362/3/13صادره  بامشخصات  خمیسی  احمدآل  عبارتنداز1-متقاضی 
شناسنامه3وکدملی1911509691فر بشماره  خمیسی  آل  ازرامهرمز2-علی 
فرزندغالم  خمیسی  آل  ازرامهرمز3-حمید  متولد1343/1/3صادره  زندغالم 
ازرامهرمز  شناسنامه16وکدملی1911862911متولد1364/7/15صادره  بشماره 
شناسنامه6وکدملی191152552مت بشماره  فرزندغالم  خمیس  4-عبداالمیرآل 
فرزندمحیسن  خمیسی  متوفی5-حسنه  رامهرمزپسران  از  ولد1351/6/30صادره 
1323/10/30صادره  شناسنامه16وکدملی1911445881متولد  بشماره 
ازرامهرمزهمسرمتوفی6-زهراآل خمیسی فرزندغالم بشماره شناسنامه172وکدملی 
بشماره  خمیسی  آل  ازرامهرمز7-فاطمه  1910499943متولد1352/12/2صادره 
متولد1344/9/10صادره  1911511610فرزندغالم  شناسنامه5وکدملی 
شناسنامه193وکدملی19 بشماره  فرزندغالم  خمیس  آل  ازرامهرمز8-معصومه 

باشند.اینک  می  متوفی  ازرامهرمزدختران  11673513متولد1358/5/1صادره 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض 
بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا 
تاریخ  بعدازاین  نامه بجزسری ورسمی که  تقدیم داردواالگواهی صادروهر وصیت 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م.الف)12/232(
شورای حل اختالف مجتمع شماره1-حسن رئیسی زاده

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   21 شعبه   9409986693300317 کالسه  پرونده 
نهایی شماره 9509976693300063  آباد تصمیم  امام خمینی شهرستان خرم 
خواهان : آقای کرم باقری حیدری فرزند عبدال به نشانی لرستان – خرم آباد خ 
شهدای شرقی داروخانه دکتر باقری – خوانده : آقای سجاد کدخدایی فرزند کرم 
حسین به نشانی – خرم آباد فاز یک کیو پایین تر از دادگستری فروشگاه دی تو 

دی – خواسته :مطالبه وجه چک 
رای قاضی شورا : 

در خصوص دادخواست کرم باقری حیدری به طرفیت سجاد کدخدایی به خواسته 
مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 779719 مورخ 
1394/04/30 عهده بانک صادرات به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
بانک محال علیه و بقاء اصل چک در ید مدعی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب بقاء دین سابق را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در 
جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای در دفاع از خود تقدیم ننموده و مالحظه نظریه 
مشورتی اعضاء دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 313 – 314 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 -515-519 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت 
وجه یک فقره چک به شماره 779719 و مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 1394/4/30 
لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ شاخص اعالمی بانک مرکزی که در مرحله اجرا 
محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شعبه 31شهرستان خرم آباد – حسین امیری. 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409986693300318 شعبه 21 شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9509976693300103 خواهان : 
آقای کرم باقری حیدری فرزند عبدال به نشانی لرستان – خرم آباد خ شهدای شرقی 
داروخانه دکتر باقری – خوانده : آقای مسلم  مرادی به نشانی – خرم آباد فاز یک کیو 

پایین تر از دادگستری فروشگاه دی تو دی – خواسته : مطالبه وجه چک 
رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست کرم باقری حیدری به طرفیت مسلم مرادی به 
خواسته مطالبه مبلغ سی و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه سه فقره دستور به 
شماره های 854182 – 854186- 854191 صادره از موسسه مالی و اعتباری مهر 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد 
اظهارات خواهان و تصویر مصدق دستورهای پرداخت بعنوان رسید عادی که خوانده 
ذیل آنها را امضاء نموده و داللت بر مدیون بودن خوانده دارد و اینکه مشارالیه علیرغم 
ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای  در دفاع از خود 
تقدیم ننموده و مالحظه نظریه مشورتی اعضاء شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و 
به استناد مواد 271-1257-1301 قانون مدنی و مواد 198-515-519-522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و دو میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت وجه سه فقره دستور پرداخت به شماره های مذکور و مبلغ پانصد 
و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
گواهینامه عدم پرداخت هر یک از دستور های مذکور )بعنوان تاریخ مطالبه ( لغایت 
اجرای حکم براساس نرخ شاخص اعالمی بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه می 
گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – حسین امیری 

دادنامه
پرونده کالسه 9409981292300240 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

بابلسر )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509971291700290 
شاکی: اداره جهاد کشاورزی بابلسر به نشانی بابلسر – خیابان امام روبروی پمپ 

بنزین
متهم: آقای حاج حسن به نشانی بهنمیر روستای کرفون

اتهام: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها 
رای دادگاه- حسب کیفر خواست شماره 94/11/29 – 94104312922001782صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب بابلسر حاج حسن که مشخصات بیشتری از ایشان در پرونده 
وجود ندارد متهم است به تغییر کاربری اراضی زراعی غیر مجاز بمیزان شانزده متر مربع 
بصورت دیوار کشی در روستای کرفون دادگاه با توجه به شکایت اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان بابلسر و تحقیقات مرجع انتظامی و صورتجلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی و 
صورتجلسه دهگردشی جهاد کشاورزی و عدم حضور متهم در دادسرا و سایر دالیل و قرائن 
موجود در پرونده بزهکاری محرز و مسلم می باشد مستندا به مواد 3 و 10 قانون اصالح 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385 متهم عالوه بر قلع و قمع دیوار و 
بنای احداثی به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از رویت قابل واخواهی در همین شعبه و 

ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بابلسر- پرویز بهمن نژاد تهمتن

متن آگهی
خواهان / شاکی سوسن سپه وند دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم ورثه مرحوم 
ولی سپهوند به خواسته تحریر ترکه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 43 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری 
کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 9509986695800139 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/5/28 و ساعت 9:30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 43 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 حضرت امام )ره( شهرستان خرم آباد 
– کرم خدا مرادی مقدم. 

مدیرکل تأمین اجتماعی استان به همراه تنی چند از کارشناسان 
بیمه  به  رسانی  خدمت  روند  و  بازدید  به منظور  استان  کل  اداره 
شدگان شعبه فرخشهر در جلسه شورای اداری این شعبه شرکت 

کرد.
استان  اجتماعی  تأمین  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ضمن  جلسه  این  در  محمدی  غالمرضا  بختیاری،  و  چهارمحال 
بر  شعبه  آن  اداری  شورای  پیشین  مصوبات  پیگیری  بر  تاکید 
ضرورت اجرای برنامه های سازمان در جهت خدمت رسانی مطلوب 
به شرکای اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی با 
دارا بودن برنامه های راهبردی در راستای خدمت رسانی مطلوب به 
کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران گام برمی دارد و در این 

الکترونیک جهت تسهیل در امورات  زمینه ها می توان به خدمات 
آن ها نام برد.

محمدی از رشد تعهدات بلند مدت اداره کل تأمین اجتماعی در سال 
1394 خبر داد و افزود: در سال 1394 مبالغ پرداخت شده به بیمه شدگان 
در قالب تعهدات بلند مدت شامل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی 
کلی و جزئی، بازماندگان و مزایای نقدی، غیر نقدی وعیدی مستمری 
بگیران 2240009 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 1393 
رشدی معادل 27 درصد داشته است. وی با اشاره به بخشنامه بخشودگی 
جرائم کارفرمایان خوش حساب از راهبرد سازمان در خصوص ترغیب و 
انگیزش کارفرمایان خوش حساب و بخشودگی جرائم آنها خبر داد و گفت: 

مبنای بخشودگی جرائم خوش حسابی کارفرما می باشد..

مدیر کل تأمین اجتماعی در شورای اداری فرخ شهر عنوان کرد:

افزایش 27 درصدی پرداخت تعهدات بلند مدت به بیمه شدگان در سال ۹4
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بهره برداری از سه آبشیرینکن برای 
آبیاری فضای سبز هرمزگان 

مصطفی خادم در نشست خبری با بیان این خبر 
برای  آب  ثانیه  بر  حاضر 81لیتر  حال  در  افزود: 
آبیاری فضای سبز استفاده می شود که شصت 
درصد آن از آب شرب می باشد که با بهره برداری 
از این آبشیرینکن ها، 17لیتر بر ثانیه از مصرف آب 

شرب کاسته می شود.
خادم تصریح کرد: عالوه بر آبشیرینکنها به دنبال 
منابع دیگری هستیم که بتوانیم فضای سبز را با 
آن آبیاری کرده و آب فضای سبز را از آب شرب 

جدا کنیم.
وی ادامه داد: در نهالستان سازمان نیز از روش های 
نوین آبیاری استفاده می شود که این امر باعث 

کاهش مصرف آب در این زمینه شده است.
این  نهالستان  در  فصلی  گلهای  تولید  به  خادم 
سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: از سال گذشته 
کار پرورش گلهای فصلی در نهالستان سازمان آغاز 
شد که با تولید این گلها شاهد کاهش پنج میلیارد 
ریالی هزینه های سازمان در زمینه خرید گلهای 

فصلی بوده ایم.
مشارکت  را  سازمان  های  دغدغه  از  یکی  وی 
شهروندان دانست و اظهارداشت: با توجه به اینکه 
شهر بندرعباس دارای شرایط ویژه آب و هوایی 
است، توسعه میزان سرانه فضای سبز در این شهر 
به کندی انجام می شود به همین دلیل نیازمند 
مشارکت شهروندان در نگهداری از فضای سبز می 
باشیم زیرا سازمان به تنهایی نمی تواند این کار را 

انجام دهد.

بازدید خبرنگاران هرمزگانی
 از  پروژه های آبفار قشم

روستایی  فاضآلب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
و  تالش  با  خبرنگاران  کرد:  بیان  هرمزگان، 
همراهی با مسئوالن و مدیران همیشه به عنوان 
گوش و چشم جامعه موثرترین راهکارها را ارائه 

داده اند.
جایگاه  خبرنگاران  افزود:  پور  حمزه  مهندس 
مهم و اثر بخشی در اطالع رسانی جامعه دارند 
متعهدانه  و  و صادقانه  با تالش همه جانبه  که 
خود باعث اطالع راسنی از عملکرد دستگاه های 

اجرایی می شوند.
انجام  های  پروژه  و  اقدامات  با  کرد:  بیان  وی   
شده مشکل تاریخی عدم دسترسی مناسب به 
آب روستاهای بزرگترین جزیره خلیج فارس به 
آبشرب در حال رفع بوده بطوریکه در دو سال 
گذشته میزان برخورداری آب روستایی در این 
جزیره صفر بود اما در حال حاضر و با تالش و 
همت همکاران و مسئوالن استانی این شاخص 
به 50 درصد رسیده است و بیش از 30 روستا از 

آب سالم استاندارد بهره مند هستند.

اجرای طرح های بوم گردی در روستاهای گیالن
پیام  زمان :رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان  رشت از اجرای  طرح 

های بوم گردی در استان گیالن خبر داد.
به گزارش پیام  زمان، به  مناسبت  هفته  خبر نگار حسین  میرزایی رئیس  
اداره  میراث فرهنگی شهرستان  رشت طی گفت و گویی اظهار داشت:  
با توجه  به اینکه  استان  گیالن  برای قشرخبرنگار ارزش و احترام ویژه 
ای قائل  است، مدیران  شهرستان  رشت  نیز به  همین  ترتیب  قدر دان  
زحمات  بی پایان  خبر نگارن  است و طی تدابیر اندیشیده  شده میراث 
فرهنگی  شهرستان   به  همراه  فر مانداری شهرستان  رشت   بر نامه  
های خوبی را برای  ارج  نهادن  به  این  قشر  بر نامه  های خوبی تدارک  
دید. میرزاریی گفت :د ر روز گذشته  با همکاری فر مانداری شهرستان  
رشت   و همراهی خبر نگاران به  بازدید از  موزه  روستایی و   بازدید از 
مکان  تفریحی سنتی شاه  عباسی  وب ازدید از روستای زیبای ساقلکسار  
انجام شد . و ی در این  باره   افزود: ساخت   سازه  سنتی  در  منطقه  
ساقلکسار  و بوم  گردی  در این  روستا   با رعایت  قطع  زیست  محیطی؛  
مدنظر  است و  افراد ی که   تمایل  به ساخت   سازه  های سنتی دارند  
معرفی  به  بانک  کار آفرین برای  گرفتن  تسهیالت    پنجاه  میلیون  با 
سود چهار در صد خواهند شد تااین    مکان  را تبدیل  به  مکان  اقامتی 

و تفریحی بری گردشگران  گران  تهیه  کنیم .
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان  رشت  ارتقائ تبلیغ  و جذب  
بازدید توریسم  از  موزه  میراث روستایی  را مورد تاکید قرار داد و در   
در ادامه  با اشاره  به  بازدید خبر نگاران  از  کاروان  سرای شاه  عباسی 
خاطرنشان کرد : کاروان  سرای شاه  عباسی  از امکنه  های تاریخی است  
که  توسط  سرمایه  گذاری باز سازی شده  است  و به  دعوت فر مانداری 
و همکاری میراث فرهنگی برنامه ای شاد را برای این  قشر فرهیخته  در 
این  مکان  تدارک  دیده شد  تا شاید گوشه  چشمی از تالش های بی 

دریغ   خبر نگاران   جبران  شود .

حمایت شهرداری اصفهان از برگزاری
 نخستین مسابقات ملی قرآنی

بهادری-اصفهان: نخستین دوره مسابقات قرآنی بیان ویژه نوجوانان سراسر 
کشور با حمایت شهرداری اصفهان و همت موسسه قرآنی بینه از 21 تا 

23 مرداد در اصفهان برگزار شد.
این مسابقات ویژه نوجوانان پسر و دختر زیر 18 سال و در گروه های سنی 
زیر 13 سال، 13 تا 16 سال و 16 تا 18 سال است که در 2 بخش قرآنی 

و هنری، اجرا شد.
در بخش قرآنی این مسابقات که برای نخستین بار در سطح نوجوانان 
برگزار شد، نوجوانان پسر در رشته های قرائت تطبیقی، قرائت تقلیدی، 
فراز خوانی آیات قران کریم، اذان، ترتیل و تواشیح به رقابت پرداختند و در 
بخش هنری نیز رقابت در رشته های خوش نویسی، نقاشی، تصویر سازی و 

عکس ویژه نوجوانان پسر و دختر برگزارشد.
فراخوان این مسابقات در اردیبهشت ماه آغاز شد و عالقه مندان برای 
شرکت در این مسابقات تا 21 تیرماه فرصت داشتند آثار خود را به 
دبیرخانه این مسابقات ارسال کنند که پس از بررسی آثار و داوری آنها، 
در مجموع 500 نفر از تمام استان های کشور با کسب بیشترین امتیاز به 

مرحله پایانی راه یافتند.
مراسم افتتاحیه 21 مرداد ماه با حضور جمعی از مسئوالن شهر اصفهان، 
استان و کشور در محل سالن اهل البیت )ع( برگزار شد و شرکت کنندگان 
صبح و عصر در سالن های اهل البیت )ع( و خانه مشروطیت به رقابت 
پرداختند. مراسم اختتامیه نیز 23 مرداد هم زمان با شب میالد با سعادت 
امام رضا )ع( پس از نماز مغرب در میدان تاریخی امام )ره( و با معرفی 
نفرات برتر و با حضور جمع زیادی از شهروندان برگزار می شود و تعدادی 

از برگزیدگان در این مراسم اجرای برنامه دارند.

خبر خبر

منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
چهار کالنشهر تبریز، دکتر عالی باف در بازدید 
از خانه امیرکبیر با اشاره به در پیش رو بودن 
های  ظرفیت  از  مندی  بهره  بر   ،2018 سال 
شهر  جهشی  توسعه  جهت  گردشگر  جذب 

تاکید کرد.
در  که  این  برای  افزود:  چهار  منطقه  شهردار 
موفقیت   2018 سال  برای  گردشگر  جذب 
آینده  و  ریزی  برنامه  کنیم،  کسب  بیشتری 

های  دستگاه  توسط  ها  داشته  برای  نگری 
مرتبط در این حوزه بسیار ضروری است.

نیازهای  به  توجه  که  این  یادآوری  با  وی 
برای ماندگاری گردشگر  گردشگر یک فرصت 
شهر  برای  گذار  سرمایه  جذب  آن  پی  در  و 
اخالق  روی  باید  کرد:  اضافه  است،  آینده  در 
از گذشته سرمایه گذاری  بیش  نوازی  مهمان 
ماندگاری گردشگر  در  این ظرفیت  از  تا  شود 
و مشارکت گرفتن آن در توسعه تبریز هر چه 

بیشتر استفاده شود.
میراث  سازمان  کارشناسان  که  بازدید  این  در 
دکتر  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
عالی باف را همراهی می کردند، بر رفع نواقص 

عمارت امیرکبیر با اصول فنی تاکید شد.
برای  امیرکبیر  عمارت  از  بازدید  است  گفتنی 
از ساعت  مهمانان محترم و شهروندان گرامی 

8 الی 20 آزاد  می باشد.
در فرهنگسرای آنا اجرا شد:

برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه و 
اجرای روش CPR به صورت عملی

منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزش  کال س  های  تبریز،  کالنشهر  چهار 

کمک  های اولیه با هدف آشنایی و جلوگیری 
پناه  مثل  حوادثی  از  پس  بیشتر  صدمات  از 
تنفسی  راه  انسداد  زلزله،  مقابل  در   گیری 
نیز  و  شکستگی  ها  و  سوختگی ها  فرزندان، 
برگزار   )CPR( مغزی  ریوی  قلبی  احیای  

شد.
برگزاری کالس  های آموزشی کمک  های اولیه 
با آموزش پیشگیری از صدماتی که در حوادث 
طبیعی روی می  دهد در نجات جان افراد موثر 

است.
بانوان  از  نفر   40 دوره  این  در  است  گفتنی 
این  از  آزاد  طور  به  و  کرده  شرکت  گرامی 

آموزش ها بهره مند شدند.

شهردار منطقه 4 تبریز عنوان کرد:

توسعه ظرفیت های گردشگری به میزبانی
 شایسته تبریز  تا 2۰18

آگهي فقدان مدرك تحصیلي
مدرک فارغ التحصیلي اینجانب محمد جریده فرزند علي عسکر به شماره شناسنامه 
0013713914 صادره از تهران در مقطع کارداني رشته الکترونیک عمومي صادره 
از واحد دانشگاهي شهر قدس به شماره 15817/ش ف مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار مي باشد. از یابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد شهر قدس به نشاني شهر قدس- بعد از بلوار کلهر- باالتر از بهشت فاطمه- 

دانشگاه آزاد اسالمي شهر قدس ارسال نماید.

متن آگهی 
ورثه  فرهادی  نسرین  خانم  طرفیت  به  دادخواستی  نژاد  فرهادی  هادی  خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ترکه  تحریر  خواسته  به  نژاد  فرهادی  توماج  مرحوم 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 43 شورای حل اختالف 
مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان 
عدالت دادگستری کل استان لرستان و به کالسه 9509986695800168 ثبت 
که وقت رسیدگی آن 95/6/23 ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  
دبیر شعبه 43 مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد – کرم خدا مرادی مقدم .

متن آگهی 
خواهان ملک ناصر ملکی دادخواستی به طرفیت خوانده عفت شاه خانی به خواسته 
آباد  خرم  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم   9 ماده  طلب  بابت  وجه  مطالبه 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان 
خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان 
لرستان ارجاع و به کالسه 9509986690500134ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/7/1 و ساعت 09:30  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 5 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – علی نظری .

آگهی احضار متهم 
آقای کامبیز میر دریکوند فرزند سلیمان موضوع شکایت آقای حسن بابایی فرزند 
مهدی به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی 
می گردد نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام 
دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور در مهلت 

تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید . 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی. 

متن آگهی 
و   9510096610100548 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   9509976610100247 مربوطه  دادنامه  شماره 
از  و هزینه دادرسی  به عنوان اصل خواسته  ریال  مبلغ 684/000/000  پرداخت 
محل محکوم به کسر و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک و سفته لغایت یوم صدور حکم و واجرای کامل آن 
بر اساس تغیرات شاخص قیمت ها از سوی بانک مرکزی ایران تعیین و در زمان 
وصول محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیه است . 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا 
هاشمی.

متن آگهی
خواهان صمد حیدری نسب دادخواستی به طرفیت خواندگان علی باباجانی هرو 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم   9 ماده  وجه سفته  مطالبه  به خواسته  رضا سوری  و 
اختالف  شورای حل   5 شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت 
دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 9509986690500104 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/6/31 و ساعت 09:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 5 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – علی نظری. 

دادنامه
پرونده کالسه 9509986694700065 شعبه 33 خانواده یک شورای حل اختالف 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره – خواهان : آقای مهدی گله داری فرد 
فرزند امید علی با وکالت آقای محمد امرایی فرزند ملک محمد به نشانی خرم آباد 
چهارراه بانک پاساژ ایران طبقه سوم – خوانده : آقای داریوش دریکوند به نشانی 

مجهول المکان – خواسته : مطالبه وجه چک 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست آقای محمد امرایی به وکالت از مهدی 
به  چراغعلی  فرزند  دریکوند  داریوش  طرفیت  به  علی  امید  فرزند  فرد  داری  گله 
ریال  مبلغ 68/000/000  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  خواسته صدور حکم 
به  بانک ملت  به شماره های 825278/38 /121169 عهده  فقره چک  بابت دو 
مبلغ  به  مسکن  بانک  عهده   256423 شماره  چک  و  ریال   33/000/000 مبلغ 
بدین  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ریال   35/000/000
توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته چک ها بابت فروش آهن آالت به خوانده 
بوده است که خوانده علیرغم ابالغ نشر آگهی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال 
توجه  با  بانک مسکن  لذا در خصوص چک شماره 256423 عهده  است  ننموده 
به اینکه این چک به موجب ماده 318 قانون تجارت مشمول مرور زمان گردیده 
است قرار عدم استماع دعوای خواهان در این رابطه را صادر و اعالم می نماید و 
و  اصل چک  وجود  به  توجه  با  در خصوص چک شماره 121169/825278/38 
گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم 
برائت ذمه خویش و نظریه مشورتی شورا دعوای  بر  از سوی خوانده  ارائه دلیلی 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 310-311-312-320 قانون 
تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن و مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختالف مصوب 1394 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 33/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 995/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در 
حق خواهان را صادر و اعالم می نماید و در خصوص تامین خواسته صادره در رابطه 
با چک 256423 به مبلغ 35/000/000 ریال با توجه به موارد مشروحه مستندا 
به ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رفع تامین را صادر و اعالم می نماید 
رای صادره در خصوص محکومیت خوانده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و 

حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سعید ساکی.

رونوشت آگهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   1526 شماره  شناسنامه  دارای  رسولیان   زهرا 
توضیح  و چنین  نموده  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از   8/539/95
در   5680016486 بشناسنامه  شیادهی   رسولیان  جبین  مه  شادروان  که  داده 
تاریخ 95/5/4اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-روضانعلی رسولیان شیادهی ف علیجان و سکینه ش ش 5680016710 صادره 

از بندپی غربی همسر متوفی 
2-زهرا رسولیان ف رمضانعلی و مه جبین به ش ش 1526 صادره از خشرودپی 

دختر متوفی 
دخار  بابل  از  به ش ش20صادره  جبین  مه  و  رمضانعلی  ف  رسولیان  3-صدیقه 

متوفیه 
بابل  بندپی  از  به ش ش19صادره  مه جبین  و  رمضانعلی  رسولیان ف  4-محمد 

پسر متوفی 
بندپی  از  به ش ش1327صادره  مه جبین  و  رمضانعلی  رسولیان ف  5-مصطفی 

غربی پسر متوفی 
6-مرتضی رسولیان ف رمضانعلی و مه جبین به ش ش1331صادره از بابل پسر 

متوفی 
7-حسن  رسولیان ف رمضانعلی و مه جبین به ش ش1383 صادره از بابل پسر 

متوفی 
8-مجتبی رسولیان ف رمضانعلی و مه جبین به ش ش1525 صادره از بابل پسر 

متوفی 
9-ابراهیم رسولیان ف رمضانعلی و مه جبین به ش ش1577 صادره از بابل پسر 

متوفی 
بابل  از  صادره  به ش ش1464  جبین  مه  و  رمضانعلی  ف  رسولیان  10-علیرضا 

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

شد 
قاضی شعبه هشتم  شورای حل اختالف بابل 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409981110601132شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

بابل تصمیم نهایی شماره 
خواهان : بانک رفاه به مدیریت محمد علی فالح با نمایندگی آقای مجید گلی فرزند 

علی به نشانی ساری خ امیر مازندرانی اداره امور شعب بانک رفاه 
بابل کمربندی  مازندران  نشانی  به  ابراهیم  فرزند  قاسمی  علیرضا   -1 : خواندگان 

غربی چهار راه شهرک تندست امالک سایت مسکن 
2- آقای داود اسماعیلی شیر سوار فرزند حسن به نشانی مازندران – بابل چهاره 
ره گله محله – پشت مسجد گله محله – کوچه شهید اریهی 6 ساختمان پویان فر 
طبقه 2 منزل استجاری  3- مهرزاد حسن نپاد اطاقسرا فرزند حضرتعلی به نشانی 
مازندران – بابل خ مدرس کوچه معلم کوچه یک برگ ساختمان بارهام ط 2 م ش 

خواسته : مطالبه وجه بابت 
رای دادگاه 

قاسمی  علیرضا   -2 اسماعیلی  داود   1 بطرفیت  رفاه  بانک  دعوی  خصوص  در 
شماره  وام  معوق  بدهی  ریال   625635865 بخواسته  نپاد  حسن  مهرزاد   -3
122920001-92/2/29 دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی 
را  استدامه ذمه خواندگان  و  اشتغال  ید خواهان که  در  اصول مستندا ت  بقاء  و 
مستصحب می نماید و خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان و مدارک ابرازی دفاع 
و تعرض موثری ننمودند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد  تلقی مستندا به 
مواد 198و519 قانون آیین دادرسی  مدنی و 10 و 230 قانون مدنی خواندگان را 
متضامنا به ÷رداخت 625635865 ریال بعنوان اصل خواسته و 12862717 ریال 
هزینه دادرسی از باب رعایت قواعد تسبیب و الضرر در حق خواهان محکوم می 
نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 94/11/7 بماخذ 
لغایت وصول  بمبلغ 450/000/000ریال  بدهی  مانده  اصل  نسبت  به  درصد   27
محکوم به محاسبه و در حق محکوم له ایصال نماید رای صادره راجع به خواندگان 
2 و 3 غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
استان  مرکز  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست 
مازندران می باشد و راجع به خوانده اول حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان مازندران می باشد 
رییس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل – صادق غالم نتاج 

بارکد: 38115559
آگهي انحالل شرکت 

شناسه  و   483511 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آلما«  تجارت  »کانوال 
مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005453073 ملي 

1395/3/19 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
م  به ش  توکلی  بهروز  آقای  و  گردید  اعالم  منحل  تاریخ مذکور  در  فوق  شرکت 

4911336536 به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد.
نشانی محل تصفیه تهران خ شریعتی باالتر از میرداماد روبروی مترو شریعتی برج 

نیایش ک زری ط 4 واحد 6 کد پستی 1948845136 می باشد.
سوابق  در  متقاضي  توسط  شده  انتخاب  انحالل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل 

دسترسي مي باشد.
361665/م الف  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور

بارکد: 38119362
آگهي تغییرات شرکت 

ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ترابر«  نامداران  المللی  بین  نقل  و  »حمل 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي  به  ملي 10101468687  و شناسه   106010
فوق العاده مورخ 1395/3/10 و مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به 

شماره 11/8308 مورخ 95/3/1 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
سید علیرضا جهانگیری به ش م 0050879030 با واگذاری مبلغ 1700000 ریال 
سهم الشرکه خود را طبق سند صلح شماره 220435 مورخ 95/3/13 دفترخانه 

268 به رادمرد افتخار به ش م 0069328757 واگذار و از شرکت خارج گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان:

ناصر افتخار به ش م 2992324663 دارای 3000000 ریال
رادمرد افتخار به ش م 0069328757 دارای 6800000 ریال

فاطمه خانم منوچهری به ش م 2031416537 دارای 1400000 ریال
راحله افتخار به ش م 0068894422 دارای 500000 ریال

توسط  شده  انتخاب  الشرکه  سهم  انتقال  و  نقل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
متقاضي در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه آگهي هاي 

سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد.
361667/م الف  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور

بارکد: 38118986
آگهي انحالل شرکت

به شماره ثبت 437160 و شناسه  با مسئولیت محدود   »پیمان توسعه هیربد« 
مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14003428185 ملي 

1395/3/19 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
م  ش  به  جارچی  حمیدرضا  و  گردید  اعالم  منحل  فوق  تاریخ  در  شرکت 

0081702469 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
نشانی محل تصفیه تهران نارمک میدان 40 کوچه آزاد مردان پالک 2 کد پستی 

1647615111 می باشد.
سوابق  در  متقاضي  توسط  شده  انتخاب  انحالل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل 

دسترسي مي باشد.
361666/م الف  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور

بارکد: 38118777
آگهي تغییرات شرکت

شناسه  و   319860 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آپادانا«  بنا  »کیهان   
مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103575184 ملي 

1395/3/17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
سیده فاطمه حسینی کالگری به ش م 2162777622 با پرداخت 990000 ریال 

در ردیف شرکا قرار گرفت.
محمد گوهری افخم به ش م 0072163046 با پرداخت 100000 ریال در ردیف 

شرکا قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از 10000000 ریال به 20000000 ریال افزایش یافت 

وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان:

مریم شیخ االسالمی به ش م 2200072031 دارای 5000000 ریال
حمیدرضا صفری خاتونی به ش م 0064253910 دارای 5000000 ریال

سید فاطمه حسینی کالگری به ش م 2162777622 دارای 9900000 ریال
محمد گوهری افخم به ش م 0072163046 دارای 100000 ریال سهم الشرکه

با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید انتخاب 
شده توسط متقاضي در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد.
361668/م الف  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور

مرکزی  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
گفت: با توجه به رسالت جامعه خبری که یکی 
از مهمترین منابع آگاهی بخشی جامعه محسوب 
می شوند، می توان از این ظرفیت در راستای تبلیغ 
فرهنگ وقف استفاده کرد و خبرنگاران باید مروج 

فرهنگ وقف در جامعه باشند..
اراکی،  حسینی  محمدباقر  سید  حجت االسالم 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در 
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه اوقاف  استان 
مرکزی  و تشریح برنامه های دهه کرامت و مرحله 
استانی سی ونهمین دوره مسابقات قرآن و عترت 
اوقاف گفت: برای رسیدن به آگاهی الزم و داشتن 
یک زندگی خوب باید از مباحث روز دنیا آگاهی 

داشت. 
مرکزی   استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
خبرنگاران را یکی از ابزارهای مهم اطالع جمعی 
خواند و بر ضرورت صحت خبر تأکید کرد و گفت: 
گاهی اخبار می تواند فضای یک جامعه  را متشنج 
کند یا فضا را به آرامش برساند؛ ازاین رو بسیار 
مهم است که مجموعه خبری اخبار را درست، 
به موقع و بدون در نظر گرفتن هیچ جناحی درج 

نمایند. 

حجت االسالم سید محمد باقر حسینی داشتن 
از ملزومات کار خبری  را یکی  َشم خبرنگاری 
برشمرد و بر ضرورت نگاه تخصصی به موضوعات 
خبری تأکید کرد و گفت: خبرنگاران باید دقت 
داشته باشند که اخبار کذب یا اخباری که منافی 
آداب انسانی، اخالقی، دینی و قرآنی است را نشر 

ندهند. 
تمام  در  رسانه  اصحاب  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عرصه ها در پیشبرد اهداف سنت حسنه وقف 
رسیدن  برای  و  اند  کرده  عمل  خوب  بسیار 
به نتیجه دلخواه باید باز هم تالش کرد، اظهار 
کرد: با توجه به رسالت جامعه خبری که یکی 
از مهمترین منابع آگاهی بخشی جامعه محسوب 
می شوند، می توان از این ظرفیت در راستای تبلیغ 

فرهنگ وقف استفاده کرد. 
مرکزی  استان  امورخیریه  و  اوقاف  کل  مدیر 
اصحاب قلم را مؤثر در ایجاد انگیزه در راستای 
اشاعه فرهنگ وقف دانست و خاطرنشان کرد: 
حمایت و تالش صاحبان قلم، تفکر و هنر یکی 
از شاهراه های مهم و اصلی توسعه وقف می باشد، 
نیات  اجرای  اقدامی اصولی  باید در  خبرنگاران 

امینانه واقفین را به سمع و نظر مردم برسانند. 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی تاکید کرد:

خبرنگاران مروج فرهنگ وقف در جامعه
نشست  در  ربیعی  مظفر  زمان:  خبرنگار  بابل: 
خبری با اصحاب رسانه بیان داشت : ماموریت 
از سالمت مردم جامعه  کادر پزشکی حفاظت 
است و کار خبرنگاران حساس تر از کار پزشکی 

است.
وی با اشاره به اهمیت قلم و منزلت خبرنگاران در 
جامعه افزود: خبرنگاران باید به سه اصل اساسی 
دقت، صحت خبر و اطالع رسانی سریع پایبند 
باشند که خبرنگاران بابل به این سه اصل پایبند 

هستند..
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: 
دانشگاه علوم پزشکی بابل نخستین دانشگاه علوم 
پزشکی شمال کشور با قدمت 31 ساله است و 
به سبب همین قدمت جایگاه ویژه ای در حوزه 

آموزش، پژوهش و درمان در سطح کشور دارد.
ربیعی خاطرنشان کرد: طرح تحول نظام سالمت 
به عنوان محوری ترین طرح دولت تدبیر و امید با 

هدف کاهش پرداختی از جیب مردم اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح نظام سالمت 
بیماران به هر مرکز درمانی مراجعه کنند توسط 
پزشکان متخصص مقیم ویزیت می شوند، ادامه 
رسالت  درمان  از  گذشته  آموزشی  مراکز  داد: 

آموزش نیز دارند و پرسنل مراکز باید آموزش 
تکدر  سبب  گاهی  امر  این  که  ببینند  را  الزم 
خاطر بیماران می شود که امیدواریم در این حوزه 

همکاری الزم را داشته باشند.
مراکز  بودجه  و  امکانات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
درمانی بابل متناسب با شهرستان داده می شود، 
می گیرد  تعلق  ما  به  که  بودجه ای  کرد:  اضافه 
شهرستانی است، اما خدماتی که ما ارائه می دهیم 
استانی است، ترس از اینکه بیمار زمان طالیی 
درمان را از دست بدهد، مجبور به پذیرش هستیم 
و سعی می کنیم مدیریت الزم را در ارائه خدمات 
داشته باشیم، اما پیگیر افزایش سرانه درمان نیز 
هستیم.. وی از احداث 2 کلینیک ویژه تا پایان 
سال 95 در بابل خبر داد و یادآور شد: این 2 
کلینیک در شهر خشرودپی و در ضلع جنوبی 
دانشگاه علوم پزشکی بابل احداث و به بهره برداری 
طرح  دو  کرد:  خاطرنشان  ربیعی  می رسد. 
غربالگری سرطان نیز در دستور کار قرار دارد که 
یکی ضلع جنوبی دانشگاه علوم پزشکی بابل و 
دیگری در مرکز شهید رجایی بابلسر راه اندازی 
می شود و در این 2 مرکز تمام کارهای تشخیصی 

بیماران انجام می شود.

 دانشگاه علوم پزشکی بابل نخستین دانشگاه علوم پزشکی
 شمال کشور
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تالش برای ازسرگیری سوآپ نفت 
همسایگان شمالی

مشاور وزیرنفت با ابرازامیدواری نسبت به این که مذاکرات دردست 
انجام به نتیجه برسد و سوآپ )معاوضه( نفت عملیاتی شود،گفت: پس 
از قطع سوآپ در دولت قبل، بسیاری از فرصت های خوبی را که ما 
در منطقه دریای خزر داشتیم، رقیبان ما گرفتند و بازگرداندن شرایط 

به دوران سابق، دشوار است.
محمود آستانه درباره آخرین وضعیت راه اندازی سوآپ با همسایگان 
کشورهایی  نفت  حمل  امکان  افزود:  خزر،  دریای  طریق  از  شمالی 
مانند قزاقستان و ترکمنستان وجود دارد، بنابراین در حال مذاکره با 
شرکت های سوآپ کننده هستیم تا بتوانیم نفت تولیدی این کشورها 
را سوآپ کنیم. سوآپ نفت خام کشورهای آسیای میانه از مسیر ایران 
پس از 13 سال به دستور وزیر نفت وقت دولت دهم در سال 1389 
متوقف شد.منابع نفت و گاز منطقه آسیای میانه امکان دسترسی به 
بنادر آزاد ندارند و به همین دلیل جمهوری اسالمی ایران به دلیل 
موقعیت ویژه جغرافیایی و راهبردی خود نقش تعیین کننده ای در 

این فعالیت اقتصادی داشته است.
عضو هیات مدیره شرکت نیکو در ادامه این گفت وگو با تاکید بر این 
که مذاکره سوآپ با دولت ها انجام نمی شود، ادامه داد: هم اکنون با 
شرکت های ویتول، دراگون، لوک اویل، لیتاس و برخی شرکت های 

داخلی مذاکره هایی داشته ایم، اما هنوز به توافق نرسیده ایم. 
وی با ابرازامیدواری نسبت به این که مذاکرات امسال به نتیجه برسد 
و سوآپ نفت خام عملیاتی شود، ادامه داد: ایران برای سوآپ روزانه 
300 هزار بشکه نفت خام همسایگان شمالی آماده است و محدودیتی 

ندارد.
خزر،  دریای  در  کرد:  اضافه  نیکو  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
زیرا  دارد،  وجود  خام  نفت  ترانزیت  برای  زیادی  محدودیت های 
کشتی ها کوچک هستند و بنادر نیز ظرفیت پایینی دارند، بنابراین ما 

می توانیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.
آستانه می گوید، در صورت اجرا شدن سوآپ، ما نفت خام را در بنادر 
شمالی و پایانه نفتی نکا تحویل می گیریم و در جنوب کشور تحویل 
دولت  در  قطع سوآپ  های  زیان  درباره  نفت  وزیر  دهیم.مشاور  می 
قبل، گفت: باید از کسانی که سوآپ را قطع کردند، پرسید که چرا 
این ضرر را با تصمیم غلط خود به کشور تحمیل و میدان را به رقیبان 
ما واگذار کردند.آستانه یادآور شد: بسیاری از فرصت های خوبی را 
که ما در منطقه دریای خزر داشتیم، رقیبان ما گرفتند و بازگرداندن 

شرایط به دوران سابق، دشوار است.
به گزارش ایرنا، توقف سوآپ فرآورده های نفتی از اقدام های تعجب 
به  را  ناپذیری  جبران  که ضررهای  بود  دهم  دولت  نسنجیده  و  آور 
در  انرژی  ترانزیت  امن  مسیر  عنوان  به  ایران  استراتژیک  موقعیت 
ترانزیت  مسیر  ثبات  و  امنیت  تنها  نه  تصمیم  کرد.این  وارد  منطقه 
انرژی از ایران را زیرسوال برد، بلکه موجب محکومیت کشورمان در 

دیوان داوری بین المللی شد.
وزیـر نفـت وقـت دولـت دهـم در سـال 1389 بـه بهانـه بـا صرفـه 
بـه  را  کشـور  سـوآپ  بـود  گفتـه  و  قطـع  را  آن  سـوآپ،  نبـودن 
واردکننـده نفـت تبدیـل کرده اسـت؛ امـا بعد از قطع سـوآپ و نقض 
قـرارداد بـا شـرکت هـای سـوآپ کننـده کـه بـه دسـتور وی صورت 
گرفتـه بـود، شـرکت هـای سـوآپ کننده بـه دلیـل نقض قـرارداد از 

دادگاه درخواسـت غرامـت کردنـد.
موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران این امکان را برای کشور فراهم 
کرده است که بتواند با هزینه ای اندک و از طریق سوآپ، جایگاه خود 

را به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی تثبیت کند.

معامله بیش از 6۰ هزار مگاوات ساعت برق 
در بورس انرژی

62 هزار و 680 مگاوات ساعت برق به ارزش 19 میلیارد ریال طی 
هفته گذشته در بورس انرژی معامله شد.

بورس  در  ماه(  مرداد  تا 20   16( هفته گذشته  در  ایسنا،  به گزارش 
باری  کم  نماد  در  ترتیب  به  هفته  معامالتی  روز  دو  در  تنها  انرژی، 
روزانه معادل 15 هزار و 800 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 
289 هزار و 993 ریال بر مگاوات ساعت، در نماد میان باری روزانه 
معادل 11 هزار و 520 مگاوات ساعات برق با قیمت متوسط 329 

هزار و 943 ریال بر مگاوات ساعت بوده است.
همچنین در نماد بار پیک روزانه معادل 1 هزار و 760 مگاوات ساعات 
برق با قیمت متوسط 341 هزار و 443 ریال بر مگاوات ساعت و در 
با  برق  ساعت  مگاوات   600 و  هزار   33 معادل  روزانه  پایه  بار  نماد 
قیمت متوسط 320 هزار و 492 ریال بر مگاوات ساعت بین خریداران 

و فروشندگان انرژی معامله شد.
 بر اساس آمارهای تایید شده از سوی وزارت نیرو، ارزش معامله های 

انجام شده در این هفته بیش از 19 میلیارد ریال بوده است.

2 پاالیشگاه هند
 به جمع مشتریان نفت ایران پیوستند

پس  پترولیوم«  »بهارات  و  پترولیوم«  »هندوستان  پاالیشگاه  دو 
به  دیگر  بار  ایران  از  نفت  خرید  توقف  سال  سه  به  نزدیک  از 
را  ایران  از  نفت  واردات  و  پیوسته  کشور  نفت  مشتریان  جمع 

کردند. آغاز 
نفت  پاالیشگاه  دو  ژاپن،  جنرال«  »توتن  پاالیشگاه  از  پس 
با فروکش  پترولیوم« هند هم  و »بهارات  پترولیوم«  »هندوستان 
به  دیگر  بار  بین المللی   محدودیت های  و  تحریم ها  فشار  کردن 

پیوست. ایران  خام  نفت  مشتریان  جمع 
پاالیشگاه هندی  این دو  به  ایران  نفت خام  اساس فروش  این  بر 
شده  سرگرفته  از  دیگر  بار  توقف  سال  سه  به  نزدیک  از  پس 
افزایش  با  آسیایی  این کشور  به  ایران  نفت  فروش  تا حجم  است 

شود. همراه  بیشتری 
انرژی  مجامع  با  ارتباط  و  اوپک  امور  مدیریت  گزارش  اساس  بر 
ایران در طول هفت ماهه نخست  وزارت نفت، جمهوری اسالمی 
سال جاری 2016 میالدی تاکنون به طور متوسط روزانه حدود 
حجم  که  اند  کرده  صادر  هند  به  خام  نفت  بشکه  هزار   359
مقایسه  در  آسیایی  سنتی  مشتری  این  به  ایران  نفت  صادرات 

67 درصدی داشته است. افزایشی  با مدت مشابه سال گذشته 
از  مانگلور«  و  اسار  »ریالنس،  پاالیشگاه  سه  فعلی  شرایط  در 
که  هستند  هند  در  ایران  خام  نفت  خریدار  سنتی  مشتریان 
»بهارات  و  پترولیوم«  »هندوستان  پاالیشگاه  دو  شده  اضافه  با 
 5 به  هند  در  ایران  نفت  خریدار  پاالیشگران  جمع  پترولیوم«، 

است. یافته  افزایش  پاالیشگاه 
از سوی دیگر حجم صادرات نفت ایران به هند درحالی از ابتدای 
باالترین میزان در طول هفت سال گذشته  به  سال جاری میالدی 
تاکنون رسیده است که شرکت ملی نفت ایران بهار امسال برخی 
از امتیازهای فروش نفت به پاالیشگاه های هندی را لغو کرده بود.
هم  ایران  نفت  شرکت  بین الملل  امور  مدیر  قمصری  سیدمحسن 
را  تغییر  این  ایران،  نفتی  معامالت  از  روپیه  تایید حذف  با  اخیرا 
است:  شده  یادآور  و  کرد  عنوان  مرکزی  بانک  مسئولیت های  از 
پاالیشگاه های  از  برخی  به  نفت  انتقال  هزینه  تحریم  دوران  در 
آی.  سی.  قراردادهای  ایران  نفت  ملی  شرکت  عهده  بر  هندی 
تغییر   »FOB« فوب  تیپ  به  را  قراردادها  اخیرا  که  بوده  اف 

است. کرده 

ترکیه گاز بیشتری از ایران 
می خرد

خواهان  ترکیه  گفت  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
خرید گاز بیشتر از ایران است و تهران و آنکارا 
باید بدون داوری اختالف خود بر سر قیمت گاز 

را حل کنند.
مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت، 
ترکیه خواهان خرید گاز بیشتر از ایران است و 
در خصوص مسائل قیمت گذاری با تهران مذاکره 

کرده است.
داوری  بدون  باید  آنکارا  و  تهران  افزود،  وی 

اختالف خود بر سر قیمت گاز را حل کنند.
کنفرانس  در  را  اظهارات  این  اوغلو  چاوش 
همتای  ظریف،  جواد  محمد  با  خبری  مشترک 
ایرانی اش که به آنکارا سفر کرده بود عنوان کرد.

ترکیه در سال 2012، اختالف خود بر سر قیمت 
گاز با ایران را به دیوان داوری بین المللی کشاند. 
دیوان در فوریه 2016 به سود ترکیه حکم داد و 
به دو طرف دستور داد تا بر سر کاهش  13.3 تا 

15.8 درصدی قیمت گاز ایران به توافق برسند.
انتظار می رود دو کشور در سپتامبر 2016 به 

توافقی در این زمینه دست یابند.

نفت ایران جای نفت روسیه را 
در بازار لهستان گرفت

حال  در  ایران  خام  نفت  گفتند،  تجاری  منابع 
نفت  بازار  در  روسیه  اورالز  نفت  جای  گرفتن 
اورالز به فروش  لهستان است و قرار است نفت 

نرفته در این کشور به بازار آسیا ارسال شود.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، منابع صنعتی 
نفت  کردن  جایگزین  حال  در  لهستان  گفتند، 
ایران با نفت فروش نرفته اورالز روسیه و ارجاع 

آن به بازار آسیاست.
بزرگترین  زمانی  که  مرکوریا،  تریدر  شرکت 
بود،  لهستان  در  روسیه  اورالز  نفت  فروشنده 
بندر  در  خود  تانکرهای  کردن  خالی  حال  در 
از  مرکوریا  است.  روسیه  خام  نفت  از  گدانسک 
تانکری که در حال حمل یک محموله نفت ایران 
به ساحل لهستان است، برای انتقال نفت فروش 

نرفته اورالز به بازار آسیا استفاده خواهد کرد.
دو منبع صنعتی گفتند، مرکوریا در حال ارسال 
بیش از 250 هزار تن از نفت اورالز خود به آسیا 
است. این کار توسط سوپرتانکر آتالنالس انجام 
خواهد گرفت که قرار است تا چند روز آینده با 
2 میلیون بشکه نفت خام ایران به بندر گدانسک 

برسد.
گفت،  باره  این  در  مرکوریا  شرکت  سخنگوی 
شرکت همچنان عالقمند به بازار لهستان است 
و کار و توسعه کسب و تجارت خود در این بازار 

را در سال های آینده ادامه خواهد داد.
وی افزود: »خالی کردن نفت اورالز از تانکرها در 
گدانسک تنها واکنش شرکت به تغییرات ایجاد 
که  نیست  معنا  بدان  این  و  است  بازار  در  شده 
مرکوریا قصد دارد کار در گدانسک و لهستان را 

متوقف کند«.
افزایش  به دلیل  گذشته  سال  در  اورالز  نفت 
تولید کنندگان نفت خاورمیانه، جایگاه  فعالیت 
خود را در بازار لهستان از دست داده و این مسئله 
شرکت های روسی را ناگزیر ساخته تا قیمت نفت 
خود را کاهش دهند. کاهش قابل توجه قیمت 
نفت ارسالی از طریق خط لوله در لهستان از زمان 
آغاز سال 2016 در کنار نفت واردشده از طریق 
بندر گدانسک، موجب کاهش عرضه نفت توسط 
شرکت مرکوریا شده است. شرکت پاالیشگاهی 
لوتوس لهستان 2 میلیون بشکه نفت از شرکت 
ملی نفت ایران خریده و این محموله در اواسط 

ماه اوت به بندر گدانسک خواهد رسید.
اجاره  قرارداد  ندارد  قصد  مرکوریا  شرکت 
که  را  گدانسک  بندر  در  نفت  ذخیره  تانکرهای 
در ماه اوت منقضی خواهد شد تمدید نماید و از 
همین رو این شرکت قصد دارد تانکرها را قبل از 

پایان ماه اوت تخلیه کند.
یک تاجر نفتی در این باره گفت: »ذخیره نفت در 
گدانسک امسال توجیه خود را برای مرکوریا از 
دست داده است. در ماه مارس عماًل این شرکت 

از بازار نفت لهستان خارج شد«.

نفت به مرز 47 دالر رسید

انرژی عربستان در  اظهارات روز پنجشنبه وزیر 
برای  کنندگان  تولید  احتمالی  اقدام  خصوص 
تثبیت بازار نفت، موجب به راه افتادن موجی از 
پیش خریدها در بازار شده و این مسئله افزایش 

قیمت نفت را به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، پس از آنکه اظهارات وزیر 
انرژی عربستان درباره اقدام احتمالی برای کمک 
خریدها  پیش  از  موجی  نفت،  بازار  تثبیت  به 
 را به راه انداخت، قیمت نفت روز جمعه حدود 
افزایش  بیشترین  و  یافت  افزایش  درصد   2

هفتگی از ماه آوریل تاکنون به ثبت رسید.
اما پس از آنکه آمارها نشان داد که شرکت های 
متوالی  هفته  هفتمین  برای  آمریکا  شیل  نفت 
بزرگترین  و  اند  داده  افزایش  را  سکوها  تعداد 
ترمیم در تعداد سکوها را در طی بیش از 2 سال 
گذشته صورت داده اند، رشد قیمت نفت اندکی 
17 سکو  آمریکایی  های  یافت. شرکت  کاهش 
اند که  افزوده  تولیدی خود  فعالیت های  به  را 

بیشترین افزایش از ماه دسامبر تاکنون است.
نفت  بشکه  هر  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
سنت   93 با  معامالتروزجمعه  پایان  در  برنت 
قیمت  رسید.  و 97 سنت  دالر   46 به  افزایش 
نفت برنت روزجمعه تا رقم 47 دالر و 5 سنت 
از 3 هفته  باال رفت که بیشترین رقم در بیش 
پایان  در  آمریکا  خام  نفت  بود.قیمت  گذشته 
به 44  افزایش  با یک دالر  معامالت روزجمعه  
دالر و 49 سنت رسید. قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمدییت روزجمعه به رقم 44 دالر و 60 سنت 
رسید که باالترین رقم از 22 جوالی تاکنون بود.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

دو پاالیشگاه »هندوستان پترولیوم« و »بهارات 
توقف  سال  سه  به  نزدیک  از  پس  پترولیوم« 
خرید نفت از ایران بار دیگر به جمع مشتریان 
را  ایران  از  نفت  واردات  و  پیوسته  کشور  نفت 

آغاز کردند.
به گزارش مهر، پس از پاالیشگاه »توتن جنرال« 
ژاپن، دو پاالیشگاه نفت »هندوستان پترولیوم« 
و »بهارات پترولیوم« هند هم با فروکش کردن 
فشار تحریم ها و محدودیت های بین المللی  بار 
دیگر به جمع مشتریان نفت خام ایران پیوست.

بر این اساس فروش نفت خام ایران به این دو 
سال  سه  به  نزدیک  از  پس  هندی  پاالیشگاه 
توقف بار دیگر از سرگرفته شده است تا حجم 
فروش نفت ایران به این کشور آسیایی با افزایش 

بیشتری همراه شود.
بر اساس گزارش مدیریت امور اوپک و ارتباط 

با مجامع انرژی وزارت نفت، جمهوری اسالمی 
ماهه نخست سال جاری  ایران در طول هفت 
به طور متوسط روزانه  تاکنون  2016 میالدی 
حدود 359 هزار بشکه نفت خام به هند صادر 
این  به  ایران  اند که حجم صادرات نفت  کرده 
مشتری سنتی آسیایی در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته افزایشی 67 درصدی داشته است.

اسار  پاالیشگاه »ریالنس،  در شرایط فعلی سه 
نفت  خریدار  سنتی  مشتریان  از  مانگلور«  و 
خام ایران در هند هستند که با اضافه شده دو 
»بهارات  و  پترولیوم«  »هندوستان  پاالیشگاه 
پترولیوم«، جمع پاالیشگران خریدار نفت ایران 

در هند به 5 پاالیشگاه افزایش یافته است.
به  ایران  نفت  صادرات  حجم  دیگر  سوی  از 
به  میالدی  سال جاری  ابتدای  از  درحالی  هند 
گذشته  سال  هفت  طول  در  میزان  باالترین 

تاکنون رسیده است که شرکت ملی نفت ایران 
بهار امسال برخی از امتیازهای فروش نفت به 

پاالیشگاه های هندی را لغو کرده بود.
بین الملل  امور  مدیر  قمصری  سیدمحسن 
حذف  تایید  با  اخیرا  هم  ایران  نفت  شرکت 
از  را  تغییر  این  ایران،  نفتی  معامالت  از  روپیه 
مسئولیت های بانک مرکزی عنوان کرد و یادآور 
شده است: در دوران تحریم هزینه انتقال نفت به 
برخی از پاالیشگاه های هندی بر عهده شرکت 
ایران قراردادهای سی. آی. اف بوده  ملی نفت 
 »FOB« فوب تیپ  به  را  قراردادها  اخیرا  که 

تغییر کرده است. 
خام  نفت  فروش  قراردادهای  در  امتیازها  لغو   
ترین  کوتاه  در  هندی  پاالیشگاه های  به  ایران 
زمان با واکنش »دارمندرا پرادهان« وزیر نفت 
دهلی  دولت  ارشد  مقام  این  و  روبرو شد  هند 

در گفتگویی با بیان اینکه ایران انتقال رایگان 
نفت به هند را متوقف کرده است، از پاالیشگران 
اسار«  و  »مانگلور  شرکت  همچون  هندی 
نفت  انتقال  برای  خودشان  که  است  خواسته 

ایران اقدام کنند.
پرادهان همچنین با تاکید بر اینکه شرکت ملی 
نفت  پول  پرداخت  پیشین  سازکار  ایران  نفت 
ایران  بود:  کرده  تاکید  است،  کرده  متوقف  را 
خواسته که از این پس، پول نفت فروخته شده 

را به یورو دریافت کند.
با این تغییر در قراردادهای فروش نفت ایران از 
برای  به »FOB« هزینه حمل نفت   »CIF«
اسار،  »ریالنس،  پاالیشگاه ها همچون  از  برخی 
مانگلور و هند پترولیوم« بر عهده خریداران افتاد 
و عمال دوره انتقال رایگان نفت برای پاالیشگران 

هندی تمام شد.

2 پاالیشگاه هند به جمع مشتریان نفت ایران پیوستند

وزیرنفت  بازرگانی  و  الملل  بین  امور  معاون 
با شرکت های  اولیه  مذاکرات  این که  بیان  با 
به  نفتی  قراردادهای  امضای  برای  خارجی 
پایان  تا  گفت:  است،  جریان  در  فعال  صورت 
این  جدید  قراردادهای  امضای  شاهد  امسال 

صنعت خواهیم بود.
جدید  مدل  معرفی  با  دارد  قصد  ایران 
گذشته  های  کاری  کم  نفتی،  قراردادهای 
را  گاز مشترک  و  نفت  های  میدان  توسعه  در 
می  بینی  پیش  آنها  اجرای  با  که  کند  جبران 
خارجی،  گذاری  سرمایه  جذب  بر  عالوه  شود 

فناوری های جدید نیز به کشور منتقل شود.
جدید  مدل  شدن  نهایی  از  پس  است  قرار 
تهیه  و  ذیربط  نهادهای  در  نفتی  قراردادهای 
بزرگ  های  میدان  این  مناقصه  نویس،  پیش 

برگزار شود.
به گزارش وزارت نفت، معاون امور بین الملل 
وضعیت  آخرین  درباره  وزیرنفت  بازرگانی  و 
اجرای قراردادهای جدید نفتی و زمان برگزاری 
اکنون  هم  گفت:  المللی  بین  های  مناقصه 
هیئت  در  قراردادها  از  مدل  این  چارچوب 

وزیران تصویب شده است.
از  پس  که  این  بیان  با  نیا  زمانی  امیرحسین 
نفتی  های  پروژه  مناقصه  نویس،  پیش  تهیه 
قیمت  کاهش  کرد:  اضافه  شود،  می  برگزار 

سرمایه  برای  را  سختی  شرایط  نفت،  جهانی 
المللی  بین  عرصه  در  نفت  صنعت  در  گذاری 
جذب  برای  شدیدی  رقابت  و  آورده  وجود  به 
گرفته  شکل  بخش  این  در  گذاری  سرمایه 
برای  ایران  های  پروژه  وجود  این  با  اما  است، 

شرکتهای بین المللی جذاب است.
شرکتهای  نیافتن  حضور  دلیل  نیا،  زمانی 
را  ایران  نفت  صنعت  های  پروژه  در  خارجی 
تاخیر در تصویب مدل  ها،  تحریم  لغو  از  پس 
افزود:  و  کرد  عنوان  نفتی  قراردادهای  جدید 
پروژه های نفتی ایران بدون تردید در ماه های 
آینده عرضه خواهد شد و پیش بینی می شود 
تا پیش از پایان امسال، قراردادهای بزرگی در 

صنعت نفت امضا شود.
وی با بیان این که مذاکرات اولیه با شرکتهای 
و است  جریان  در  مداوم  بصورت   خارجی 
دست  به  زمینه  این  در  نیز  اولیه  های  تفاهم 
آمده است، گفت: شرکت های عالقمند اروپایی 

و آسیایی برای حضور در ایران وجود دارد.
نفت  درباره همکاری صنعت  نفت  وزیر  معاون 
ایران و شرکتهای آلمانی گفت: همکاری خوبی 
با شرکت های آلمانی و بخصوص زیمنس شکل 
گرفته است و نقشه راه همکاری با این شرکت 

بزرگ آلمانی تدوین شده است.
وی یادآورشد: شرکت ملی نفت ایران و شرکت 

ملی گاز ایران اردیبهشت ماه امسال تفاهمنامه 
همکاری با این شرکت آلمانی امضا کردند. 

راستای  در  دولت  هیات  ایرنا،  گزارش  به 
مورد  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  منویات 
امور  زبده  کارشناسان  نظرات  به  جدی  توجه 
نفتی، پیش نویس »شرایط عمومی، ساختار و 
الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز« را در 

سیزدهم مرداد ماه جاری تصویب کرد.
رهبرمعظم  منویات  راستای  در  وزیران  هیات 

نظرات  به  جدی  توجه  درمورد  انقالب 
انتقادات  نیز  و  نفتی  امور  زبده  کارشناسان 
صاحبنظران  از  تعدادی  سوی  از  شده  مطرح 
قراردادهای  درخصوص  ها  رسانه  سطح  در 
اقتصاد  با تشکیل کارگروهی ذیل ستاد  نفتی، 
نفت،  وزارت  نمایندگان  از  دعوت  با  مقاومتی 
منتقدین قراردادهای نفتی و صاحبنظران این 
حوزه، موضوع را در جلسات متعدد بررسی و در 

نهایت تصویب کرد.

معاون امور بین الملل وزیر نفت خبرداد:

امضایقراردادهایجدیدنفتیتاپایانسال

پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
و  هوکاپ  عملیات  آغاز  به  توجه  با   گفت: 
 18Bو  21،  19A سکوهای  اندازی  راه 
راه  و  عملیات  این  اتمام  با  جنوبی  پارس 
تا   17B و   20  ،19B های  عرشه  اندازی 
به  مکعب  متر  میلیون   100 سال،  پایان 

ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می شود.
روابط عمومی شرکت نفت وگاز پارس روز 
افزود:  شعبانپور  اکبر  علی  از  نقل  به  شنبه 
به دلیل مشترک بودن میدان گازی پارس 
برداشت  بر  ها  فعالیت  تمرکز  جنوبی، 
دلیل  همین  به  دارد  قرار  میدان  از  بموقع 
تالش می شود تا با راه اندازی این سکوها 
بخش  در  باقیمانده  های  فعالیت  اتمام  و 
برداشت  در  بخشی  سرعت  و  فراساحل 
منابع گازی، سهم مردم ایران از این میدان 

گرفته شود.
فازهای  عرشه  اکنون  هم  کرد:  اضافه  وی 
راه  و  هوکاپ  مراحل   18B و   21  ،19A
شدن  اضافه  با  و  کند  می  طی  را  اندازی 
اکنون  هم  که  فازها  این  دیگر  سکوی  سه 
با پیشرفت مناسبی در یاردهای خرمشهر و 
بندرعباس دردست ساخت است، معادل پنج 

فاز استاندارد ظرفیت تولید ایجاد می شود.
ریزی  برنامه  طبق  داد:  ادامه  شعبانپور 
به  ها  عرشه  این  ورود  با  گرفته  صورت 
امسال  پایان  تا  تولید،  عملیات  بخش 
پنج  حدود  معادل  مترمکعب  میلیون   100
کنونی  تولید  به  گاز  مکعب  فوت  میلیارد 
های  فعالیت  انجام  با  و  خواهدشد  افزوده 
میزان  این  بعدی  مراحل  در  تکمیلی 
مکعب  متر  میلیون   140 به  گاز  برداشت 

در روز خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان 
پارس جنوبی شامل  پروژه گازی  اینکه هر 
نصب  و ساخت،  است  اجرایی  مرحله  چهار 
یکی  تنها  دریایی  سکوهای  اندازی  راه  و 
است،  فرآیند  این  اصلی  بخش  چهار  از 
سکوی  سه  این  حفاری  بخش  درمورد 
حفاری  عملیات  افزود:  اندازی  راه  درحال 
پایان  به  سکوها  تولیدی  های  چاه  تمامی 
رسیده و برای هرحلقه چاه، بطور میانگین 

3،5 تا 4 کیلومتر حفاری انجام شده است.
بخش  چهار  این  داد:  ادامه  شعبانپور 
پاالیشگاهی مانند چهار جزیره بزرگ است 
می  تقسیم  کوچکتری  های  بخش  به  که 
عنوان  به  ها  بخش  این  مجموع  و  شود 
به  رسیدن  از  پس  طرح،  یک  اجزای 
گاز  تولید  و  برداشت  آماده  یکپارچگی، 

خواهد شد.
راه  از  پس  که  بطوری  کرد:  اضافه  وی 
قسمت  به  مخزن  از  گاز  سکو،   اندازی 
سه  صورت  به  و  شده  وارد  ها  عرشه 
وارد  گاز(،  و  گازی  میعانات  فازی)آب، 
به  انتقال  از  پس  و  شده  دریایی  لوله  خط 
پاالیشگاه خشکی و اتمام مراحل فرایندی، 
اتان،  شیرین،  گاز  گازی،  میعانات  به 
تا  شده  تفکیک  گوگرد  و  بوتان  و  پروپان 
در  گازی  بزرگ  طرح  یک  تولید  زنجیره 

یابد. تکامل  پارس جنوبی 
دریایی  لوله  خطوط  همه  کرد:  بیان  وی 
به  دریا  در  باید  و  شده  اجرا  سکوها  این 
پاالیشگاه  به  نیز  خشکی  در  و  ها  عرشه 

متصل شود.
افزود:  پارس  گاز  و  نفت  مدیرعامل شرکت 
توپک  خطوط  این  نیز  بعد  مرحله  در 
فشار  درعمل  و  شده  هیدروتست  و  رانی 
برابر  نیم  و  یک  باید  تست  هیدرولیکی 
های  فعالیت  از  پس  و  شود  عملیاتی  فشار 
از  گاز  دریافت  آماده  خطوط  این  تکمیلی 

سکو خواهد شد.
شعبانپور وضعیت توسعه بخش پاالیشگاهی 
را بسیار   21 فازهای 19، 17و18 و 20 و 
رویکردهای  افزود:  و  کرد  ارزیابی  مثبت 
توسعه در این فازها مبتنی بر اجرای بخش 
اندازی  راه  از  پیش  محیطی،  زیست  های 
طرح است که هم اکنون در زمینه پیگیری 
تصفیه  واحدهای  سازی  آماده  و  ساخت 
و  احیای  کمپرسورهای  صنعتی،  فاضالب 
تثبیت  واحد   OFF GAS کمپرسورهای 
واحد  تکمیل  و  ساخت  گازی،  میعانات 
گوگرد سازی، و برنامه ریزی برای بازیافت 
پاالیشگاه،  فلر در  و شیرین سازی گازهای 

نتایج خوبی بدست آمده است.

اصالح  با  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
و  آب  طرح های  تعرفه ها،  نظام 
کنیم،  خودگردان  باید  را  فاضالب 
تا  است  تالش  در  نیرو  وزارت  گفت: 
شده  تولید  محصول  خصوصی  بخش 
مصرف  به  را  فاضالب  و  آب  بخش  در 

برساند. فروش  به  نهایی  کننده 
امضای  آیین  در  چیت چیان  حمید 
بخش  در  سرمایه گذاری  قراردادهای 
سیاست  اظهارداشت:  فاضالب  و  آب 
بخش  به  آوردن  روی  در  دولت 
از  نیم  بتوا که  است  این  خصوصی 
استفاده  خصوصی  بخش  توانمندی 
بخش  که  چرا  کنیم  بیشتری 
توجهی  قابل  حجم  می تواند  خصوصی 
وزیر  کند.  جامعه  وارد  را  منابع  از 
است  این  واقعیت  کرد  تصریح  نیرو 
افزایش  به  توجه  با  آب  به  نیاز  که 
زمانی  است،  یافته  افزایش  جمعیت، 
همان  در  آب  بود  کم  جمعیت  که 
است  بوده  مردم  پاسخگوی  مناطق 
به  پاسخ  برای  هستیم  ناچار  االن  اما 
منطقه  از  مناطق  شرب  آب  به  نیاز 
صد  چند  دیگر  منطقه  به  دیگری 

کنیم. منتقل  آب  کیلومتر 
مثال  عنوان  به  افزود:  چیان  چیت 
آن  طول  کیلومتر   700 که  کوثر  خط 
بویراحمد  و  کهگیلویه  از  را  آب  است 
می دهد،  انتقال  بوشهر  و  خوزستان  به 
کمتر  آب  تصفیه  گذشته  در  بنابراین 
حال  در  اما  می گرفت  قرار  توجه  مورد 
سنگین  فلزات  وجود  دلیل  به  حاضر 
در آب و آرسنیک و باال رفتن نیترات، 
فاضالب  و  سرمایه گذاری در بخش آب 

است. ضرورت  یک 
دفع  مسئله  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  باالیی  منابع  نیازمند  فاضالب 
دولت  منابع  نیازمند  تنها  اگر  گفت: 
کارها  از  مقدار  یک  تنها  باشیم 
مالی  منابع  که  چرا  می شود  انجام 

این  برای  پس  است  محدود  پولی  و 
از  استفاده  نیازمند  عظیم  اقدامات 
بخش  مالی  و  مدیریتی  ظرفیت های 

هستیم. خصوصی 
ایجاد  با  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
خصوصی  شرکت های  میان  رقابت 
هزینه  با  کار  کیفیت  رفتن  باال  موجب 
بهره وری  ارتقاء  گفت:  می شویم،  کمتر 
بخش  از  استفاده  مزایای  از  دیگر  یکی 
فاضالب  و  آب  صنعت  در  خصوصی 
اصلی  محورهای  جزء  اتفاقاً  که  است 

می رود. شمار  به  مقاومتی  اقتصاد 
در  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
ما  متقابل  بیع  قراردادهای  مورد 
تعهد  دولت  برای  و  نداریم  مشکلی 
قراردادها  این  در  گفت:  نیست،  آور 
سرمایه گذاران  به  بیشتری  اطمینان 
بنابراین  شد،  خواهد  خصوصی  بخش 
تعرفه ها،  نظام  اصالح  با  که  امیدواریم 
را خودگردان  فاضالب  و  آب  طرح های 
متکی  فاضالب  و  آب  صنعت  و  کنیم 

نشود. کشور  عمومی  منابع  به 
خواهد  باعث  اقدام  این  افزود:  وی 
خصوصی  بخش  به  اطمینان  شد 
بیشتری  ظرفیت  با  تا  یابد  افزایش 
و  آب  صنعت  در  کار  عرصه  وارد 

شویم. فاضالب 
افزود: در حال حاضر پوشش دفع  وی 
است  درصد   47 طرح ها  در  فاضالب 
درصد   100 به  رسیدن  برای  بنابراین 

داریم. پیش  در  را  طوالنی  راه 
ما  بعدی  گام  داد:  ادامه  چیت چیان 
که  است  این  منطقی  تکامل  مسیر  در 
شرکت های  و  نیرو  وزارت  نیست  الزم 
به  و  بخرند  را  محصول  آن  به  متعلق 
بلکه  بفروشند،  نهایی  کننده  مصرف 
و  تولید  به  اقدام  خصوصی  بخش  باید 
فاضالب  و  آب  صنعت  در  بهره برداری 
کننده  مصرف  به  را  محصول  و  بکند 

برساند. فروش  به  نهایی 

صنعت آب و فاضالب با اصالح تعرفه  خودگردان می شودافزایش 1۰۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز در کشور
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دالیل لزوم تشکیل کمیسیون ویژه 
اقتصاد مقاومتی در مجلس

علیرضا فرساد
کارشناس اقتصادی 

جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   
رای   88 با  مردادماه(   20 )چهارشنبه،  علنی 
از  ممتنع  رای   6 و  مخالف  رای   102 موافق، 
ویژه  با تشکیل کمیسیون  نماینده حاضر   245

اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.اما موضوعی که در این رابطه بسیار 
قابل تامل است تاکییدات جدی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد 
مقاومتی است که تا امروز از سمت برخی از نهادها به خصوص دولت 
یازدهم آنطور که باید و شاید جدی گرفته نشده است.یکی از اصلی 
ترین وظایف یک نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی نظارت بر 
اجرای صحیح قانون . دفاع و حمایت از حقوق مردم میباشد.جدی 
نهاد  تخصصی  نظارت  به  نیاز  نهادها  سوی  از  موضوع  این  نگرفتن 
اقتصاد  ویژه  کمیسیون  ایجاد  دارد.لزوم  کننده کشور  نظارت  اصلی 
مقاومتی دلیل بر همسو سازی و موازی کاری با سایر کمیسیون ها 
نیست بلکه در اقتصاد مقاومتی باید مسائل به صورت تخصصی در هر 
حوزه دنبال شود که گاه این مسائل نمیتواند در یک کمیسیون خاص 
مانند کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون فرهنگی و... مورد بررسی قرار 
گیرد.اما آنچه که بسیار حائز اهمیت است مسئله ای است که باید 
و  لمس  را  این  اسالمی  در مجلس شورای  ملت  نمایندگان محترم 
درک نمایند که بحث اقتصاد مقاومتی تنها مسئله اقتصادی نیست 
بلکه با حوزه هایی همچون فرهنگی.اجتماعی.اقتصادی.فناوری.نظارت

ی.علمی و ده ها حوزه دیگر ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد و بی 
شک ارتباط زنجیره وار این حوزه ها با هم در جهت پیشبرد صحیح 
اقتصاد مقاومتی نمیتواند  فرمایشات مقام معظم رهبری در مسئله 
در یک کمیسیون طرح ها و موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.یکی 
دیگر از نکات بسیار قابل توجه و مهم در مسئله اقتصاد مقاومتی بحث 
واردات است که طبق فرمایشات رهبری معظم انقالب وقتی ابزاری 
که بسیار هم مهم است و کاربرد دارد و در داخل کشور در حال تولید 
است اما شخصی آنرا از خارج از کشور وارد مینماید این ضد جهت 
گیری اقتصاد مقاومتی است.یعنی مسائل نظارتی بسیار دقیق و قوی 
در این امر؛ یکی از مهم ترین ارکان در پیشبرد این طرح میباشد.

آنچه که مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی فرمودند این 
است که: اقتصاد مقاومتی یک کّل فراگیر است که از عرصه ی علمی 
تا عرصه ی فعالیتهای فّنی، تا عرصه ی خدمات، تا عرصه ی بازرگانی 
و صادرات و واردات، تا عرصه ی آموزش در دانشگاه ها و دبیرستان ها، 
اقتصاد  در  ای  گسترده  حجم  چنین  می شود.حال  شامل  را  همه 
مقاومتی را کدام کمیسیون میتواند به صورت تخصصی پیگیری کند؟

آیا کمیسیون اقتصادی توانایی پیگیری طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه 
دانشگاه و دبیرستان را دارا میباشد؟ یا کمیسیون فرهنگی توانایی 
پیگیری طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه بازرگانی و صادرات را میتواند 

پیگیری نماید؟
فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی مانند چراغ 
برای همه دلسوزان نظام که دغدغه درست اجرا شدن  راهی است 
اقتصاد  در  موجود  های  ظرفیت  زیرا  دارند  کشور  در  را  طرح  این 
گاز.صنعت.معادن.موقعیت  و  زیست.نفت  محیط  مسئله  مقاومتی 
همه  از  و  افزاری  سخت  و  افزاری  نرم  های  جغرافیایی.زیرساخت 
مهم تر ظرفیت نیروی انسانی کار در این کشور است که تاثیر بسیار 
موثری در پیشرفت اقتصادی در کشور دارند.پس گمان میشود نبود 
این  از سرعت پیشرفت  این حوزه میتواند  کمیسیونی تخصصی در 
طرح در کشور کاهش دهد و مجلس باید برای تشکیل این کمیسیون 
تجدید نظری داشته باشد تا بتوانیم هر چه سریع تر در جهت شاخص 
مقام  از سمت  مطروحه  فرمایشات  اساس  بر  مقاومتی  اقتصاد  های 

معظم رهبری حرکت نماییم.
 

 خودرو
 تولید 2 مدل سواری متوقف شد

تیر ماه امسال تولید دو مدل خودروی سواری در خودروسازان داخلی 
LUXURY دنده ای C30 متوقف شد. در این مدت تولید ولیکس

از  و  بوده  همراه  درصدی  کاهش صد  با  راین  خودروسازان  شرکت 
363 دستگاه در تیر 1394 به صفر کاهش یافت.تیر ماه امسال تولید 
نیز صد درصد کاهش  لندمارک گروه خودروسازی بهمن  خودروی 
یافته و از شش دستگاه در تیر ماه سال گذشته با صفر رسید.در این 
مدت تولید برخی سواری ها نیز اگرچه متوقف نشده، اما به نزدیک 
صفر کاهش یافته است. در این زمینه تولید خودروی ام وی ام 315 
شرکت مدیران خودرو 99.3 درصد کاهش یافته و از 135 دستگاه 
خودروی جک  یافت.تولید   کاهش  دستگاه  یک  به   1394 تیر  در 
J5شرکت کرمان موتور نیز با کاهش 98.6 درصدی همراه بوده و از 

1914 دستگاه در تیر ماه سال گذشته به 27 دستگاه رسید.
 

 اقتصاد کالن
ویزا بین ایران و ارمنستان لغو شد

طی چند روز گذشته، مسافرانی که به ارمنستان رفتند می گویند ویزا 
بین دو کشور لغو شده است.تفاهم نامه همکاری برای لغو رژیم روادید 
فاز  وارد  اکنون  و  امضاء شد  ژوئن 2016  ارمنستان 5  و  ایران  بین 
مرحله اجرایی شده است.به گزارش فارس ، براساس این تفاهم نامه، 
شهروندان ایرانی و ارمنی می توانند 90 روز را در طول 6 ماه در کشور 

مقصد ایران یا ارمنستان به سر ببرند.
 

 دوست حسینی رسما رئیس صندوق توسعه ملی شد
اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس این هیات انتخاب 
شدند. در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که صبح شنبه به 
ریاست حجت ااالسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد، بر 
مبنای ماده 84 قانون برنامه پنجم، 5 عضو جدید هیات عامل صندوق 
توسعه ملی مطرح و با رای اعضای هیات امناء انتخاب شدند.در این 
تهرانفر،  احمد دوست حسینی، علیرضا صالح، حمید  آقایان  جلسه 
حمید رضا تیموری و علیرضا ساعدی به عنوان اعضای جدید هیات 
عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند.همچنین با تصویب هیات 
امناء احمد دوست حسینی نیز به عنوان رییس جدید هیات عامل 

صندوق توسعه ملی انتخاب شد.
 

 کشاورزی
مجوزی برای واردات زیتون ندادیم

در شرایطی که حدود پنج سال از ممنوعیت واردات زیتون به صورت 
کنسروی می گذرد در بهار امسال 15 تن زیتون از مبادی رسمی و 
گمرکات کشور وارد شده است در حالی که مجری طرح زیتون وزارت 
کشاورزی اعالم کرد با توجه به میزان تولید و مصرف زیتون کنسروی 
واردات آن  برای  اعالم شد و مجوزی  از سال 1390  ممنوعیت آن 
نداده ایم اما گمرک باید در این زمینه پاسخگو باشد که چگونه این 
محصول بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی وارد شده است.محمد 
مناسب  جوی  شرایط  به  توجه  با  کرد:  اظهار  رودی  ملک  رمضانی 
از 83  باغات زیتون وجود دارد و بیش  امسال عملکرد مناسبی در 
هزار هکتار باغ تجاری و شناسنامه دار و حدود 20 هزار هکتار باغ 
های بدون شناسنامه و غیر تجاری در محوطه های دولتی، پادگان ها 
و مناطق شهرداری وجود دارد که پیش بینی می شود بیش از 120 

هزار تن از باغات تجاری برداشت شود.

شرط دولت برای بازگشت مدیران بازنشسته
6۰ ساعت کار یا یک سوم حقوق  

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه مدیرانی که یکبار 
مجدد  شرایطی،  با  می توانند  شده اند  بازنشسته 
به کار بازگردند، گفت: این مدیران باید حداکثر 
همتای  حقوق  سوم  یک  و  کرده  کار  60ساعت 
خود را دریافت کنند.محمدرضا فیاض  درباره ادامه 
همکاری مدیران بازنشسته با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: قانون می گوید که اگر بازنشسته ها 
عالقمند به خدمت در دستگاه های دولتی باشند، 
مانعی وجود ندارد؛ اما باید دو شرط را رعایت کنند؛ 
به این معنا که حداکثر 60 ساعت کار کنند و یک 
سوم حقوق همتای خود را بگیرند.گفته های فیاض 
در شرایطی است که بعد از ابالغ مصوبه ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان در دستگاههای دولتی، 
موجی از برکناری مدیران از سوی برخی وزرا به راه 
افتاد، این در حالی است که دولت برای تداوم حضور 
مدیران توانمند در بدنه دستگاههای اجرایی مفادی 
را در مصوبه مذکور پیش بینی کرد که براساس 
آن مدیران بازنشسته مشروط به حداکثر 60 ساعت 
توانند همچنان در  و یک سوم حقوق  می  کار 
دستگاههای اجرایی به کار خود ادامه دهند که هیچ 
الزام قطعی برای قطع همکاری با مدیران توانمند 
وجود ندارد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
مهر گفت : در اجرای مصوبه مذکور مقرر شد حدود 
5 تا 6 نفر از مدیران بازنشسته  وزارت صنعت که 
برای ادامه همکاری با این شرایط، اعالم آمادگی 
کرده بودند، به خدمت خود ادامه بدهند. ما نیز از 
آنها تشکر کردیم و در حال همکاری هستیم.وی 
تصریح کرد: اکنون این مدیران یک سوم حقوق 
همتای خود را می گیرند و این مقررات، از روز ششم 
مرداد امسال در مورد آنها ساری و جاری شده است؛ 
اما تا قبل پنج مرداد، مطابق با قبل کار کرده اند. در 
این میان به نظر می رسد که انضباط خوبی در این 
رابطه بر دولت حاکم شده که امیدواریم مثبت باشد.

 
 بازار سرمایه

شاخص بورس 28 واحد رشد کرد
شاخص کل بورس در جریان معامالت روزگذشته  
جریان  در  یافت.  افزایش  واحد  سرمایه 28  بازار 
معامالت بازار سرمایه تعداد 1114 میلیون سهم و 
حق تقدم به ارزش 232 میلیارد ریال در 63 هزار 
نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.شاخص کل بورس 
با ثبت افزایش 28 واحد در ارتفاع 78 هزار و 218 
واحد متوقف شد.شاخص های اصلی بازار سرمایه 
هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به طوری که 
ارزشی( 10 واحد، کل  شاخص قیمت )وزنی ــ 
)هموزن( 25 واحد، قیمت )هموزن( 20 واحد، آزاد 
شناور 2.8 واحد و شاخص بازار اول 34 واحد رشد 
کردند.در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 319 
میلیون ورقه به ارزش 205 میلیارد تومان در 28 
هزار نوبت، آیفکس 1.1 واحد افت کرد و در ارتفاع 

816 واحد قرار گرفت.
 

 تولید وتجارت
رقابت صادرکنندگان نمونه استانی

 کلید خورد
سازمان توسعه تجارت در فراخوانی از بنگاه های 
کرد  دعوت  کشور  استان های  تمام  در  صادراتی 
تا در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی 
سطح  در  صادرکنندگان  کنند.تمامی  شرکت 
استان ها می توانند تا 20 شهریور ماه سال جاری 
به صورت الکترونیکی در این رقابت ثبت نام و سپس 
مدارک خود را به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان 
نمونه استانی ارسال کنند.متقاضیان تا 20 شهریور 
ماه فرصت دارند تا پس از مطالعه دقیق شرایط و 
ضوابط از طریق سایت نمونش در فرایند انتخاب 

صادرکنندگان نمونه استانی ثبت نام کنند.
 

 حمل و نقل

انتقال تمام ایستگاه های راه آهن
 به داخل شهرها

مدیرعامل شرکت راه آهن از انتقال تمام ایستگاه های 
اصلی راه آهن از خارج به داخل شهرها خبر داد و 
گفت: کمیته مشترکی برای طراحی ایستگاه های 
راه آهن تشکیل شده است.محسن پورسید آقایی 
با اشاره به روند مطالعات و جانمایی ایستگاه های 
اظهار  ریل پایه  شهرسازی  مدل  اساس  بر  جدید 
در  واقع  راه آهن  اصلی  ایستگاه های  تمام  داشت: 
خارج شهرها به داخل منتقل خواهند شد که بر 
این اساس ایستگاه راه آهن رشت طبق مطالعات و 
با هماهنگی های انجام شده بین معاونت شهرسازی 
و شرکت راه آهن برای تعیین محل استقرار ایستگاه 
جدید به داخل شهر منتقل می شود و در جلسه بعد 

آلترناتیو مورد نظر نیز انتخاب خواهد شد.
 

 راه و عمران
کاهش تخلفات ساخت وساز 

در استان های شمالی
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی 
در  ساز  و  ساخت  تخلفات  کاهش  بر  تاکید  با 
استان های شمالی کشور، از مسدود کردن مفرهایی 
می زنند  دور  را  قانون  که  شمالی  استان های  در 
خبر داد و گفت: در مناطق روستایی و جاهایی 
که اجازه ساخت و ساز وجود ندارد حساسیت ها 
و پیگیری ها بسیار باال است.پیروز حناچی در بیان 
پیگیری های شورای عالی شهرسازی و معماری برای 
کاهش و یا توقف ساخت و ساز بناهای بلند و خارج 
از ضوابط بویژه در شهرهای شمالی کشور گفت: 
بلندمرتبه سازی های مناطق شمالی کشور به شکل 
سابق ادامه ندارد. در مناطق روستایی و جاهایی 
که اجازه ساخت و ساز وجود ندارد حساسیت ها و 
پیگیری ها بسیار باال است و به شدت با ساخت و 

سازهای این چنینی برخورد می شود.

یادداشت خبر

تجارت  و  معدن  صنعت،  اقتصاد:  وزیر  گروه 
افت  و  سیمان  صنعت  محدودیت های  درباره 
صادرات توضیح داد و تاکید کرد که همچون 
سازه های  باید  پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری 
بتنی جایگزین سازه های فلزی در ساختمان ها 
در  کرد:  اظهار  زاده  نعمت  محمدرضا  شوند. 
قبیل  از  محدودیت هایی  با  سیمان  صنعت 
کاهش صادرات به دلیل نا امنی های به وجود 
آمده در منطقه و رکود نسبی مسکن در داخل 
کشور مواجه بوده ایم اما در بخش ساختمان و 
بهبود  به  رو  ابتدای سال شاخص ها  از  مسکن 
پولی  سیاست های  امیدواریم  که  است  بوده 
اعتبار در جهت  و  پول  اتحاذ شده در شورای 
رونق مسکن کارساز باشد.وی مسکن را موتور 
توسعه صنعت ساختمان دانست و تاکید کرد: 
بتنی  جای  به  فلزی  های  سازه  ما  کشور  در 
کشورها  بیشتر  که  حالی  در  شده اند  غالب 
مثل آمریکا و ژاپن از سازه های بتنی استفاده 
می کنند؛ لذا الزم است سازه های خود را مقاوم 
و به شکل بتنی باال ببریم.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ادامه داد: یکی از موضوعات و مسائل 
حائز اهمیت، بحث استفاده از محصوالت سبک 
باید کاری کنیم که  در ساخت و ساز است و 
قیمت تمام شده ساخت و ساز کاهش یابد و 
گیرد. قرار  مدنظر  نیز  ساختمان  کیفی  بحث 
به روز  باید روز  ما  تاکید کرد: محصوالت  وی 
تولید شود  المللی  بین  استانداردهای  براساس 
و در بخش صادرات به جایی برسیم که هیچ 
واحد صنعتی نباشد که بخشی از محصول خود 
بر  تاکید  با  را به خارج صادر نکند.نعمت زاده 
تامین تولید داخل خاطرنشان کرد: صنعتگر و 
سرمایه گذار داخلی باید در عین تولید داخل 
و  باشد  جهانی  بازارهای  سمت  به  نگاهش 
بازارهای هدف و کشور های همسایه از دست 

خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ندهد.وی 
بابیان اینکه 60 تا 70 درصد هزینه ای که در 
بخش خصوص یا دولتی انجام می شود مربوط 
هزینه  این  گفت:  است،  ساختمان  بخش  به 
گیرد  می  ساز صورت  و  بخش ساخت  در  که 
است.وزیر  و خدمات ساختمانی  مصالح  شامل 
 4000 ساالنه  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تا 5000 واحد صنعتی جدید کوچک، متوسط 
و بزرگ در کشور آغاز به فعالیت می کند که 
سیاست  به  نیاز  واحد صنعتی  تعداد  این  تبعا 
های جدید دارند.وی با اشاره به نوآوری و رشد 
صنعت ساختمان و صادرات صنعت اظهار کرد: 

بزرگترین صادرکننده سیمان  در سال 1393 
در جهان بودیم و در زمینه کاشی و سرامیک 
شیشه  تاریخ  بودیم.  صادرکننده  پنجمین  نیز 
و  برمی گردد  از 3000 سال  بیش  به  ما  گری 
جدید  تجهیزات  زمینه  در  امروز  خوشبختانه 
هستیم؛  روبرو  چشم گیری  رشد  با  ساختمان 
باید این صنعت را به صنعتی پویا و فعال  لذا 
در صحنه بین المللی تبدیل کنیم.نعمت زاده 
همچنین بر لزوم برگزاری دو نمایشگاه صنعت 
ساختمان تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت 
نمایشگاه صنعت ساختمان و ظرفیت های باالی 
این صنعت پیش بینی کرده ایم یک نمایشگاه 
دیگر در جوار فرودگاه امام خمینی)ره( احداث 
شود و قرار است 150 هکتار زمین در آنجا در 
استقبال  به  توجه  با  گفت:  بگیریم.وی  اختیار 
بین المللی  نمایشگاه  شرکت کنندگان،  باالی 
الزم  و  ندارد  را  این  از  بیش  گنجایش  تهران 
تا  دو  که  شود  ایجاد  دیگری  نمایشگاه  است 
سه برابر نمایشگاه بین المللی تهران گنجایش 

داشته باشد.
پیش بینی ثبات نسبی در بازار مسکن

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی با انتقاد از باال بودن میزان اجاره بهای 
مسکن گفت:گرانی مجدد مسکن باعث تشدید 
رکود در این بازار می شود بنابراین پیش بینی 
حفظ  مسکن  بازار  در  نسبی  ثبات  شود  می 
اوراق  عرضه  افزایش  درباره  زارع  شود.رحیم 
گفت:  تسهیالت مسکن  از  استفاده  تقدم  حق 
باالی جوان  به جمعیت  با توجه  باید پذیرفت 
کشور  در  مسکن  خرید  برای  تقاضا  کشور  در 
باالست.نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید 
افزایش  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در 
گذشته  های  سال  در  مسکن  نجومی  قیمت 
از  بسیاری  مسکن،  خرید  توان  از  شد  باعث 
رکود  در  موضوع  این  و  شود  کاسته  خانوارها 
بخش مسکن موثر بود. زارع افزود: قیمت اوراق 
می  باعث  این  و  است  باال  مسکن  تقدم  حق 
تسهیالت  اخذ  از  خانه  خرید  متقاضیان  شود 
تصمیم  افزود:  نکنند.وی  استقبال  مسکن 
افزایش عرضه اوراق حق تقدم مسکن، تصیمی 
مناسبی است تا قیمت این اوراق منطقی شود، 
در هر صورت باید سود و میزان وام مسکن با 

درآمد خانوارها متناسب شود.
انتقاد از باال بودن میزان اجاره بهای مسکن

اکثریت  درآمد  میزان  به  توجه  با  افزود:  زارع 
باعث تشدید  ایرانی، گرانی مسکن  خانوارهای 
رکود در این بازار می شود بنابراین پیش بینی 
حفظ  مسکن  بازار  در  نسبی  ثبات  شود  می 
اقتصادی مجلس شورای  شود.عضو کمیسیون 
اسالمی با انتقاد از باال بودن میزان اجاره بهای 
بخش  متولیان  شد:  یادآور  کشور  در  مسکن 
بازار  کارشناسی  تدابیری  اتخاذ  با  باید  مسکن 

اجاره بها را ساماندهی کنند.

درخواست نعمت زاده برای رونق صنعت ساختمان

تدابیر سیاست های پولی جهت رونق مسکن کلید خورد  

قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  سخنگوی 
کاالی ارز به تشریح چگونگی و روند امحای 
کاالهای قاچاق پرداخت و گفت در چهار ماه 
نخست  ماه  چهار  نسبت  به  امسال  نخست 
سال گذشته 58 درصد حجم امحاء و انهدام 
افزایش  داخل  در  قاچاق  مکشوفه  کاالهای 

پیدا کرده است.
موضوع  گفت:  ایسنا  به  خورشیدی  قاسم 
مجموعه  در  همواره  قاچاق  کاالهای  امحای 
و  داشته  موضوعیت  قاچاق  با  مبارزه  ستاد 

دنبال شده است. 
در سال گذشته مجموعا بیش از 3200 تن 
تن   2600 از  بیش  همچنین  و  میوه  انواع 
انواع سیگار، تنباکو و کاالهای دخانی قاچاق 
ولی  افزود:  است.وی  شده  امحاء  کشور  در 
و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  توجه  با 
قانون   56 و   55 مصوب  آیین نامه  همچنین 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز که به تصویب دولت 
رسیده است، از این پس نباید به هیچ عنوان 
هیچگونه کاالی قاچاق مکشوفه ای به چرخه 
کاال  آن  در  اگر  حتی  بازگردد،  داخلی  بازار 

تولید داخلی نداشته باشیم.
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
اگر  که  بود  اینگونه  گذشته  در  داد:  ادامه 
کاالهای  نداشتیم،  داخل  تولید  کاالیی  در 
مکشوفه قاچاق به مزایده گذاشته و فروخته 
شرایط  در  اما  می شد  بازار  وارد  نهایت  در  و 
دولت  مصوب  نامه  آیین  به  توجه  با  کنونی 
داخل  در  قاچاق  مکشوفه  کاالی  اگر  حتی 
نباید  باشد  نداشته  وجود  مشابه اش  تولید 
عمال  چراکه  بازگردد،  داخلی  بازار  به چرخه 
می دهد  قرار  شعاع  تحت  را  قانونی  تجارت 
می کند؛  خارج  صرفه  از  را  قانونی  واردات  و 
گونه  هیچ  مطلق  طور  به  بعد  به  این  از  لذا 

باز  داخل  بازار  چرخه  به  قاچاقی  کاالی 
اجرای  کرد:  اضافه  نخواهد گشت.خورشیدی 
نامه  آیین  و  دولت  اساس مصوبه  بر  امر  این 
مواد 55 و 56 است و مشخصا سازمان جمع 
آوری اموال تملیکی مسئول اجرای این آیین 
نامه است و این سازمان به هیچ عنوان نباید 
اجازه برگشت کاالیی را که قاچاق بودن آن 
محرز می شود را به داخل بدهد. اگر از این به 
داخلی  بازار  در  قاچاقی  مکشوفه  کاالی  بعد 
مشاهده شود مقصر اصلی آن سازمان جمع 
آیین  براساس  چون  است  تملیکی  آوری 
نامه مصوب دولت هیچ گونه کاالی مکشوفه 
را  داخلی  بازار  در  بازتوزیع  اجازه  قاچاق 
و  امحاء  کامال  باید  یا  یعنی  افزود:  ندارد.وی 
منهدم شود یا درصورتی که شرایط خروجش 
اخذ  با  باشد،  فراهم  آن  صادرت  یا  کشور  از 
صدور  شرایط  صادرکنندگان  از  تضامینی 
از کشور خارج می شود  و  آن فراهم می شود 
بازار  باز توزیع چنین کاالهایی در  امکان  اما 

داخلی به هیچ عنوان وجود ندارد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
خصوص  در  صحبت هایش  از  دیگری  بخش 
اساس  بر  گفت:  قاچاق  کاالهای  انهدام  آمار 
به  تملیکی  امالک  آوری  آنچه سازمان جمع 
ستاد مبارزه با قاچاق گزارش کرده است در 
ماه  نسبت چهار  به  امسال  ماه نخست  چهار 
امحاء  نخست سال گذشته 58 درصد حجم 
کشور  در  قاچاق  مکشوفه  کاالهای  انهدام  و 
افزایش پیدا کرده است و قرار بر این است که 
بر اساس مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در نتیجه اقداماتی که سازمان جمع 
در  داد  خواهد  انجام  تملیکی  اموال  آوری 
یکی - دو هفته جاری و آینده شاهد امحای 

گسترده تر کاالهای قاچاق باشیم. 

افزایش 58 درصدی انهدام کاالهای قاچاق

بازگرداندن کاالهای مشکوفه قاچاق به چرخه بازار

شبکه خبری آر تی به نقل از سفیر روسیه در 
ایران نوشت: با برداشته شدن تحریمهای بین 
المللی گردش تجاری میان مسکو و تهران بر 
مبنای سال به سال 70.9 درصد رشد کرده 

است.
لووان جاگاریان گفت: از زمانی که تحریمهای 
اند،  شده  برداشته  ایران  علیه  المللی  بین 
این  در  فعالیت  به  روسی  شرکتهای  عالقه 
کرد:  اظهار  است.وی  یافته  افزایش  کشور 
شرکتهای روسی روابط تجاری قبلی با ایران 
آماده  و شرکتهای جدید هم  ازسرگرفتند  را 

هستند وارد این بازار شوند. 
اولویتهای  از  یکی  تجارت  بیشتر  گسترش 
اصلی همکاری دو جانبه با ایران است.سفیر 
ایران خاطرنشان کرد در پنج ماه  روسیه در 
میان  تجاری  گردش   2016 سال  نخست 
به مدت  نسبت  ایران 70.9 درصد  و  روسیه 
به  و  کرده  پیدا  افزایش   2015 سال  مشابه 
گفته  است.به  شده  بالغ  دالر  میلیون   856

جاگاریان، صادرات روسیه به ایران به میزان 
91.5 درصد افزایش یافت و به 697 میلیون 
 16 هم  ایران  از  روسیه  واردات  رسید.  دالر 
میلیون دالر  به 158  و  یافته  افزایش  درصد 

بالغ شد.
ماشین  با صادرات  تهران  با  تجارت  افزایش   
شد.جاگاریان  حاصل  تسلیحات  و  آالت 
از  باالیی  شمار  دارد  انتظار  همچنین 
سفر  روسیه  به  امسال  ایرانی  گردشگران 
گذشته  سال  گفت:  باره  این  در  وی  کنند. 
حدود 35 هزار روادید برای شهروندان ایرانی 
صادر شد و برای نخستین بار ایران در میان 
20 کشوری بود که بیشترین شمار گردشگر 
می  انتظار  رو  این  از  داشتند  روسیه  در  را 
ایرانی به روسیه  رود رکورد سفر گردشگران 

امسال شکسته شود.
 در مقابل گردشگران روسی معدودی به ایران 
تهران  در  روسیه  سفیر  که  کنند  می  سفر 

امیدوار است این روند تغییر پیدا کند.

افزایش بیش از 70 درصدی تجارت ایران و روسیه

عالقه شرکتهای روسی به فعالیت درایران

توانم  گفت:نمی  رئیس جمهور  اول  معاون 
درباره رشد اقتصادی در 2 ماهه اول امسال 
رشد  به  امسال  مطمئنم  اما  کنم  اظهارنظر 

اقتصادی 5 درصد خواهیم رسید.
 2 در  آیا  اینکه  بر  مبنی  جهانگیری  اسحاق 
ماهه اول امسال آمار رشد اقتصادی استخراج 
رشد  مورد  در  گفت:  خیر،  یا  است  شده 
نمی توانم  امسال  اول  ماهه   2 در  اقتصادی 
که  هستم  مطمئن  اما  کنم،  بیان  را  موردی 
خواهیم  درصد   5 اقتصادی  رشد  به  امسال 

رسید.
از رکود خارج  آیا  اینکه  بر  جهانگیری مبنی 
خواهیم شد، گفت: اقداماتی که دولت انجام 
و  است  رکود  از  خروج  راستای  در  می دهد، 
قطعاً از برنامه هایی که برای خروج از رکود در 
نظر گرفته است، از رکود خارج خواهیم شد.

اینکه  بر  مبنی  جمهور  رئیس  اول  معاون 
بانک های بزرگ اروپایی و آمریکایی همچنان 
با بانک های ایران کار نمی کنند، آیا این نقض 

برجام نیست، سکوت کرده و پاسخی نداد..

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
سایر  و  جدید  منابع  تزریق  ایران  صنعتی 
مدیریت  دارای  که  صنایعی  به  را  حمایت ها 
تجربی و علمی و بازار فروش محصوالت خود 
داشته باشند، مشروط کرد.علی یزدانی بابیان 
اینکه واحد های تولیدی برای بقا و ادامه حیات 
تجربی  و  علمی  مدیریت  و  نوآوری  به   خود 
به  نیاز دارند، اظهار کرد: در طرح رونقی که 
حال  در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  تبع 
انجام است. تزریق منابع و سایر حمایت ها از 

مدیریت  دارای  که  می شود  انجام  بنگاه هایی 
برای  مناسبی  بازار  و  بوده  علمی  و  تجربی 
همچنین  باشند.وی  داشته  خود  محصوالت 
اینکه در چهار ماه گذشته 600 واحد  بابیان 
جدید در شهرک های صنعتی ایجاد شده ادامه 
داد: از سوی دیگر 450 واحد تعطیل شده نیز 
به چرخه تولید بازگشته اند.میزان پراکندگی 
باعث شده  این صنایع  روی  پیش  ومشکالت 
تا توجه بسیاری از بخش های کشور به سوی 

صنایع کوچک و متوسط باشد.

دو شرط وزارت صنعت برای حمایت از واحدهای تولیدیوعده رسیدن به رشد 5درصدی اقتصاد

دولت باید روشهای مختلفی برای 
خانه دار کردن مردم ارائه دهد و 
نباید فراموش کرد در حال حاضر 
هزینه های تامین وام مسکن باال 

است

معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه روزانه یک نفر 
از تعداد مرگ و میر نیروی کار کشور کاسته 
شده است، گفت: حوادث ناشی از کار بیش از 
90 هزار میلیارد تومان به کشور هزینه تحمیل 
می کند.سیدحسن هفده تن گفت: ما از ابتدای 
کار  حوزه  در  را  مدلی  امید  و  تدبیر  دولت 
قبلی مشکالتی  طراحی کردیم چون در مدل 

را داشتیم. 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون 
اجتماعی بیان داشت: اجرای مدل جدید دولت 
در حوزه کار، حوادث در حین انجام کار و به 
قابل  طور  به  را  فوت  به  منجر  حوادث  ویژه 

مالحظه ای کاهش داده است.
معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه میزان فوتی 
های ناشی از حوادث کار در کشور کاهش یافته 
به  بود  واکنشی  قبلی  مدل  اظهارداشت:  است 
نحوی که وقتی حادثه ای اتفاق می افتاد و ما 
به سراغ سهم قصور کارفرما و نقش او در قبال 
با این  کارگر می رفتیم.هفده تن بیان داشت: 
مدیران،  اجرای  و  برنامه  تدوین  از  پس  مدل 
از  ناشی  های  فوتی  که  هستیم  آن  شاهد 
حوادث کار از 5.5 نفر در روز به 4.5 نفر رسیده 
انگلستان  دولت  در  ها  گزارش  براساس  است. 

در سال 2015 هر حادثه ناشی از کار منجر به 
فوت، سه میلیون دالر هزینه به بودجه عمومی 
کشور تحمیل می کرد که اگر تبدیل کنیم این 
هزینه در ایران 10 میلیارد تومان خواهد بود.

آثار مشهود اجرای مدل جدید  ادامه داد:  وی 
با کاهش هزینه  آینده  دولت ظرف سال های 
آشکارتر  دارد،  همراه  به  بخش  این  که  هایی 

می شود.

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
امروز براساس گزارش ها و همانطور که اعالم 
شد، میزان حوادث ناشی از کار در استان ها به 

26 درصد کم و بیش رسیده است.
کرد:  اضافه  کار  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
تولید  به  از کار 7 درصد هزینه  ناشی  حوادث 
 90 باالی  که  کند  می  تحمیل  ملی  ناخالص 
بود که در صورت  تومان خواهد  میلیارد  هزار 
توجه بیشتر به این بخش می توان در توسعه 

اشتغال بیشتر گام برداشت.
یک میلیون و 500 هزار جوان 

آماده به کار
در حال حاضر، یک میلیون و 500 هزار جوان 
است. شده  کشور  کار  بازار  وارد  کار  به  آماده 
ایران  تعاون  اتاق  دبیرکل  عظیمی  ا...  ماشاء 
اشتغال  از کل سهم  اینکه 12 درصد  اعالم  با 
گفت:  است  مسکن  بخش  به  مربوط  کشور 
جهت  هاییی  سیاست  باید  مجلس  و  دولت 
کنند. تهیه  ساختمان  و  مسکن  بخش  تحریم 
دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهارداشت: با توجه 
به ورود 1.5 میلیون جوان به بازار کار، ضرورت 

ایجاد ساخت مسکن دیده می شود.

ورود 1.5 میلیون جوان به بازار کار

مرگ روزانه 4.5 شاغل در کشور
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شب شعر »حریم آهو« به مناسبت میاد با 
سعادت امام رضا )ع( با حضور شاعران مطرح 

کشور در باغ موزه هنر ایرانی برگزار شد.
شب  دوره  سومین   ، زمان  پیام  گزارش  به 
شعر »حریم آهو« ویژه والدت امام رضا )ع(، 
با حضور گسترده  روز جمعه ۲۲ مرداد ماه 
شاعران مطرح کشور و رییس و معاون هنری 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در 

باغ موزه هنر ایرانی برگزار شد.  
ناصر  بهمنی، عبدالجبار کاکایی،  محمدعلی 
فیض، قاسم رفعتی، مرتضی امیری اسفندقه، 
ابوالفضل جلیلی، پرویز بیگی حبیب آبادی، 
مصطفی محدثی خراسانی، میاد عرفان پور، 
میرزایی،  سعید  محمد  برقعی،  حمیدرضا 
فاطمه  وکیلی،  فریبا  امیرخلیلی،  احمد 
طارمی، حمیدرضا شکارسری و سعید توکلی 
از جمله شاعران و هنرمندانی بودند که در 

این مراسم حضور داشتند.
عمره   ۷۰ از  افضل  )ع(  رضا  امام  زیارت 

مقبول است 
فرهنگی  سازمان  رئیس  صاحی،  محمود 
اصلی  سخنران  تهران  شهرداری  هنری 
کرامت  دهه  تبریک  با  وی  بود.  مراسم 
)ع( هستیم،  رضا  امام  زائر  اکنون  ما  گفت: 
امام  یاد  به  زمانی  هر  در  و  دنیا  سراسر  در 
شود،  برگزار  شادی  و  سرور  مجلس  هشتم 
باید خود را زائر بدانیم. چرا که امام قرب و 
بعد ندارد و سام میلیون ها نفر را همزمان 

جواب می دهد.

وی افزود: من توفیق داشتم مرقد مطهر همه 
ائمه را زیارت کردم، ولی خود ائمه خواستند 
)ع(  رضا  امام  حرم  در  ما  حال  و  که حس 
بهتر باشد. پیامبر ۶۳ سال عمر کردند و دو 
سومی  نفر  و  کردند  خطاب  تن  پاره  را  نفر 
وجود ندارد. به طور مساوی یک زن و یک 
زنان  سرآمد  که  )س(  فاطمه  حضرت  مرد، 
ایشان  )ع(.  امام رضا  و  عالم هستند  هر دو 
می فرمایند ده ها سال بعد پاره ای از تن من 
در توس دفن می شود، هر کس او را زیارت 

کند همه معصومین را زیارت کرده است.
صاحی با اشاره به جایگاه واالی امام هشتم 

می فرمایند  )ع(  جواد  امام  گفت:  شیعیان 
زیارت امام رضا )ع( افضل از ۷۰ عمره مقبول 
است. دلیلش هم این است که ما به خاطر 
امام رضا )ع( اثنی عشری هستیم و خیلی ها 
تنها  هستند.  و...  امامی  هفت  که  هستند 
امامی که گفته سه جا می آیم زیارت کسی 
است.  )ع(  رضا  امام  می آید،  زیارت  به  که 
وقتی ما به امام رضا )ع( سامی می دهیم، او 
هم به ما جواب می دهد. ایشان یک ضمانت 
دیگر هم داده است، گفته می آیم زائرم را از 

سختی های قیامت نجات بدهم.
شرمنده ام که همت آهو نداشتم

مهم ترین  سرشناس،  شاعران  شعرخوانی 
علی  محمد  بود.  بزرگ  جشن  این  بخش 
بهمنی، شعرخوانی خود را با تبریک این عید 
این شاعر پیشکسوت  بزرگ آغاز کرد. شعر 

در ادامه می آید.
شرمنده ام که همت آهو نداشتم

شصت و سه سال راه به این سو نداشتم
هوی  و  های  این   – من  که  می کنم  اقرار 

گنگ-ها داشتم همیشه ولی هو نداشتم
جسمی معطر از نفسی گاه داشتم

روحی به هیچ رایحه خوشبو نداشتم
فانوس بخت گم شدگان همیشه ام
حتی برای دیدن خود سو نداشتم

وایا به من که با همه ی هم زبانی ام
در خانواده نیز دعاگو نداشتم

شعرم صراحتی ست دل آزار، راستش
راهی به این زمانه ی نه تو نداشتم

نیشم همیشه بیشتر از نوش بوده است
باور نمی کنید که کندو نداشتم؟!

می شد که بندگی کنم و زندگی کنم
اما من اعتقاد به تابو نداشتم

آقا شما که از همه کس باخبرترید
من جز سری نهاده به زانو نداشتم

خوانده و یا نخوانده به پابوس آمدم؟
دیگر سوال دیگری از او نداشتم

اجرای  و  رفعتی  قاسم  استاد  خوانی  مناجات 
دیگر  از  گلشن  توسط حمیدرضا  زنده  موسیقی 
آهو  حریم  شعر  شب  دوره  سومین  بخش های 

بود.

سومین دوره شب شعر »حریم آهو« برگزار شد:

شرمنده ام که همت آهو نداشتم

برگی از تاریخ سرزمین ....

امروز یادی میکنیم از شهید حسین خرازی)زادهٔ ۱ شهریور ۱۳۳۶ 
در اصفهان- درگذشته ۸ اسفند ۱۳۶۵(، از فرماندهان جنگ ایران 
و عراق بود. وی در ۸ اسفند ۱۳۶۵ در عملیات کربای پنج کشته 

شد.
سخنی از خرازی:

همواره سعی مان این باشد که خاطره شهدا را در   
ذهن مان زنده نگه داریم و شهدا را به عنوان یک الگو در نظر 
پاسداران  و  انبیاست  راه  راه شان،  که شهدا  باشیم،  داشته 
امام  ما لشکر  راه شهید شدند...  این  واقعی هستند که در 
حسینیم، حسین وار هم باید بجنگیم، اگر بخواهیم قبر شش 
گوشه امام حسین را در آغوش بگیریم، جز این نباید کامی 
و دعایی داشته باشیم که »الُّهَمّ اجعل َمحیاَی، َمحیا محمّد و 

آِل محمد و َمماتی، َمماَت محّمد َو آِل محمد«

یادها و خاطره ها در زمان .....

در بهای بوسهای جانی طلب
میکنند این دلستانان الغیاث

خون ما خوردند این کافردالن   
ای مسلمانان چه درمان الغیاث

امروز با حافظ

»سمیرا منتظری« خبرنگار ایرانی در مصر 
آزاد شد

در  ایران  اسامی  جمهوری  سیمای  و  صدا  خبرگزاری  خبرنگار 
به  زمان   پیام  گزارش  شد.به  آزاد  بازداشت،  روز   ۴ از  پس  مصر 
نقل از خبرگزاری صدا و سیما، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای 
جمهوری اسامی ایران در مصر که اخیرا بازداشت شده بود، آزاد 
منتظری« خبرنگار خبرگزاری  این گزارش »سمیرا  اساس  شد.بر 
از  پایتخت مصر پس  قاهره  در  اسامی  و سیمای جمهوری  صدا 

چهار روز بازداشت ساعت یک نیمه شب به وقت محلی آزاد شد.
بنا به گفته دختر سمیرا منتظری پرونده  این در حالی است که 

خبرنگار ایرانی برای بررسی های بیشتر همچنان باز است.
اعام  خبری  پوشش  مجوز  نداشتن  خبرنگار  این  بازداشت  علت 

شده بود.

راه گردشگری ایران و ترکیه باز می شود؟
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با نمایندگان وزارت خارجه، 
سازمان هواپیمایی و سایر نهادها وارد شور می شود تا درباره ی از 

سرگیری سفر گردشگران ایرانی به ترکیه، تصمیم گیری کند.
به دنبال سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه و مذاکراتی که 
طبق اظهارات »چاوش اوغلو«، همتای تُرک محمد جواد ظریف، 
بر سر آغاز دوباره سفر گردشگران ایرانی به این کشور و همچنین 
است  قرار  گرفته،  صورت  کشور  دو  گردشگران  شمار  افزایش 
امروز )شنبه ۲۳ مردادماه( درباره ی وضعیت  دستگاه های اجرایی 

تورهای گردشگری ترکیه به تصمیم مشخصی برسند. 
داد،  رخ  ترکیه  در  که  کودتایی  دنبال  به  پیش  یک ماه  از  کمتر 
گردشگری  تورهای  اجرای  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان 
به این مقصد را ممنوع کرد. متعاقب این دستور، شمار پروازهای 
برنامه ی  شدن  عادی  با  اما  یافت،  کاهش  مدتی  برای  کشور  دو 
به آن  امنیت نسبی  برقراری  تاثیر  ترکیه تحت  و  ایران  پروازهای 
کشور، بسیاری از آژانس های کشورمان با ارسال نامه ای به مسعود 
سلطانی فر ـ رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ خواهان 

تجدید نظر در ممنوعیت تورهای این مقصد شدند. 

اخبار کوتاه از جشنواره بین المللی 
نمایش عروسکی

و  اکراین  از  ببره«  »پیتر  هلند،  کشور  از  »نویسنده«  نمایش 
بخش  در  که  هایی هستند  نمایش  از جمله  روسیه  از  »اودیسه« 
الملل شانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک به  بین 
صحنه می روند. نمایش »نویسنده« نوشته »اولریک کواد« و کار 
»جو استوم گرن« درباره یک دانشجوی ادبیات است که برای تز 
فوق لیسانسش درباره نویسنده خاصی تحقیق می کند و بتدریج 

وارد داستان های آن نویسنده می شود.
این نمایش ویژه مخاطب بزرگسال، به زبان انگلیسی و با زیرنویس 
اجرا می  و تن پوش  ماپت  پیکر،  با عروسک های غول  و  فارسی 
خارجی  میهمانان  دیگر  نمایش»اودیسه«  با  روسیه  شود.گروه 
»الکسی  کار  و  نوشته  نمایش  این  از جشنواره هستند،  دوره  این 
لیاوسکی« است که نگاهی متفاوت به داستان مشهور »اودیسه« 
با تکینیک عروسکی تاب  دارد، مخاطب آن خانواده ها هستند و 

تیبل اجرا می شود.

آن سوی آبها

طبیعت زیبا آدمیان را در گذر زندگی همواره 
شاداب و جوان نگاه می دارد .

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

»قصه های دهه شصت« 
رونمایی می شوند

از  رونمایی  مراسم 
»قصه های  کتاب 
شنبه  شصت«  دهه 
حضور  با  مرداد   ۲۳
در  هنرمندان 
فرشته  شهرکتاب 

برگزار می شود.
مهر  گزارش   به 
روابط  از  نقل  به 

مجموعه  کتاب  فرشته،  کتاب  شهر  عمومی 
جایزه  نخست  دوره  برگزیده  داستان های 
شصت«،  دهه  »قصه های  عنوان  با  فرشته 
شنبه بیست و سوم مرداد با حضور هنرمندان 

در شهرکتاب فرشته رونمایی می شود.
جایزه  اول  دوره  برگزیدگان  آثار  مجموع 
فرشته با عنوان »قصه های دهه شصت« که با 
مقدمه و طراحی جلد ابراهیم حقیقی منتشر 
شده و لیلی گلستان ویراستاری آن را بر عهده 

داشته است.
حضور  با  کتاب،  این  از  رونمایی  برنامه 
فاطمه  جبلی،  حمید  چون  هنرمندانی 
کرامتی،  مهتاب  گلستان،  لیلی  معتمدآریا، 
احمد پوری، کامبوزیا پرتوی، فرهاد توحیدی، 

پوریا عالمی، مهدی کرم پور و... برگزار شد.
کتاب »قصه های دهه شصت« در شمارگان 
هزار نسخه و به قیمت ۸ هزار تومان توسط 
عناوین  و  شده  منتشر  هرمس  انتشارات 

داستان های آن عبارتند از:
داستان »سفر به ماه« نوشته محمدرضا امامی 
رتبه نخست را در این رقابت از آِن خود کرد و 
داستان های »لِب جیحون«/ مصطفی انصافی، 
»شرح متن«/ ساسان شیبانی نژاد، »به اندازه 
یک گردوی مظلوم«/ مجتبی فدایی، »تابوت 
بزن«/  »لبخند  پور،  مهدوی  فاطمه  خالی«/ 
امیررضا  کمونیست ها«/  »محله  نظری،  الهام 
ستارخان«/  خیابان  »کولی های  جائیان، 
در  گنجشک ها  »مرگ  موسی زاده،  فرشاد 
سه اپیزود«/ محسن کاکاوند و »گوجه ربی«/ 
مرتضی برزگر به ترتیب رتبه های دوم تا دهم 
را کسب کرده و آثار به چاپ رسیده در این 

مجموعه داستان هستند.

در بازار کتاب

استان  اسامي  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سال  را  امسال  اینکه  بیان  با  شمالي  خراسان 
افتتاح پروژه ها قرار داده ایم، از افتتاح کتابخانه 
معاصر  موزه هاي  همراه  به  اسفراین  و  بجنورد 
که عقب ماندگي تاریخي استان را عاج خواهد 
کرد، به همراه چند مجتمع فرهنگي خبر داد. 

به گزارش پیام زمان ،حسین ثابت قدم وحید با 
تبریک فرارسیدن هفته دولت افزود: از ابتداي 
مناسب  توجه  که  بود  این  بر  ما  تصمیم  سال 
استان داشته  به حوزه شهرستان هاي  و خوبي 
با  هنري  و  فرهنگي  کارواني  بنابراین  باشیم 
مسئولین  و  شهرستان ها  هنرمندان  حضور 
انجمن ها تشکیل دادیم تا با حضور در شهرهاي 
را جمع آوري  آنها  مختلف مسائل و خواسته ها 

کنیم.
و  مصوبات  نیز  راستا  همین  در  افزود:  وي 
ما  کار  مبناي  است که  اتخاذ شده  تصمیماتي 

در ارشاد استان قرار گرفت.

برگزاري تئاتر رضوي جشنواره امام رضا 
)ع( بر عهده خراسان شمالي

 مدیرکل ارشاد استان خراسان شمالي با اشاره 
به اینکه برگزاري بخش تئاتر رضوي جشنواره 
امام رضا )ع( بر عهده استان ما است، ادامه داد: 
پرهزینه ترین  و  سنگین ترین  تقریباً  برنامه  این 
حضور  با  که  است  استان  در  فرهنگي  رویداد 
مدیریت  با  کشور  ملي  و  استاني  هنرمندان 
کشور   ۷۱ و  استان   ۳۱ در  شمالي  خراسان 

برگزار مي شود.

برگزاري همایش سبک ایراني – اسالمي
ثابت قدم از دیگر برنامه هاي فرهنگي استان را 
اسامي  ایراني  زندگي  سبک  همایش  برگزاري 
عنوان کرد و توضیح داد: پس از سفر مقام معظم 
رهبري به خراسان رضوي همواره این دغدغه در 
میان اهالي فرهنگ استان وجود داشت که این 
مطالبه رهبري را پیگیري کنیم و خوشحالیم که 
با حضور مقام عالي وزارت فرهنگ این همایش 

با ۳۰ محور مهر ماه امسال برگزار خواهد شد.

برگزاري کنگره میرزا سید حسن موسوي 
بجنوردي

موسوي  حسن  سید  میرزا  کنگره  برگزاري  وي 
استان  فرهنگي  مهم  برنامه  دیگر  را  بجنوردي 
خراسان رضوي عنوان کرد و افزود: همچنین با 
توجه به گسترش و توجه بسیار جوانان و نوجوانان 
به بازي هاي رایانه اي اقدامات مناسبي را در این 
حوزه تدوین کرده ایم تا هم از ورود بازي هاي 
غیر مجاز جلوگیري شود و هم عاقمندان بازیساز 

حمایت هاي الزم از آنها شود.
اخذ اعتبار 20 میلیاردي براي استان

پیشرفت هاي عمراني در حوزه فرهنگ استان 
سخنان  محورهاي  دیگر  از   شمالي  خراسان 
ثابت قدم بود که درباره آن توضیح داد: امسال 
خوشبختانه از منابع استاني ملي و کمک هاي 
رهبري اعتبار ۲۰ میلیارد توماني را براي استان 
فضایهاي  راستا  همین  کهدر  ایم  کرده  اخذ 
فرهنگي ما ۲۰ هزار متر مربع وسیع خواهد شد.

سالجاري موعد افتتاح پروژه ها
افزود:  شمالي  خراسان  استان  ارشاد  مدیرکل 
امسال را سال افتتاح پروژه ها قرار داده ایم و 
کتابخانه بجنورد و اسفراین به همراه موزه هاي 
معاصر که عقب ماندگي تاریخي استان را عاج 
خواهد کرد، به همراه چند مجتمع فرهنگي را 

افتتاح خواهیم کرد.
ما  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  ثابت قدم 
خواسته هایمان  از  یکي  هستیم  مرزي  استاني 
توجه  با  و  است  همجوار  استان هاي  با  ارتباط 
به مرز ۳۰۰ کیلومتري با کشور ترکمنستان به 
این کشور  با  برنامه هاي مشترک فرهنگي  فکر 

هستیم.
تبدیل استان به قطب تئاتر دیني

وي در پایان خاطرنشان کرد: پس از برگزاري 
جشنواره تئاتر رضوي به دنبال این هستیم که 
استان خراسان شمالي را به عنوان قطب تئاتر 
راستا  همین  در  و  کنیم  تبدیل  کشور  دیني 
در  را  دیني  تئاتر  گفتمان  همایش  نخستین 

استان برگزار کردیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خراسان شمالي:

سالجاري موعد افتتاح پروژه هاست 

رهبری، رهبر »ارکستر سمفونیک 
شرق و غرب دیوان« شد

سمفونیک  ارکستر  رهبر  بویم  بارن  دانیل 
ارکستر  رهبری  برای  رهبری  علی  از  برلین 

سمفونیک شرق و غرب دیوان دعوت کرد.
علی رهبری و دانیل بارن بویم که از سالهایی 
کارایان  فون  هربرت  دستیاری  رهبری  که 
المانی در ارکستر فیلهارمونیک  رهبر مشهور 
برلین را داشت با هم اشنایی داشته اند، دیروز 
با  زالسبورگ  مشهور  فستیوال  حاشیه  در 
این جلسه  یکدیگر جلسه ای داشتند که در 
بارنبویم، علی رهبری را برای رهبری ارکستر 
گفت:  و  کرد  دعوت  دیوان  غرب  و  شرق 
علی  که  میکنم  وافتخار  میشوم  خوشحال 
رهبری بپذیرند و این ارکستر را رهبری کند.«
سمت  از  پیش  چندی  که  نیز  رهبری  علی 
استعفا  تهران  سمفونیک  ارکستر  در  خود 
کرد،  با قبول این پیشنهاد رسما رهبری این 

ارکستر را بعهده گرفت.
آنرا  نوازندگان  اکثریت  که  دیوان  ارکستر 
بارن  ابتکار  به  و  می دهند  تشکیل  مسلمانان 
یکی  جزو  اکنون  است،  شده  تشکیل  بویم 
از  و  دنیاست  های  ارکستر  مشهورترین  از 
این  در  هم  ایرانی  دست  چیره  نوازنده گان 
ارکستر  این  امسال  میشود  استفاده  ارکستر 
را۷ نفر نوازنده منتخب ایرانی همراه با بردیا 
کیارس کنسرت مایستر و رهبر سابق ارکستر 

سمفونیک تهران همراهی می کنند.

خبر

فیلم  کننده  پخش  سرتیپی  علی  گفته  به 
اصغر  جدید  فیلم  »فروشنده«،  سینمایی 

فرهادی قطعا در شهریور ماه اکران می شود.
علی سرتیپی تهیه کننده سینما و مدیرعامل 
کرد:  تاکید  مهر  به  فیلمیران  پخش  شرکت 
فیلم سینمایی »فروشنده« به کارگردانی اصغر 
فرهادی قطعا شهریور ماه اکران می شود اما 
هنوز مشخص نیست این فیلم نیمه اول و یا 

نیمه دوم این ماه روی پرده سینماها برود.
وی با اشاره به اینکه اکران گسترده ای برای 
تاکید  است،  گرفته شده  نظر  در  »فروشنده« 
کرد: هنوز سرگروه اکران مشخص نشده است، 
اما بی شک »فروشنده« در تهران و شهرستان 

ها به صورت گسترده اکران می شود.

اثر  این  تبلیغات  به  اشاره  با  پایان  سرتیپی در 
سینمایی توضیح داد: برای این فیلم نیز همانند 
دیگر فیلم ها تبلیغات مختلفی را برنامه ریزی 
تبلیغات  به  توان  می  جمله  از  که  ایم  کرده 
تلویزیونی، شبکه های اجتماعی و شهری اشاره 
تیم  توسط  »فروشنده«  فیلم  تیزر  البته  کرد. 
اصغر فرهادی کارگردان فیلم ساخته شده است.
 ۱۲(  ۲۰۱۶ اکتبر  سوم  تا  مختلف  کشورهای 
مهر( فرصت دارند تا نماینده خود را به آکادمی 
تا ۳۰ سپتامبر  باید  این فیلم ها  معرفی کنند. 
۲۰۱۶ در کشور سازنده به اکران درآمده باشند و 
از آنجا که شانس فیلم »فروشنده« برای معرفی 
از سوی ایران به اسکار زیاد است باید تکلیف 

اکران آن زودتر مشخص شود.

اکران »فروشنده« در شهریور 

فرودگاه  در  بالیوود  ستاره  خان  شاهرخ 
دیگری از آمریکا متوقف و بازداشت شد که 
وی  از  آمریکایی  مقامات  شد  باعث  امر  این 

عذرخواهی کنند.
ستاره  خان  شاهرخ  بی بی سی،  از  نقل  به 
شدن  بازداشت  از  را  خود  ناراحتی  بالیوود 
در فرودگاه بین المللی لس آنجلس ابراز کرد.

خان  که  نیست  روشن  هنوز  که  حالی  در 
بازداشت  دلیل  و  بوده  بازداشت  مدت  چه 
از  هند  در  آمریکا  سفیر  بوده،  چه  او  شدن 
تمام  گفت  و  کرد  عذرخواهی  بازداشت  این 
تا این عمل دوباره تکرار  تاشش را می کند 

نشود.
این در حالی است که شاهرخ خان در سال 

فرودگاه  در  دقیقه   ۹۰ مدت  به  نیز   ۲۰۱۲
»وایت پلینز« نزدیک نیویورک دستگیر شده 

بود.
در سال ۲۰۰۹ نیز او دو ساعت در فرودگاه 
سفیر  دخالت  از  پس  و  شد  متوقف  نیوآرک 

هند آزاد شد.
خان امروز جمعه به لس آنجلس پرواز کرد. او 
در توییتری نوشت: من کاما مسایل امنیتی 
را می فهمم و به آن احترام می گذارم، اما هر 
بازدداشت  آمریکا  مهاجرت  اداره  توسط  بار 

شدن، واقعا واقعا آزاردهنده است.
بازداشت  این  افزود:  شوخی  به  بازیگر  این 
قبول  قابل  می تواند  وقتی  کردن  دستگیر  و 

باشد که یک پوکمون را گیر بیندازی.

شاهرخ خان،در آمریکا بازداشت شد
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

یازدهمین  اختتامیه  مراسم  در  ایوبی  حجت ا... 
جشنواره فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی 
در یزد با بیان اینکه ما مردمانی هستیم که یک 
بر  دیوان  هزار  و  داریم  گفتن  برای  دنیا سخن 
زبانمان جاری است، اظهار داشت: شاید ما تنها 
مردمی باشیم که به زبان شعر سخن می گوییم 
و به زیارت قبور شعرای خود می رویم.وی با ابراز 
خرسندی از اینکه به یزد سفر کرده است، افزود: 
ما در دنیا همواره به یزد بالیده ایم و فخر آن را به 
دنیا فروخته ایم و امروز به دعوت هنرمندان یزدی 

به این دیار سفر کرده ایم.معاون وزیر ارشاد با اشاره 
به بالندگی هنر سینما در ایران بیان کرد: دنیا 
متحیر است از اینکه می بیند هنر سینما از غرب 
به ایران آمد اما ایرانی ها این هنر را گرفتند و آن 
را در فرهنگ و هنر خود هضم کردند و با فرهنگ 
غنی خود آن را زیباتر به دنیا عرضه کردند.ایوبی 
ادامه داد: سال گذشته هنرمندان ما ۳۷۰ جایزه 
جهانی در عرصه سینما کسب کردند و این امروز 
هنرمندان ایرانی توانستند، ۳۷۰ بار نام ایران را با 

استفاده از فرهنگ، هنر و سینما در جهان ببرند.

 فروش گیشه  های سینمای ایران ۷ برابر شد

از  بخشی  است  قرار  گفت:  محرابی«  »حسن 
زمینه  در  دولتی  حوزه  در  که  فعالیت هایی 
به  است  سایت ها  و  خبرگزاری ها  نشریات، 
داخلی  مطبوعات  شود.مدیرکل  واگذار  صنوف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در آیین تجلیل 
با حضور  که  چالوس  شهرستان  خبرنگاران  از 
از  مسووالن  رییس خانه مطبوعات و جمعی 
فکری  پرورش  کانون   ۲ شماره  ساختمان  در 
کودکان و نوجوانان برگزار شد، با تاکید بر وحدت 

رویه در تمام حوزه ها اظهار کرد: اشکاالت در کار 
خبرنگاری اجتناب ناپدیر است، زیرا در هر شغلی 
تکلیف افراد مشخص است؛ اما خبرنگار، خبر از 
ندارد و ممکن  برنامه ریزی  برای  کار روزانه اش 
است ساعت ها برای تهیه یک خبر وقت بگذارد.

یکی  عنوان  به  خبرنگاری  حرفه  از  محرابی 
کار  نوع  گفت:   و  کرد  یاد  زیان آور  مشاغل  از 
پیش بینی  قابل  و  بوده  متفاوت  روزنامه نگاری 

نیست.

واگذاری فعالیت های دولتِی مطبوعات به بخش خصوصی


