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سهراب مرادی: 
فکر نمی کردم در المپیک 
وزنه بزنم اما حاال قهرمانم

یکسان سازی نرخ ارز
é نفیسه تقویان

کل  رئیـس  از  نقـل  بـه 
هـا  بانـک  مرکـزی   بانـک 
مـی تواننـد ارز را به قیمت آزاد خرید 
و فـروش کنند بـه این ترتیب به نظر 
می رسـد بانک مرکزی خـود را برای 
برداشـتن گام نهایی در مسیر یکسان 

سـازی نرخ ارز آمـاده می کند.

نقوی حسینی به نقل از عراقچی:

ارزش راهبردی فردو 
حفظ شده است

خبر

یادداشت

ورزش

711

امنیت در مرزها خط 
قرمز ایران است

الریجانی:

پیروزی با مقاومت خواهد بود
آفرینی تروریست های خائن  رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مطمئنا در شرایط جدید منطقه و نقش 
داعش و جبهه النصره که به نیابت از صهیونیست ها به جنگ مسلمانان آمدند باز هم پیروزی از آن مقاومت 

خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ابتدای جلسه علنی دیروز گفت: جنگ ۳۳ روز لبنان حادثه ای ناخواسته 

  برای مسلمانان و مقاومت لبنان بود. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

 ارتش های سایبری بزودی شکل می گیرند
رئیس سازمان پدافند غیر عامل با بیان اینکه تمام بخش های کشور باید تعریف واحدی از تجاوز سایبری داشته باشند، 

گفت: در آینده ای بسیار نزدیک شاهد ارتش های سایبری کامال جنگی و نظامی خواهیم بود.

سرورهای تلگرام در راه ایران

آغاز آموزش عوامل 
اجرایی انتخابات 96

توقف واردات بنزین 
از ترکمنستان

روحانی: 

به برجام خوشبین 
و به آمریکا بدبین هستیم

10

راه اندازی سامانه ملی 
خدمات ازدواج جوانان

مدیرکل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: 
در  را  و خانواده  ازدواج  ملی  ماه جشنواره  تا 19 شهریور   1۳
هفت محور برگزار می کنیم.ناصر صبحی قره ملکی اظهار کرد: 
پنج محور از هفت محور جشنواره ملی ازدواج و خانواده مربوط 
دستگاه های  رسانه ای،  اجتماعی،  ادبی،  هنری،  موضوعات  به 

فعال در حوزه ازدواج و خانواده است.

افزایش رسمایه بیمه »عمر« 
و »حوادث« بازنشستگان 

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی  دفتربیمه های  مدیرکل 
تعاون،  وزارت  پیشنهاد  به  وزیران  اعالم کرد: هیات  اجتماعی 
بازنشستگان  مشکالت  رفع  منظور  به  اجتماعی  کارورفاه 
سرمایه بیمه برای هر نفربابت فوت به هرعلت و نقص عضو و 
یا ازکارافتادگی دائم )کلی و جزئی( دراثر حوادث را درسال اول 

به مبلغ 50 میلیون ریال افزایش داده است.

اجتماعیاجتماعی

2 53 5

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت یازدهم توانست 
به همت و یاری مردم قدم به قدم به جلو حرکت 
کند، گفت: ما به برجام خوشبین و به آمریکا بدبین 

هستیم.
و  کهکیلویه  مردم  در جمع  دیروز  روحانی  حسن 
رضا )ع(  امام  میالد  گرامیداشت  ضمن  بویراحمد 
برادری،  مهربانی،  درس  ما  به  هشتم  امام  گفت: 
عطوفت، محبت و وحدت را آموخت. او را به عنوان 
رضا لقب دادند که هم مورد رضایت خداوند و هم 

مورد رضایت مردم بود.
وی افزود: همه مردم این دیار از مذاهب مختلف و 
ادیان گوناگون، مجذوب اخالق، علم، دانش، عصمت 

و طهارت آن امام بزرگوار هستند.
رئیس جمهور ادامه داد: امروز توقع همه مردم دنیا 
از مردم ایران که مردمی رضوی، علوی و محمدی 
هستند این است که درس اخالق، صفا و صمیمیت 
را از ائمه هدی به ویژه امام هشتم بیاموزیم و عمل 

کنیم تا درسی برای همه مسلمانان باشیم.
روحانی گفت:  امروز خوشحالم که در این روز مبارک 
در میان شما مردم خونگرم و دالور که همیشه در 
تاریخ در کنار قله دنا از استقالل ایران دفاع کرده، 
در برابر استعمارگران و متجاوزان ایستاده و در برابر 

ظلم و سلطه رضاخانی مقاومت کرده اید، هستم.
با  امام،  بودید که در کنار نهضت  وی گفت: شما 
یاران  از  که  حسینی  ملک  ا...  آیت  رهنمودهای 
باوفای امام و انقالب بود ایستادگی کرده و انقالب را 

همراه با سایر ملت ایران به پیروزی رساندید.
و  فرزندان شما  افزود: در جنگ تحمیلی  روحانی 

عشایر شما در کنار جزیره مجنون توانستند افتخار 
بیافرینند. امروز در همه جا شما در خط مقدم برای 

کشور، عزت و استقالل سرزمینتان ایستاده اید.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سه سال قبل در 
۲۴ مرداد دولت یازدهم برای خدمت به شما تشکیل 
شد، گفت: از 1۲ مرداد که روز تنفیض این خادم 
مردم بود تا ۲۴ مرداد در کمترین زمان ممکن در 
طول تاریخ انقالب به همت مردم و یاری نمایندگان 

توانستیم دولت یازدهم را تشکیل دهیم.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: در طول این سه سال 
علی رغم همه سختی ها و روزهای سخت و شرایط 
دشوار، دولت یازدهم تشکیل شد و به همت و یاری 

مردم قدم به قدم به جلو حرکت کرد.

غیور  مردم  شما  به  خوشحالم  من  گفت:  روحانی 
یاسوج اعالم کنم که مرکز آمار کشور اعالم کرد رشد 

اقتصادی ایران در سه ماه اول سال ۴.۴ بوده است.
را  دولت  ما  که  روزی  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
تشکیل دادیم رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۸ درصد 
بود، اما امروز به ۴.۴ درصد رسیدیم که این مهم 

حاصل غیرت شما جوانان کشور است.
وی افزود:اگر امروز ما توانستیم در روزها و شرایطی 
که دشمنان انقالب قیمت نفت را به یک سوم و یک 
به نزدیک 5  را  اقتصادی  چهارم رساندند ما رشد 
درصد برسانیم، این به معنای اعتماد مردم به دولت 

و اتحاد ملت و دولت است.
اد      امه د      ر صفحه 2

حمید سوریان دارنده هفت مدال طالی جهان 
و المپیک در نخستین مبارزه خود در بازی های 
المپیک ریو در مقابل بهت و حیرت همگان مقابل 

حریف ژاپنی شکست خورد.
رقابت های وزن 59 و 75 کیلوگرم کشتی فرنگی 
از ساعت 17:۳0 به وقت ایران در سالن کاری کاوا 
۲ ریو آغاز شد که سوریان در دور نخست مقابل 
»شینیبو اوتا« دارنده مدال برنز و نقره سال های 
۲015 و ۲01۴ آسیا و برنز جوانان جهان در سال 

۲01۲ قرار گرفت.
آنکه  از  را پس  نخست  وقت  نماینده کشورمان 
حریف به دلیل کم کاری با اخطار داور مواجه شد 
در خاک با اجرای یک بارانداز و سپس با یک خاک 

هوشمندانه ۴ بر صفر به سود خود پایان داد.
نابغه کشتی فرنگی ایران سه دقیقه دوم با اخطار 

ژاپنی  حریف  که  گرفت  قرار  حریف  خاک  در  داور 
نتوانست کاری از پیش ببرد و در ادامه اوتا با کمرگیری 
دو امتیاز از ملی پوش کشورمان گرفت. سوریان که 
قصد اداره کشتی را در تایم دوم داشت یک بار دیگر 

از داور اخطار گرفت که حریف ژاپنی ترجیح داد سرپا 
ادامه دهد که در ادامه این حریف ژاپنی با بیرون بردن 
سوریان به بیرون تشک و یک پوئن اخطار دو امتیاز 
دیگر گرفت و این کشتی در عین ناباوری با نتیجه 5 بر 

۴ به سود حریف ژاپنی خاتمه یافت.

سوریان حال باید منتظر باشد تا در صورت حضور 
این حریف ژاپنی در فینال در شانس مجدد برای 

کسب مدال برنز تالش کند.
اوتا همان کشتی گیر ژاپنی است که سوریان در 
رقابت های کسب سهمیه المپیک درقاره آسیا که 
اواخر اسفند سال 9۴ در قزاقستان برگزار شده بود، 

برابر وی با نتیجه 7 بر ۴ شکست خورده بود.
از شدت  از باخت به حریف ژاپنی  بعد  سوریان 
ناراحتی زمین خوابیده بود که از سوی بنا و کمک 

مربی به خارج سالن هدایت شد.
سعید عبد ولی دارنده مدال طالی سال ۲011 
مادسن  مارک  مقابل  دیگر  لحظاتی  نیز  جهان 
قرار  دانمارک  از  جهان  نقره  مدال  چهار  دارنده 

خواهد گرفت.
سی و یکمین دوره بازی های المپیک به میزبانی 
شهر بندری ریودوژانیرو برزیل از 15 مرداد ماه آغاز 
این  جریان  در  دارد.  ادامه  ماه  مرداد  تا ۳1  و  شده 
رقابت ها 10 هزار و ۴۴۴ ورزشکار از ۲0۶ کشور جهان 

در ۲۸ رشته با هم رقابت می کنند.

روحانی: به برجام خوشبین و به آمریکا بدبین هستیم

باخت ناباورانه سوریان برابرحریف ژاپنی

همین صفحه

صفحه 3

ضرورت ورود جدی 
دولت و مجلس
 برای ساماندهی مسکن
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روحانی سه عضو شورای عالی 
فضایی را منصوب کرد

به  و  جداگانه  احکامی  در  جمهور  رئیس 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  پیشنهاد 
یک  برای  را  فضایی  عالی  شورای  عضو  سه 

دوره چهارساله منصوب کرد.
به گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحانی 
به  و  جداگانه  احکامی  در  جمهور  رییس 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  پیشنهاد 
یک  برای  را  فضایی  عالی  شورای  عضو  سه 

دوره چهارساله منصوب کرد.
زاده،  امین  الهام  جمهور،   رییس  حکم  با 
سید مصطفی صفوی همامی و مهندس سید 
به عنوان اعضای شورای عالی  حسن شفتی 

فضایی منصوب شدند.
 3 ماده   2 تبصره  اجرای  در  احکام  این 
اساسنامه شورای عالی فضایی مصوب بیست 
صادر  وزیران  هیات   83 ماه  بهمن  پنجم  و 

شده است.
و  اعضا  این  توفیق   ، احکام  این  در  روحانی 
سایر اعضای شورا را در انجام وظایف محوله 
با رعایت اصول قانونمنداری ، اعتدال گرایی و 
منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند 

بزرگ مسالت کرده است.

تقدیر سید حسن نصرا... 
از ایران و سوریه

و  ایران  از حمایت  لبنان  ا...  دبیر کل حزب 
ایستادگی  برای  لبنان  مبارز  مردم  با  سوریه 
در مقابل جبهه ظلم در جنگ 33 روزه تقدیر 

کرد.
خبری  ستاد  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
کاروان  اعضای  خورشید«،  سایه  »زیر  طرح 
فرهنگی ـ تبلیغی رضوی زیر سایه خورشید، 
نصرا...  حسن  سید  نشست  ویژه  میهمان 

دبیرکل حزب ا... لبنان شدند.
از  که  نشستی  در  رضوی  خدام  و  مبلغان 
مقاومت،  جریان  برجسته  مجاهد  این  سوی 
به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی لبنان در 
جنگ 33 روزه برگزار شده بود، حضور یافتند 

و با جمعی از مبارزان لبنانی دیدار کردند.
موسـی  مجتمـع  در  کـه  برنامـه  ایـن  در 
عبـاس در شـهرک »بنـت جبیـل« برگـزار 
شـد، دبیـرکل حـزب ا... لبنـان در سـخنانی 
از حمایـت ایـران و سـوریه بـا مـردم مبـارز 
جبهـه  مقابـل  در  ایسـتادگی  بـرای  لبنـان 

ظلـم در جنـگ 33 روزه تقدیـر کـرد.
از  من  دیگر  تقدیر  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
جریان  پیروزی  در  که  است  افرادی  تمامی 
مقاومت، ارتش و مردم لبنان نقش ایفا نمودند و 
از جمله می توان به احزاب و رسانه ها اشاره کرد.

دبیرکل  سخنان  از  پیش  است  گفتنی 
دلنواز  قرائت  با  افتتاحیه  برنامه  حزب ا...، 
حسن نجفی، قاری کاروان اعزامی، آغاز و با 
معرفی رسمی کاروان »زیر سایه خورشید« و 
برنامه های سفر آن در لبنان و سایر کشورها 
ادامه یافت. در پایان نیز، به جانبازان مقاومت 

مدال رضوی اهدا شد.

خبر

ایجاد 130 هزارشغل در بخش فناوری اطالعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات می گوید، براساس برنامه ریزی انجام 
شده، امسال 130 هزار شغل در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 

ایجاد می شود.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی در آیین بهره برداری از نخستین دیتا 
سنتر ابری بخش خصوصی کشور در افرا نت، سیاست دولت را ایجاد 
اشتغال دانست و گفت: اشتغال زایی وظیفه ای همگانی است که در 

این وزارتخانه با جدیت دنبال می شود.
رایانش ابری) Cloud Computing( مدلی بر پایه شبکه های 
رایانه ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و 
تحویل خدمات رایانشی )شامل زیرساخت، نرم افزار، بستر، و سایر 

منابع رایانشی( با به کارگیری شبکه ارایه می کند. 
فناوری  و  ارتباطات  بخش  به  خارجی  گذاران  سرمایه  ورود  از  وی 
اطالعات کشور خبر داد و گفت: تا سرمایه گذاری خارجی نیاید، انتقال 

تکنولوژی معنا ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد، تالش برای فراهم سازی 

زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی ضروری است.
واعظی به سرمایه گذاری 45 هزار میلیارد ریالی دولت در این بخش 
اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی نیز تاکنون 9 هزار میلیارد ریال در 

بخش فناوری اطالعات و ارتباطات کشور سرمایه گذاری کرده است.
شرایط  آینده  ماه  سه  داد،  خبر  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اقتصادی کشور متفاوت می شود و شاهد رونق در ارکان اقتصادی 

خواهیم بود.
واعظی گفت: تالش دولت این است با فراهم سازی زیر ساخت ها و 

رفع موانع، بخش خصوصی را تشویق به فعالیت بیشتر کند.
تعداد  اکنون  افزود:  و  کرد  اشاره  ها  تحریم  شدن  برطرف  به  وی 
بانک هایی که روابط خود را با ایران برقرار کرده اند، نسبت به پنج ماه 
پیش افزایش یافته است. واعظی تاکید کرد، دولت مصمم به توسعه 
همه جانبه کشور به خصوص در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 
را  با کمک سرمایه های مردمی  این رو سیاست توسعه  از  و  است 
دنبال می کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی را از برنامه های دولت یازدهم برشمرد و افزود: تاکید بر بخش 
غیردولتی یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی است که از سوی دولت با 

جدیت دنبال می شود.

نیت تشکیل داعش و جبهه النصره 
جلوگیری از رشد و ایمان مردم در دنیا

تروریستی  گروه های  تشکیل  از  نیت  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
همچون داعش و جبهه النصره را بدبین کردن چهره اسالم و جلوگیری 
از رشد ایمان مردم در دنیا دانست و یکی از راه های مقابله با آن را اراده 

و ایمان قوی و ایستادگی و مقاومت قلمداد کرد.
نیروی زمینی  امیر احمدرضا پوردستان فرمانده  ایسنا،   به گزارش 
ارتش گفت: موفقیت مردها بویژه مردانی که در کسوت نظامی گری 
مسئولیت حراست از کشور را بر عهده دارند؛ مرهون تدین، ایمان و 

فداکاری همسران آنها  است.
به  نقل از پایگاه اطالع رسانی ارتش، فرمانده نیروی زمینی همچنین 
باشند بدون  نزاجا در نظر داشته  خاطر نشان کرد: کارکنان ممتاز 
حمایت همسران و فرزندان خود نمی توانستند ممتاز شوند، به همین 
دلیل باید همیشه حامی و قدرشناس زحمات خانوادهایشان بویژه 

همسران فداکارشان باشند.
وی با بیان اینکه  وجود مضجع شریف امام هشتم شیعیان برای ایرانیان 
یک هدیه الهی است، افزود: امروز، مردان با ایمان ایران اسالمی به 
دفاع از حرم امامان همام در عراق و حضرت زینب)س( در سوریه 

برخواسته اند و در این راه جان خود را نثار می کنند.
پوردستان در پایان نیت از تشکیل گروه های تروریستی همچون داعش 
و جبهه النصره را بدبین کردن چهره اسالم و جلوگیری از رشد و ایمان 
مردم در دنیا دانست و یکی از راه های مقابله با آن را اراده و ایمان قوی 

و ایستادگی و مقاومت قلمداد کرد.

از سرگیری فعالیت راکتور ولسانگ کره جنوبی

بنابر اعالم شرکت هسته ای کره جنوبی راکتور ولسانگ 1 پس از رفع 
نقض فنی آن، فعالیت خود را از سر گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از یونهاپ، از سرگیری فعالیت این راکتور باعث 
رفع نگرانی ها در مورد تامین برق مورد نیاز کره خواهد شد.

بنابر اعالم شرکت KHNP که گرداننده ی راکتورهای هسته ای کره 
جنوبی است، فعالیت راکتور ولسانگ 1 قرار است در روز یک شنبه 

ساعت 7 بعد از ظهر از سر گرفته شود.
هم اکنون کره جنوبی دارای 23 راکتور هسته ای است که یک سوم 
از برق مورد نیاز این کشور را تامین می کنند. با افزایش موج گرما در 
کره جنوبی، نیاز به استفاده از برق به بیش ترین میزان خود در هفته ی 
جاری رسیده است. فعالیت این راکتور در ماه جوالی به دلیل وجود 
نقص فنی متوقف شد و هیچ گونه نشت مواد رادیو اکتیو گزارش نشد.

نشست پنج کشور برای تصمیم گیری در باره یمن

تحوالت یمن با حضور نمایندگانی از پنج کشور آمریکا، روسیه، انگلیس، 
امارات و عربستان شنبه شب در ریاض پایتخت سعودی بررسی شد.

به گزارش ایرنا، روزنامه البیان دبی در ادامه این خبر افزود: وزیران خارجه 
کشورهای عربستان و امارات و نمایندگانی از سه کشور ذکر شده در این 

نشست در باره مرحله آینده گفت وگوهای صلح یمن گفت وگو کردند.
براساس این خبر، این نشست ادامه نشست چهارجانبه ای است که در 
ماه گذشته میالدی در لندن با حضور وزیران خارجه امارات، عربستان، 
آمریکا و انگلیس برگزار شد و در آن در باره اجرای توافقنامه سازمان 
امنیت در باره یمن و تشکیل حکومت وفاق ملی بحث و تبادل نظر 

شده بود.
تالش عربستان سعودی در برگزاری نشست پنج جانبه درریاض در 
حالی صورت می گیرد که مجلس نمایندگان یمن اولین جلسه کاری 
خود را برگزار و در نشست خود به توافق برای تشکیل شورای سیاسی 

عالی یمن رای مثبت داد.
اعضای مجلس نمایندگان ضمن تایید شورای عالی سیاسی متشکل 
از انصارا... وکنگره مردمی سراسری به ریاست علی عبدا... صالح رئیس 

جمهوری سابق، به آن رای مثبت داد و آن را تصویب کرد.
رسانه های وابسته به عربستان در یمن با اعتراف به تصویب شورای 
عالی سیاسی یمن در مجلس نمایندگان این کشور از شدت خشم 
مدعی حضور کم نمایندگان مجلس و به حد نصاب نرسیدن آنها در 

جلسه شدند.
توافق سیاسی انصارا... و کنگره مردمی یمن یک رویکرد ملی و مردمی 
است که بار دیگر ماهیت مردمی جنبش انصارا... و واهی بودن ادعای 
تروریستی آن را ثابت کرده در واقع انقالب دوم مردم یمن در مقابل 

متجاوزان خارجی ومزدوران داخلی است.
یمن  داخلی  احزاب  و  استقبال گروهها  مورد  توافق هر چند  این 
اما متجاوزان و هواداران تجاوز مثل عربستان سعودی  واقع شد، 

آن را محکوم کردند.

خبر

اد      امه از صفحه1
روحانی تاکید کرد: مردم غیور ما شعار رهبر 
معظم انقالب را اجرا کردند و آن نیز همدلی 
و همزبانی میان دولت و ملت بوده و ما امروز 
قرار  شکوهمندی  نقطه  یک  در  توانستیم 
بلکه  شعار  با  نه  ایران  ملت  شما  و  بگیریم 
با اراده تان، ایستادگی تان و حمایت تان و 
همچنین با اطاعت تان از مقام معظم رهبری 
نمی تواند  کسی  که  دادید  نشان  دنیا  به 

چیزی را بر ایران تحمیل کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: شما با غیرت و 
شجاعت توانستید زنجیر تحریم را از دست 
و پای ایران باز کنید. دشمنان ما به دست و 
پای ایران عزیز ما زنجیر تحریم بسته بودند 
اما  شما مردم با ایستادگی تان و مقاومت 
تحریم  زنجیرهای  که  کردید  کاری  تان 
ما  دشمنان  اراده  برخالف  و  شود  شکسته 
امروز می توانیم هر مقدار که می خواهیم 

نفت خود را به جهان صادر کنیم.
دشمنان  اراده  علیرغم  ما  افزود:  وی 
کشتی  امروز  که  کنیم  کاری  توانستیم 
کنار  در  و  جهان  سراسر  در  ایران  های 
گیرند.  می  پهلو  دنیا  بزرگ  های  بندرگاه 
بیمه ای که در روزها و سال های گذشته 
تحریم  ما  های  نفتکش  و  کشتیرانی  برای 
با  توانند  می  ما  کشتی های  امروز  اما  بود 
بیمه در سراسر جهان حرکت کنند. امروز 
روزی است که با غیورمردان سرزمین ایران 
توانستیم زنجیرهایی که برای عدم ارتباط 
خارجی  های  بانک  با  ایرانی  های  بانک 

ایجاد کرده بودند، بشکنیم.
روحانی تاکید کرد: ما امروز می بینیم که 
از سراسر دنیا در عرض کمتر از یک سال 
150 هیات اقتصادی  و 1۶0 هیات سیاسی 

به سرزمین ما سفر کرده است.
رئیس جمهور گفت: ممکن است عده قلیلی 
از اینکه تحریم برداشته شده است ناراحت 
بوده و برای منافع آنها خوشایند نباشد اما 
ملت بزرگ ایران از این مساله شاد و مسرور 
این  دشمنان  برابر  در  ایران  ملت  است. 
سرزمین و انقالب ایستادگی کرده است و 
ایستادگی خواهد کرد. بدانید همانطور که 
این دولت در زمینه تورم توانست آن را تک 
رقمی کند با حمایت شما رونق را به اقتصاد 

کشور باز خواهد گرداند.
بلند  اهداف  از  یکی  امروز  کرد:  اظهار  وی 
مسیر  در  را  جوان  نسل  که  است  این  ما 
متناسب  و  مناسب  و شغل  کوشش  و  کار 
دهیم.  قرار  آنها  تخصص  و  دانش  علم،  با 
بماند؛  بیکار  جوان  خانه  در  بگذاریم  نباید 

این مهم شدنی است.
روحانی با بیان اینکه راه اشتغال جوانان ما 
این است که بتوانیم اقتصاد خود را به حرکت 
درآوریم، گفت: امسال 7500 بنگاه اقتصادی 

تا پایان سال راه اندازی خواهیم کرد.
رئیس جمهور با اشاره به وضعیت آب استان 
استان های  گفت:  بویراحمد  و  کهکیلویه 
استفاده  بویراحمد  و  کهکیلویه  از  همجوار 
می کنند ولی مردم این استان هم باید از 
بهره  استان  این  های  رودخانه  آب سرشار 

مند شوند.
هیات  در  و  تهران  در  من  افزود:   وی 
توان  تمام  با  دولت  که  کردم  اعالم  دولت 
خود پروژه ایجاد سد تنگه سرخ را استان 
کرد.  خواهد  آغاز  بویراحمد  و  کهکیلویه 
مطالعات  تکمیل  جهت  الزم  بودجه  همه 
این پروژه و آغاز احداث آن تامین خواهد 

شد.
و  اجرا  را  برجام  ما  چرا  گفت:  روحانی 
قدرت   ۶ برابر  در  ما  چرا  کردیم؟  پیاده 
بزرگ دنیا 30 ماه ایستادگی کردیم و چرا 
سرزمین  برای  شما  شجاع  دیپلمات های 

ایران غرور و افتخار آفریدند؟
صهیونیستها  که  است  درست  افزود:  وی 

امروز از پیروزی ملت ایران عصبانی هستند، 
درست است که یکی دو کشور جنوبی ایران 
متاسفانه با کودک صفتی ناراحتند از پیروزی 
با  ایستادگی،  با  ایران  ملت  اما  ایران  ملت 
رهبر  رهنمودهای  با  اتحادش،  با  وحدتش، 
پیروزی  توانست  بزرگوارش  و  فرهیخته 
و  آورد  به دست  را  تاریخی  سیاسی  بزرگ 

زنجیرها را از روی پای این ملت بکند.
وی ادامه داد: ملت ایران توانست شرایط را 
برای رشد اقتصادی آماده کند، این برای این 
بود که شرایط برای حرکت مردم ایجاد شده 
است. برجام برای این بود که دیوارها برداشته 
شود، برای این بود تا دانشمندان ما بتوانند 

برای کشور ما رونق اقتصادی ایجاد کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه خوش بینی 
به برجام به معنای خوش بینی به ابرقدرتها 
نیست، افزود: ما به برجام خوشبینیم و به 

آمریکا بدبین هستیم.
پیشرفت  ما  چه  هر  کرد:  تصریح  روحانی 
و  قدردانی ها  و  حمایتها  خاطر  به  کردیم 

ایستادگی های شما ملت بوده است.
داخلی  سرمایه گذار  امروز  اگر  افزود:  وی 
بخواهد وارد کار شود، شرایط را باید آماده 
و  بیفتد  راه  اقتصادی  بنگاه های  تا  کند 
بتواند جوانان ما را برای کار جذب کند، که 

این نیز زمان می برد.
امروز  ما  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس  
سرمایه گذاری  جذب  برای  را  شرایط 
می کنم  اعالم  من  کرده ایم.  آماده  خارجی 
کشورهای  با  قرارداد  و  تفاهم    82 که 
امضا شده، 29  زمینه صنعتی  در  خارجی 
یک  هر  شده، خب  اجرا  به  شروع  قرارداد 
برای  می شود  اجرا  وقتی  قراردادها  این  از 

اجرای آن شش ماه تا یک سال نیاز است.

روحانی: به برجام خوشبین و به آمریکا بدبین هستیم

شمخانی در دیدار با وزیر کشور اقلیم کردستان 
عراق گفت: پشتیبانی و حمایت ایران از اقلیم 
دولت  راهبردهای  چارچوب  در  کردستان 
مرکزی عراق حتی در شرایط سخت و بحرانی 

متوقف نشده است.
کریم سنجاری وزیر کشور و عضو دفتر سیاسی 
حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق دیروز با 
علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و 

دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد.
به  اشاره  با  دیدار  این  در  شمخانی  علی 
جمهوری  سازنده  و  برادرانه  روابط  تاریخچه 
عراق  در  کردی  گروه های  و  ایران  اسالمی 
اظهار کرد: روند پشتیبانی و حمایت ایران از 
اقلیم کردستان در چارچوب راهبردهای دولت 
مرکزی عراق مسیری غیرقابل تغییر بوده که 
بحرانی  و  در شرایط سخت  ویژه  به  همواره 

متوقف نشده است.
مسعود  ارزنده  نقش  از   قدردانی  با  وی 

در  کردستان  اقلیم  رییس  بارزانی 
ایران  میان  روابط  توسعه  و  ایجاد 
عنوان  به  وی  از  کردستان  اقلیم  و 
مبارزی  و  هوشمند  سیاستمداری 

خستگی ناپذیر یاد کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اتخاذ 
مواضع مشترک و مبتنی بر اتحاد و 
انسجام میان گروه های مختلف کردی 
ضامن  را  متحد  عراق  چارچوب  در 
اقتصادی  و  سیاسی  ساختار  تقویت 
افزود:  و  کرد  عنوان  کردستان  اقلیم 
و  ظهور  و  اخیر  سال های  تجربیات 
به  تکفیری  تروریسم  نقش  ایفای 
و  اقوام  همه  مشترک  تهدید  عنوان 
امنیت  داد که  نشان  عراق  در  ادیان 
تقویت  با  این کشور صرفا  در  پایدار 

عراق یک پارچه و متحد قابل تامین است.
شمخانی با اظهار نگرانی در خصوص افزایش 
برخی تحرکات ضدانقالب سنتی در مرزهای 
مشترک ایران و اقلیم کردستان که با حمایت 
و پشتیبانی سرویس های جاسوسی منطقه ای 
امنیت  افزود:  می شود  انجام  فرامنطقه ای  و 
پایدار در مرزها، خط قرمز جمهوری اسالمی 
با  کشور  امنیتی  و  نظامی  نیروهای  و  بوده 
مرزهای  تهدیدکننده  که  تحرکی  هرگونه 

کشور باشد به شدت برخورد خواهند کرد.
وی بحران امنیتی جاری در عراق را مانع اصلی 
رشد و توسعه اقتصادی به عنوان مهم ترین نیاز 
مردم مظلوم این کشور عنوان کرد و اظهار 
کرد: ارتقاء شرایط امنیتی در اقلیم کردستان 
و همکاری مشترک برای حراست از آرامش 
در مناطق مرزی امکان توسعه همکاری های 

اقتصادی مشترک را فراهم خواهد کرد.

نشانه  کشور  امنیت  گفت:  اطالعات  وزیر 
سپاه  اطالعات،  وزارت  همکاری  و  همدلی 
انتظامی،  نیروی  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
همه  و  کشور  وزارت  دادگستری،  ارتش، 

تاثیرگذاران امر امنیت است.
محمود  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
کهگیلویه  شهرستان  مردم  در جمع  علوی 
اظهار  دهدشت،  شهر  شهدای  گلزار  در 
داشت: امروز ناامنی در دیگر کشورها زیاد 

شده است.
ناامن  برای  دشمنان  تالش  به  اشاره  با  وی 
امام  الهی،  لطف  به  اما  گفت:  کشور  کردن 
تالش  و  انقالب  معظم  رهبر  زمان)عج(، 
سربازان گمنام امام زمان )عج( همه دسیسه 
ها برای ناامنی کشور از سوی سربازان گمنام 

امام زمان )عج( کشف و خنثی می شود.
امنیت  که  ای  جامعه  براینکه  تاکید  با  وی 
نداشته باشد اقتصاد آن نیز شکوفا نخواهد 
و  خیر  نبوی  حدیث  اساس  بر  ،گفت:  شد 
امنیت  پرتو  برکت در یک سرزمین جز در 

و شادابی ممکن نخواهد شد.
و  امنیت  مقوله  داد: 2  ادامه  اطالعات  وزیر 
رشد  زمینه  شکوفا  اقتصاد  از  برخورداری 
بین  را  خداوند  بندگی  و  جامعه  فرهنگی 

مردم فراهم می کند.
وی گفت: با توجه به نامگذاری سالجاری از 
اقتصاد  عنوان  با  انقالب  معظم  رهبر  سوی 
مقاومتی، اقدام و عمل، باید همه مسئوالن و 
مردم نسبت به اقتصاد مقاومتی اهتمام ویژه 

ای داشته باشند. 
و  کشور  اقتصادی  شرایط  به  اشاره  با  وی 
مردم،  علیه  ظالمانه  های  تحریم  تحمیل 
گفت: دولت با تدبیر ویژه مشکالت کشور را 

تحت کنترل و بررسی می کند و در این سه 
سال نیز با برنامه ریزی الزم تورم کنترل شد.

در  ها  قیمت  گفت:  علوی  االسالم  حجت 
دولت گذشته روز به روز در حال افزایش بود 
اما در دولت یازدهم قیمت ها ثبات یافت و 

تورم نیز کنترل شد.
وی به وضعیت اشتغال در شهرستان کهگیلویه 
اگر  و گفت:  کرد  اشاره  نقاط کشور  دیگر  و 
بخواهیم اشتغال ایجاد و اقتصاد مقاومتی را 
عملی کنیم باید با تامین زیرساخت ها زمینه 

سرمایه گذاری را فراهم کرد. 
وزیر اطالعات تاکید کرد: دولت یازدهم بدنبال 
تامین امنیت برای سرمایه گذاران است و همه 
باید زیر بیرق رهبری برای شکوفایی اقتصاد و 

ایجاد اشتغال حرکت کنیم. 
و  کهگیلویه  با  گفت:  علوی  االسالم  حجت 
رشادت مردم آن از گذشته آشنایی دارم و 
بوده  بزرگ  مردمانی  این شهرستان جایگاه 
قهرمانان  و  پرشور  جوانان  دارای  و  است 

مطرحی است.

علوی: امنیت کشور نشانه همدلی و همکاری 
همه دستگاه های امنیتی است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه معاون وزیر امور 
داشته  حضور  کمیسیون  امروز  جلسه  در  خارجه 
است، گفت: عراقچی تصریح کرد که ارزش راهبردی 

فردو حفظ شده است.
حضور  به  اشاره  با  حسینی  نقوی  حسین  سید 
و  خارجه  امور  وزیر  معاون  عراقچی  سیدعباس 
جلسه  در  برجام  اجرای  بر  نظارت  ستاد  رئیس 
این  بیان  با  امنیت ملی مجلس  دیروز کمیسیون 
مطلب اظهار داشت: در حال حاضر که ما در جریان 
اجرای برجام هستیم تعامل بین مجلس و دستگاه 
دیپلماسی به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی اهمیت ویژه ای دارد. 
نقوی حسینی افزود: عراقچی گفت که برجام ثمره 
مقاومت همه ملت ایران و تدابیر مدبرانه مقام معظم 
رهبری است و حاال وقت چیدن ثمرات آن است و در 
این شرایط همه باید متعهد و منسجم در پی کسب 

حقوق و منافع جمهوری اسالمی ایران باشند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت معاون وزیر 
امور خارجه تصریح کرد که قرارداد اصلی طراحی 
و ساخت سایت اراک که بین سازمان انرژی هسته 
ای و یک شرکت ایران منعقد می شود و کارخانه 
آب سنگین اراک هم کار خودش را ادامه می دهد و 

محصول آن هم فروخته می شود. 
نقوی حسینی گفت: عراقچی افزود که ما ساالنه حدود 
20 تن آب سنگین تولید می کنیم و مصرف خودمان 

سالی یک تن است، مابقی آن فروخته می شود.
وی افزود:عراقچی تصریح کرد که غنی سازی اورانیوم 

برنامه  توسعه هم طبق  و  تحقیق  دارد؛  ادامه  هم 
برجام با 7 نوع ماشین جدید در حال اجرا است. 
نقوی حسینی گفت معاون وزیر امور خارجه ادامه 
داد که ذخایر گاز اورانیوم غنی شده هم مازاد300 
کیلو به روسیه فروخته شد و در مقابل کیک زرد 
خریداری شد تا مواد اولیه نیز تأمین شود و مطابق 
نظر مقام معظم رهبری ابتدا کیک زرد وارد شد و بعد 

ما اورانیوم را ارسال کردیم. 
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، عراقچی با 
بیان اینکه ما در فردو خط قرمز مقام معظم رهبری را 
دقیقا رعایت کردیم تصریح کرد: در مورد بازرسی ها، 
پروتکل الحاقی اجرا می شود؛ به عالوه بازرسی های 
پذیرفته شده در برجام و تاکنون گزارشی از سوء 
های  دسترسی  و  نداشتیم  ها  بازرسی  از  استفاده 

غیرهسته ای هم تاکنون درخواست نشده است. 
نقوی حسینی افزود: عراقچی اظهار داشت که پرونده 
PMD )پی ام دی - ابعاد نظامی برنامه هسته ای 
و  بود  ایران  به  اتهامات  تمام  منشأ  که  هم  ایران( 
قطعنامه های مختلف را علیه ما در پی داشت بسته 
شد و زیربنای همه تحریم ها از هستی ساقط شد و 
هیچگونه موضوع دیگری در ارتباط با PMD مطرح 

نشده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
گفت: عراقچی در بخش دیگری از گزارش خود عنوان 
کرد همکاری های بین المللی هسته ای با سازمان 
انرژی اتمی در کلیه زمینه ها آغاز شده است و پروژه 
های متعددی در این راستا مورد گفت وگو، مطالعه و 
اجرا قرار گرفته است و خالصه می توان گفت برنامه 

در حال حاضر  ایران  اسالمی  ای جمهوری  هسته 
امری تثبیت شده است و عرصه بین المللی نیز آماده 

همکاری با جمهوری اسالمی ایران است.
بحث  در  که  افزود  عراقچی  نقوی حسینی گفت: 
تحریم ها، زیربناها و قوانین تحریمی طرف مقابل، 
همه روی کاغذ لغو و برداشته شد، قطعنامه های 
رئیس  اجرایی  دستورات  شد،  لغو  امنیت  شورای 
جمهوری آمریکا لغو شد، اتحادیه اروپا نیز قوانین 

تحریمی خود را لغو کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: عراقچی خاطرنشان کردکه مشکل االن 
در میدان اجرا است و کلیه تحریم ها مطابق برجام 

روی کاغذ لغو شده اما در آثار عملی باید بحث کرد. 
نقوی حسینی در ادامه گفت: عراقچی با اشاره به 
اند،  بوده  مختلف  های  حوزه  در  ها  تحریم  اینکه 
تصریح کرد: در کلیه حوزه ها به غیر از حوزه بانکی 

گشایش هایی اتفاق افتاده است.
امور  وزیر  معاون  نماینده مجلس دهم گفت:  این 
خارجه در ادامه افزود که در حوزه بانکی هم مشکل 
عدم ورود بانک های بزرگ به همکاری با جمهوری 
اسالمی است. علت آن هم فضای عدم اعتماد است 
که در طول تحریم ها رخ داده است که رفع آن نیز 

نیازمند زمان است.
نقوی حسینی گفت: رئیس ستاد نظارت بر اجرای 
برجام افزود که از نظر برجام کلیه وجوه ایران در 
خارج از کشور آزاد شده است و بانک مرکزی در 

مدیریت وجوه مذکور با مشکل رو به رو نیست.
عراقچی  گفت:  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 

افزود که مطابق آخرین آماری که ما داریم در حدود 
220 بانک کوچک و متوسط با ایران کار می کنند 
و هیچ مشکلی هم وجود ندارد. البته در تبدیل ارزها 
به یکدیگر ممکن است مشکالتی وجود داشته باشد 

به ویژه اینکه ما با حوزه دالر هیچ ارتباطی نداریم. 
نقوی حسینی گفت: عراقچی با بیان این که در بحث 
بیمه به ویژه در حوزه نفتکش ها و کشتیرانی ها، کلیه 
مشکالت حل شده است، در ادامه افزود: در حوزه 
انرژی هیچ مشکلی نداریم و کلیه بازارهای قبلی احیا 
شده و در فاصله کوتاهی به تولید و صادرات قبلی 

رسیده ایم.
وی گفت: عراقچی تصریح کرد که در حوزه حمل 
و نقل نیز تقریبا کلیه مشکالت رفع شده است، چه 
حمل و نقل دریایی، ریلی، زمینی و هوایی. فروش 
هواپیما به ایران که جزو تحریم های اولیه است ولی 
آغاز شده و توافقات و قراردادهای خرید هواپیما در 

حال اجرا است.
نقوی حسینی افزود: عراقچی خاطر نشان کرد که 
مواد  واردات  تحریم  و  ایران  فرش  واردات  تحریم 
غذایی از ایران هم از تحریم های اولیه آمریکایی ها 

بود که لغو شد. 
گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
بدعهدی  و  شیطنت  که  کرد  تصریح  عراقچی 

آمریکایی ها از موانع و مشکالت برجام است، تداخل 
تحریم های اولیه در اجرای برجام مشکالتی ایجاد 
می کند، عوامل تندرو آمریکایی، صهیونیست ها، 
عربستان سعودی از جمله عوامل مشکل تراش علیه 
اجرای برجام هستند. ایران هراسی دشمنان هم از 

موانع اجرای برجام و احقاق حقوق ملت ماست.
*مواضع ما نباید به ایران هراسی دامن بزند 

نقوی حسینی گفت: عراقچی در جمع بندی خود 
تاکید کرد که ما و مواضع و رفتارهای ما نباید به 
ایران هراسی دامن بزند چون به ضرر ماست. ما نباید 
طوری رفتار کنیم یا موضع بگیریم که پیام ناامنی و 
وجود فضای تحریم به سرمایه گذاران و سایر کشورها 

بدهد.
اعضای  عراقچی،  گزارش  ارائه  از  پس  افزود:  وی 
کمیسیون دیدگاه ها و نظرات خود را بیان کردند 
و ارزیابی خود از گزارش وزارت امور خارجه و بیانات 
عراقچی را ارائه کردند. ذوالنوری، جمالی، کریمی 
قدوسی، فالحت پیشه، کواکبیان، نجفی و گودرزی 
اظهارنظر کردند. در ادامه عراقچی گفت که ما ارزش 
راهبردی فردو را حفظ کردیم و این موضع خط قرمز 
مقام معظم رهبری بوده است و در اراک نیز ماهیت 
آب سنگین اراک حفظ شده است و با حفظ آن تولید 

پلوتونیوم آن را کاهش دادیم.

نقوی حسینی به نقل از عراقچی:

ارزش راهبردی فردو حفظ شده است

شمخانی: 

امنیت در مرزها خط قرمز ایران است
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یکسان سازی نرخ ارز

نفیسه تقویان
ها  بانک  مرکزی  بانک  کل  رئیس  از  نقل   به 
می توانند ارز را به قیمت آزاد خرید و فروش 
بانک  رسد  می  نظر  به  ترتیب  این  به  کنند 
در  نهایی  گام  برداشتن  برای  را  خود  مرکزی 

مسیر یکسان سازی نرخ ارز آماده می کند.
نیازهای  پیش  تحقق  جهت  در  گامی  را  اقدام  این  سیف  اله  ولی 

یکسان سازی نرخ ارز اعالم کرده است.
براساس این طرح، بانک ها می توانند ارزهای خریداری شده را در 
چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی های معتبر به 
فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک 
ها و صرافی ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق 

بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
از طرفی در این خصوص سیف گفته است که »اکنون ممنوعیت 
های گذشته برای انجام عملیات ارزی برداشته شده و صادرکنندگان 
می توانند با اطمینان خاطر، ارزهایشان را به نظام بانکی عرضه کنند 
و در مقابل بانکها هم می توانند از این ارزها برای گشایش اعتبار به 

منظور واردات محصوالتی که ارز آزاد دارند، استفاده کنند.«
اگرچه این طرح بانک مرکزی می تواند اقتصاد ایران را به ارز تک 

نرخی رهنمون کند،اما منتقدانی هم دارد. 
اما در خصوص ورود بانکها به بازار از سوی برخی کارشناسان این 
اقدام نرخ ارز را به سمت منطقی سوق می دهد، اکنون نرخ منطقی 
دالر سه هزار و 500 تومان است که بر اساس عرضه و تقاضا در 

بازار معامله می شود.
توسط  ارز  »اگر  اعتقادند  این  بر  اقتصادی  کارشناسان  همچنین 
دالالن وارد بازار شود و در بازار خرید و فروش شود، به طوری که 
خریداران از بانک مرکزی ارز نگیرند و بفروشند، ولی بازار بر مبنای 
ارز را تعیین می  بازار  عرضه وتقاضا باشد، مکانیزم عرضه و تقاضا 

کند. در واقع قیمت ارز را بازار مشخص می کند.«
مثبتی  های  سیگنال  نتواند  دولت  اگر  که  است  این  اساسی  نکته 
به بازار بدهد، قیمت ارز درواقع رو به افزایش می گذارد. با توجه 
به حجم نقدینگی که روزافزون در اقتصاد ایران افزایش می یابد و 
نقدینگی که در اختیار موسسات غیر متشکل پولی است، می تواند 

بلقوه برای اقتصاد ایران خطرناک شود.
سعید مجتهدی، رییس کانون صرافان استان تهران نیز طی گفت 
گویی معتقد است: »در ایران نیز پیش از تحریم ها در بانک ها خرید 
و فروش ارز صورت می گرفت اما موضوعی که در این مدت صرافی 
ها را از بانکها متمایز کرد کوشش ها و فعالیتی است که در زمان 

تحریم ها صورت گرفت.«
وی بر این نظر است که »صرافان توانستند در تحریم ها خدمات 
بسیار ارزشمندی ارائه دهند و در گردش مالی، مواد غذایی و دارویی 
و کاالهای استراتژیک و اسا سی را با فروش و نقل و انتقال حوالجات 
ارزی انجام دهند و بازوی ارزشمندی برای ملت شریف و نظام باشند 
پس مسئوالن محترم باید این مسئله را مدنظر داشته باشند و نگاه 

قوی تری را به صرافان داشته باشند.«
اوایل دهه 80 بود که ارز در اقتصاد کشور تک نرخی شد و دیگر 
خبری از ارز بانکی، دولتی و بازار آزاد نبود، روشی که در حال حاضر 
به آرزوی اقتصاد بدل شده و کمتر کسی بعد از نوسانات سال 90 و 

91 به یاد دارد که تک نرخی در کشور وجود داشته است.
تک نرخی که اگر با مدیریت شناور تا به امروز ادامه داشت دیگر 
برخی  نبودیم، سالی که  ناخوشایند سال 90 و 91  اتفاقات  شاهد 
افراد برای فروش کاالی خود دالر گران را بهانه کردند و به اقتصاد 
خانوار ضربه زدند، در سال های نامبرده به لحظه نرخ جدیدی برای 
انواع ارز اعالم می شد و کار را به جایی رسانده بود که داللی کسب 

و کار اول بسیاری از مردم شده بود.
ارز تک طی سالیان پیش که تیم هسته ای به نتیجه نرسیده بود به 
دست فراموشی سپرده شده بود و با صحبت های رئیس کل بانک 
این موضوع  از  فراموشی  نرخی خاک  ارز تک  با  رابطه  در  مرکزی 

کنار زده شد.
اقتصادی  فعالیت های  تمام  فعلی  شرایط  در  و  کشور  اقتصاد  در 
مشکالت  گره  بازار  نوسانات  با  و  است  خورده  گره  دالر  به  ایران 
اقتصادی تنگ تر می شود از این رو نیاز به ارز تک نرخی در کشور 
بسیار احساس می شود اما اینکه چه کسی مسبب انجام اقتصادی 

می شود کسی نمی داند؟

تالش هکرهای رژیم صهیونیستی برای شنود رایانه ها 

هکرهای رژیم صهیونیستی بدافزاری را ساخته اند که اطالعات رایانه 
ها را از روی صدای هارد بدست می آورد. 

از  جلوگیری  برای  را  راههایی  تاکنون  اطالعاتی  سازمان های 
دسترسی هکرها به سیستم هایشان ابداع کرده اند و یکی از بهترین 
روش ها برای ایمن نگهداشتن سیستم ها، جدا کردن کامل رایانه ها 

از شبکه است. 
ایده این است که در این حالت، اگر رایانه به اینترنت متصل نباشد، 
ممکن نیست کسی بتواند از راه دور به آن دسترسی پیدا کند. اما 
را شنود  رایانه  موتورهای درون  بدافزار جدید می تواند صدای  این 

کند. 
موسوم  فلزی  دیسک های  روی  بر  اطالعات  سنتی،  هارد  یک  در 
قرار  متحرک  بازوی  یک  درایو  درون  می شوند.  ذخیره  پالتر  به 
یک  آن  انتهای  در  و  می شود  کنترل  موتور  یک  توسط  که  دارد 
سر مغناطیسی قرار دارد که اطالعات را می خواند. با حرکت دادن 
این سر مغناطیسی به سمت عقب و جلو بر روی پالتر می توان به 

مجموعه اطالعات مختلف دسترسی پیدا کرد. 
این حرکت با یک صدا همراه است و هکرها می توانند موتور را به 
گونه ای برنامه ریزی کنند که صداهای خاص را انتقال بدهد. با قرار 
نزدیکی دستگاه  در  میکروفون  به  تلفن هوشمند مجهز  دادن یگ 
می توان اطالعات رایانه را بدون نیاز به اتصال اینترنتی منتقل کرد. 
هکرهای رژیم صهیونیستی چند ماه پیش نیز از صدای فن سی .پی .
یو برای هک اطالعات استفاده کرده بودند اما روش جدید حتی در 

زمان خاموش بودن فن ها نیز کار می کند. 
سرعت انتقال داده در این روش بسیار پائین و در حد سه بیت در 
یا  عبور  رمزهای  است  ممکن  هم  سرعت  همین  با  اما  است  ثانیه 

کلیدهای رمزگشایی طی چند دقیقه منتقل شوند. 

خود باختگی اولین گام سقوط
 یک ملت  

رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
معتقد است که خود باختگی، اولین گام برای 

سقوط یک ملت محسوب می شود. 
مراقب  باید  گفت:  خاتمی  سیداحمد  آیت ا... 
باشیم ناخودآگاه خود باختگی در جان ما نیاید. 
اولین گام سقوط یک ملت خودباختگی است. 

او گفت: تفکر اعتماد به غرب و دنیای استکبار، 
گویش،  در  بیگانه  اصطالحات  از  استفاده 
الگوبرداری از عناصر آلوده غربی، سبک زندگی 
غربی، روشنفکری را مرادف با بی دینی دیدن، 
احساس  غرب،  فرهنگ  شیفتگان  از  تقدیر 
متدینین،  تحقیر  بیگانگان،   برابر  در  حقارت 
تاثیر شبکه های  اسالم منهای روحانیت، تحت 
باختگی  خود  های  جلوه  از   ... و  بودن  بیگانه 

است. 
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه دستیابی 
با توکل بر خداوند  از دنیا  به عزت و بی نیازی 
میسر است، گفت: خودباوری در عرصه فردی ، 
یک  عنوان  به  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 

فضیلت بزرگ است. 
امام  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
تفکر  بر  را  می توانیم  ما  فرهنگ  )ره(  خمینی 
رژیم  سقوط  آن  خروجی  و  کرد  حاکم  مردم 
حکومت  فرهنگ  این  با  امام  بود.  شاهی  ستم 
57 ساله طاغوت را مثل برف آب کرد و همان 
فرهنگ را امروز مقام معظم رهبری در رابطه با 

امریکا و رژیم صهیونیستی دارند. 
وی ادامه داد: اتکاء به باالترین قدرت ها یعنی 
خدا زیربنای این فرهنگ است. با این سرمایه 
ما می توانیم دنیای  و قدرت می گوییم  با قوت 

استکبار را زیر پا بگذاریم. 
با  می گویند  که  باختگانی  خود  گفت:  خاتمی 
شعار مرگ بر آمریکا، آمریکا نمی میرد بدانند با 
لطف خدا آنچنان که سوسیال دموکراسی شرق 
سرنگون  هم  غرب  دموکراسی  شد،  سرنگون 

خواهد شد. 
عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری تاکید کرد 
انجام کمترین  که دشمنان نظام اسالمی توان 

تعرض نسبت به ایران را ندارند. 
وی گفت: وجود نیروهای مسلح به عنوان بازوان 
پرتوان والیت، از اساسی ترین عناصر بازدارندگی 

در ایران اسالمی محسوب می شود. 
 

حیدر العبادی پایان کار داعش 
را نزدیک دانست 

پایان  اینکه  به  اشاره  وزیر عراق ضمن  نخست 
کار داعش نزدیک است، گفت: نیروهای عراقی 
عرصه را بر داعش تنگ کرده و تعدادی زیادی 

از تروریست ها را از پای درآورده اند. 
حیدر  نیوز،  سومریه  خبری  شبکه  گزارش  به 
چهلم  مراسم  در  عراق  وزیر  نخست  العبادی، 
هرگز  داعش  گفت:  الکراده  انفجار  قربانیان 
نمی تواند مردم عراق را که همواره با وحدت و 
پایداری مقابل تروریست ها می ایستند، شکست 
بدهد.  از ما می خواهید با داعش چه کنیم. ما 
آن ها را مجازات خواهیم کرد و هرگز به کسانی 
که فرزندان ما را می کشند، رحم نخواهیم کرد. 
نزدیک  داعش  پایان  گفت:  عراق  وزیر  نخست 
است. نیروهای عراقی عرصه را بر داعش تنگ 
پای  از  را  تروریست ها  از  زیادی  تعداد  و  کرده 
درآورده اند. نیروهای ما همچنان تروریست ها را 

تحت تعقیب قرار می دهند. 
عرصه  رسانه ها،  در  حامیانی  داعش  گفت:  وی 
سیاست و در میان ثروتمندان دارد. من تعجب 
می کنم که برخی نسبت به درخواست ما برای 
جرم دانستن »اخبار کذب سیاسی« حساسیت 
را  است خود  نزدیک  این ها  به خرج می دهند. 

لو بدهند. 
نخست وزیر عراق از طرح همبستگی با شهدا 
استقبال  می جنگند،  داعش  با  که  مبارزانی  و 
کرد و گفت: تروریسم خواست روحیه ما را در 
نیروهای  الکراده  حادثه  از  بعد  اما  بشکند  هم 
عراقی بیش از 1000 تروریست را در عملیات 
آزادسازی فلوجه، القیاره و دیگر شهرها از پای 

درآوردند. 
به  بغداد  مرکز  در  الکراده  تروریستی  انفجار 

کشته و زخمی شدن صدها تن انجامید. 
 

درخواست انگلیس از طرفین یمنی 
برای ادامه مذاکرات صلح 

حمایت  اعالم  ضمن  انگلیس  خارجه  وزیر 
کشورش از تالش های فرستاده سازمان ملل به 
یمن، طرف های درگیر یمنی را به بازنگری در 
دعوت  خشونت ها  توقف  منظور  به  تعهداتشان 

کرد. 
به گزارش  پایگاه خبری البلد، بوریس جانسون، 
از  لندن  که  کرد  اعالم  انگلیس  خارجه  وزیر 
فرستاده  احمد،  ولد شیخ  اسماعیل  تالش های 
سازمان ملل به یمن در راستای حل بحران این 

کشور حمایت می کند. 
شکست  از  شدت  به  انگلیس  گفت:  وی 
طرف های یمنی در رسیدن به توافقی برای حل 
بحران فعلی کشور متاسف است و از دو طرف 
توافقی  راهکارهای  به  رسیدن  برای  می خواهد 
پایان  کشور  این  در  خشونت ها  به  بتواند  که 

دهد، تالش کنند. 
گروه های  توافق  به  نسبت  همچنین  جانسون 
یمنی برای تشکیل شورای عالی سیاسی یمن 
به  اقدام  این  شد  مدعی  و  کرده  نگرانی  ابراز 
پروسه  و  یمن  اساسی  قانون  کشیدن  چالش 

مذاکرات سازمان ملل است. 
وی افزود: من از طرف های یمنی می خواهم از 
اتخاذ هرگونه اقدامی که احتمال  دست یابی به 

صلح را تضعیف کند، خودداری کنند. 
نظر  تجدید  اهمیت  بر  همچنین  جانسون 
طرف های یمنی درباره تعهداتشان برای توقف 
خشونت ها تاکید و اعالم کرد با توجه به اوضاع 
از  توافق  به  رسیدن  یمن،  در  اسفبار  انسانی 

طریق ادامه مذاکرات امری ضروری است. 

یادداشتخبر

آگهی
خواهان  محمد مهدی فرجیان   دادخواستی به طرفیت خوانده  ابوالفضل 
قیاسی   به خواسته  مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
دادگاه  های عمومی  شهرستان  تهران  نموده که جهت رسیدگی به 
تهران   باهنر  شعبه 127دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
باهنر  تهرانپارس مجتمع قضایی شهید  _فلکه چهارم  تهران  در  واقع  
ارجاع  و به کالسه 9509980242400264  ثبت گردیده که و وقت 
رسیدگی آن  1395/11/18 ساعت 9/00 تعیین شده است  به علت 
مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  
و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  
به  دادگاه   از مفاد آن   از نشر  آگهی و اطالع  تا خوانده پس  میشود 
و  دادخواست  دوم  خود,نسخه  کامل  نشانی   اعالم  ضمن  و  مراجعه  
ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر  گردد 
110/54682 مدیر دادگاه  حقوقی  شعبه 127دادگاه  عمومی  حقوقی  مجتمع 
قضایی شهید باهنرتهران

مطمئنا  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
آفرینی  نقش  و  منطقه  جدید  شرایط  در 
النصره  جبهه  و  داعش  خائن  های  تروریست 
جنگ  به  ها  صهیونیست  از  نیابت  به  که 
مسلمانان آمدند باز هم پیروزی از آن مقاومت 

خواهد بود.
ابتدای  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
جلسه علنی دیروز گفت: جنگ 33 روز لبنان 
حادثه ای ناخواسته برای مسلمانان و مقاومت 

لبنان بود. 
الریجانی گفت: جنگ نابرابر و ظالمانه ای بود 
که در آن آتش بیداد صهیونیستی- آمریکایی 
ملت شجاع لبنان شکیبایی و مقاومت کردند 
افتخارآمیز  از آن حادثه فجیع، صحنه ای   و 

خلق کردند. 
این  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
موالیمان  کالم  تجلی  از  ای  نمونه  مقاومت 
امام رضا )ع( است که فرمود سنت ولی خدا 

پایداری در سختی هاست. 
به  ادامه  در  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
روایتی از جنگ 33 روزه پرداخت و گفت: در 
آمریکا و صهیونیست ها  هفته نخست جنگ، 
با هر گونه تقاضای آتش بس از جانب کشورها 

مخالفت می کردند. 
شد  تشکیل  رم  در  کنفرانسی  داد:  ادامه  وی 
به  اعتنایی  بی  با  آمریکا  وقت  خارجه  وزیر  و 
بودند  داده  پیشنهاد  ها  اروپایی  که  اجالسی 
آتش بس را رد کرد و رئیس جمهور آن کشور 
نسبت  رکیکی  با سخنان  مسکو  کنفرانس  در 
وقت  وزیر  نخست  با  گوشی  در  اهلل  حزب  به 
از  نشان  که  داشت  بیان  مطالبی  انگلیس 

توهمات شیطانی آنان داشت 
هفته  از  بعد  اما درست  کرد:  اضافه  الریجانی 
آنان  رفتار  شرایط  تغییر  با  جنگ،  نخست 
فرستاند  می  واسطه  پشت  واسطه  شد  عوض 
به جنگ خاتمه دهند مخصوصا در هفته  که 
شد  قطعی  ها  صهیونیست  شکست  که  سوم، 
دادند  تشکیل  امنیت  شورای  دستپاچگی  با 
و  بگذارند  سرپوش  را  در جنگ  آبروی  بی  تا 

محترمانه میدان را ترک کنند. 
الریجانی گفت: پاسخ پایداری و شکیبابی ملت 
با  که  داد  قرار  آنان  در عزت  را خداوند  لبنان 
شکستند  را  صهونیستی  رژیم  کمر  سرافرازی 
به خصوص  و  مقاومت  به  ربطی  افتخار  این  و 
آن  مجاهد  و  پارسا  رهبر  و  قهرمان  اهلل  حزب 
سیدحسن نصراهلل شد که لبنان کشور کوچک 
قلدرهای  برابر  در  مستحکم  دژی  به  را  خود 

صهیونیستی آمریکایی بدل کردند. 
کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مجلس شورای اسالمی یاد مجاهدان مقاومت 
دارد  می  گرامی  روزه   33 در جنگ  را  لبنان 
مقاومت  و  اهلل  حزب  به  را  پیروزی  این  و 
شرایط  در  مطمئنا  و  گوید  می  تبریک  لبنان 
های  تروریست  آفرینی  نقش  و  منطقه  جدید 
از  نیابت  به  که  النصره  جبهه  و  داعش  خائن 
باز  آمدند  مسلمانان  به جنگ  ها  صهیونیست 

هم پیروزی از آن مقاومت خواهد بود. 
همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
قهرمانی دو وزنه بردار ایرانی را تبریک گفت. 
وی با تبریک روز محیط بان از دولت خواست 
هر چه زودتر الیحه مربوط به محیط بانان را 

به مجلس ارائه کند. 

الریجانی:

پیروزی با مقاومت خواهد بود 

معاون وزیر و قائم مقام وزیر کشور در امور 
یازدهم  دولت  خدمات  به  اشاره  با  سیاسی 
ارزشی  همان  از  امروز  ایران  پول  گفت: 
برخوردار است که سه سال پیش و در آغاز 
به کار دولت تدبیر و امید از آن برخوردار بود. 
دولت  کرد:  اظهار  مقیمی  محمدحسین 
یازدهم منشاء خدمات شایانی بوده که حفظ 
ارزش پول ملی یکی از مهمترین آن هاست؛ 
ارزش  هفته  هر  قبل  دولت  در  که  چیزی 
مهم  این  تحقق  لذا  می کرد.   پیدا  کمتری 
روحانی  دکتر  دولت  برای  بزرگ  افتخاری 

است. 
وی با بیان این که »شواهد و آمارها حکایت از 
این دارد که حرکت دولت رو به جلو است« 
تالش  نیازمند  سخت  شرایط  این  در  افزود: 
بتوانیم  تا  هستیم  مسئوالن  و  مردم  همه 
دولت  بگوییم.  پاسخ  مردم  مطالبات  به  که 
یازدهم کار خود را در شرایط ویژه و سختی 
آغاز و هم اینک ادامه می دهد. با وجود این که 
ارزش نفت در این دولت به پایین ترین میزان 
خود رسید و درآمدهای دولت را تحت شعاع 
قرار داد و از طرفی دولت یازدهم کشور را در 
درصد   40 از  بیش  تورم  با  و  شرایط سخت 
اما  گرفت  دست  به  منفی  اقتصادی  رشد  و 
و حمایت های  مردم، هدایت ها  همراهی های 
مقام معظم رهبری سبب شد دولت در اداره 

کشور بسیار موفق عمل کند. 
وی هم چنین با بیان این که »دولت تدبیر و 
جلوگیری  اسکناس  چاپ  از  سال  سه  امید 
کامل  درایت  با  یازدهم  دولت  افزود:  کرد« 

توانست ارزش پول ملی را حفظ کند.
به  اشاره  با  کشور  وزیر  سیاسی  معاون 
گزارش استاندار سمنان در خصوص امضای 
میلیارد   1700 ارزش  به  تفاهمنامه هایی 
سرمایه گذاری ها  این  جذب  گفت:  تومان، 
سوی  از  شده  ایجاد  گشایش های  برکات  از 
دولت یازدهم است و تنها محدود به سمنان 
افزایش  شاهد  کشور  سراسر  در  و  نیست 

سرمایه گذاری ها هستیم. 
قوای  همراهی های  لزوم  به  اشاره  با  وی 
سه گانه، یادآور شد: انتظار می رود نمایندگان 
مردم با دولت همکاری بیشتری داشته باشند 

تا گام های بلندتری برداشته شود. 

پیش  در  به  اشاره  با  کشور  وزیر  مقام  قائم 
دستگاه های  مسئوالن  از  دولت  هفته  بودن 
خدمات  خواست  کشور  سراسر  در  اجرایی 

دولت را برای مردم بازگو کنند. 
به  پاسخ  در  کشور  انتخابات  ستاد  رئیس 
پرسشی در خصوص انتخابات رئیس جمهوری 
و شوراهای اسالمی شهر و روستا هم تصریح 
کرد: از هم اکنون کار آموزش عوامل اجرایی 
انتخاباتی  برگزاری  برای  و  شروع  انتخابات 

باشکوه و سالم برنامه ریزی شده است. 
در  نفر  میلیون  یک  قریب  مشارکت  از  وی 
همه  گفت:  و  داد  خبر  انتخابات  برگزاری 
ببینند؛  را  الزم  آموزش های  باید  افراد  این 
برنامه  براساس  کشور  وزارت  برنامه های  لذا 

زمان بندی شده در حال انجام است. 
تبلیغات  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
و  احتمالی  نامزدهای  برخی  زودهنگام 
دارد،  وجود  بخش  این  در  که  شائبه هایی 
کاندیدای  را  خود  که  کسانی  کرد:  اظهار 
خود  باید  می کنند  مجریه  قوه  بر  ریاست 
قانون  اجرای  به  دیگری  کس  هر  از  بیش 

احترام بگذارند. 
وی ادامه داد: البته تاکنون مشکل جدی در 
این بخش وجود نداشته است تنها شائبه هایی 
در سخنرانی برخی  چهره های سیاسی وجود 
را  قانون  افراد  این  می رود  انتظار  که  داشته 
رعایت کنند و تبلیغات انتخاباتی را در همان 

زمان قانونی آن انجام دهند. 
مقیمی با بیان این که »تبلیغات انتخاباتی باید 
انجام شود«  آن  قانونی  و  زمانی  در محدوده 
ادامه داد: شورای نگهبان نیز فضای سیاسی را 
رصد و چنانچه افرادی در این زمینه برخالف 
تایید  در  آن ها  عملکرد  کنند،  عمل  قانون 

صالحیت آنان موثر خواهد بود. 
انتخاب  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
استاندار زنجان و این که آیا تغییرات دیگری 
در راه است نیز گفت: زمان معرفی استاندار 
نهایی  گزینه  که  است  زمانی  نیز  زنجان 
انتخاب شود و در همان زمان معرفی می شود. 
ممکن  افزود:  کشور  انتخابات  ستاد  رییس 
است تغییرات محدودی نیز در استانداری ها 
محدود  تغییرات  این  البته  و  شود  انجام 

طبیعی است. 

رییس ستاد انتخابات کشور خبر داد: 

آغاز آموزش عوامل اجرایی انتخابات 96

رئیس سازمان پدافند غیر عامل با بیان اینکه تمام 
بخش های کشور باید تعریف واحدی از تجاوز 
سایبری داشته باشند، گفت: در آینده ای بسیار 
نزدیک شاهد ارتش های سایبری کامال جنگی و 

نظامی خواهیم بود.
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیر 
عامل در چهارمین همایش پدافند سایبری ضمن 
تبریک دهه کرامت و میالد باسعادت امام رضا 
)ع(، اظهارداشت: موضوع سایبری به نوعی جوان 
و دانش آن عمدتا وارداتی است و مباحث بین 
رشته ای زیادی دارد.  وی افزود: توسعه فناوری 
سایبری در تمام حوزه ها الیه های جدیدی از 

تهدیدها و فرصت ها را تولید می کند. 
سردار جاللی با اشاره به دارایی های یک کشور 
افزود: دارایی های فیزیکی مثل جاده ها و پل 
ها، دارایی انسانی و دارایی های معنوی از جمله 
دارایی های یک کشور هستند و در فضای امروز با 

دارایی های سایبری نیز مواجه هستیم. 
اظهارداشت:  عامل  غیر  پدافند  سازمان  رئیس 
دارایی ملی یک کشور وقتی از جنس سایبری 
شد، در فضای ملی و جهانی اینترنت نگهداری و 
دنبال می شود؛ فضای سایبری را می توان به یک 
اقیانوس بزرگ تشبیه کرد.  وی با اشاره به چالش 
های موجود در استفاده کشورها از سرمایه خود 
در فضای سایبری، گفت: وقتی اقتصاد، فرهنگ و 
حوزه های اجتماعی متاثر از نفوذ فناوری سایبری 

است، فضای جدیدی شکل می گیرد. 
فضای  و  ها  فناوری  از  استفاده  جاللی  سردار 
سایبری را یک جبر تاریخی دانست و تصریح کرد: 
نمی شود از آن استفاده نکرد، زیرا بخش زیادی 

از خدمات و کارکردها در این فضا شکل گرفته 
است.  رئیس سازمان پدافند غیر عامل با تاکید بر 
اینکه باید رویکردهای استفاده از فضای سایبری 
استخراج شود، افزود: 3 رویکرد در این باره وجود 
دارد که یکی از آنها رویکرد فرصت محور است 
و این یعنی اینکه تمام فضای مجازی را فرصت 
قلمداد کنیم. این رویکرد یک تفکر سهل اندیشانه 
است زیرا در میان همه فرصت ها، تهدید پنهان 
است.  وی رویکرد دوم را تهدیدمحور برشمرد 
عمده  پرهیز  و  تهدید  اساس  بر  اگر  گفت:  و 
حداکثری از فناوری ها بنگریم، این هم می تواند 
مشکل آفرین باشد؛ زیرا استفاده از فرصت ها را 

تهدید پذیر قرار می دهد. 
سردار جاللی بهره برداری حداکثری از فرصت 
ها و کنترل حداکثری تهدید ها را رویکرد سوم 
دانست و تاکید کرد: باید به این حوزه نیز توجه 

زیادی داشته باشیم. 
رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ادامه تصریح 
کرد: امنیت ملی، منافع ملی و استقالل کشور 
می تواند تحت تاثیر نگاه فرصت محور قرار گیرد و 
اگر نگاه ما صرفا فرصت محور باشد، رویکردهای 
دشمن در این زمینه می تواند به نوعی شکل 
گرفته و توسعه یابد و تمام زیرساخت های ما را 

در بر بگیرد و کنترل کند. 
وی با بیان اینکه تهدید اقتصادی در فضای روابط 
پولی می تواند منافع کشور را تحت تاثیر قرار 
دهد، گفت: در حوزه سیاسی، قابلیت های تداخل 
و دخالت وجود دارد. طرفداری و هدایت جریانات 
خاص در انتخابات نشان می دهد این موارد مولفه 

قدرت ملی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

 ارتش های سایبری بزودی شکل می گیرند 

نت  افرا  اینترنتی  خدمات  شرکت  مدیرعامل 
آرزوی  در  مایکروسافت  و  گوگل  اینکه  بیان  با 
انتقال سرورهای خود به ایران هستند، از مذاکره 
با مدیران تلگرام برای انتقال سرورهای آنها به 
شدن  برطرف  با  گفت:  و  داد  خبر  کشورمان 

برخی مشکالت، این اقدام انجام خواهد شد.
»فریدون قاسم زاده« در حاشیه افتتاح نخستین 
خصوصی  بخش  سنتر(  )دیتا  اطالعات  مرکز 
به  نت«  »افرا  اینترنتی  خدمات  شرکت  در 
را  راه  ها،  تحریم  کامل  رفع  گفت:  خبرنگاران 
به کشور،  فناوری  این شرکت های  ورود  برای 

هموار می کند.
قاسم زاده عنوان کرد: پس از اینکه تلگرام ملزم 
به انتقال سرور به ایران شد هم اکنون دولت چند 
ارایه دهنده خدمات مرکز اطالعات)دیتاسنتری 
(خصوصی ایرانی را برای انتقال سرور به ایران 

تعیین کرده است.
از  یکی  را  شده  توزیع  سرورهای  وی 
تاکید  و  برشمرد  جهان  معمول  استانداردهای 
شرکت  نبود  تحریم  های  محدودیت  اگر  کرد: 
هایی مثل گوگل از سالها پیش سرورهای خود 

را در ایران مستقر کرده بودند.
خاطرنشان  اینترنتی  شرکت  این  مدیرعامل 
کرد: افرانت یکی از شرکت هایی است که برای 
میزبانی انتقال سرورهای تلگرام به ایران تعیین 

شده است.
راه  و  ایجاد  اینترنتی  شرکت  این  مدیرعامل 
عامل  را  کشور  داخل  در  دیتاسنترها  اندازی 
کاهش  و  ای  شبکه  خدمات  کیفیت  ارتقای 
اکنون  افزود:  و  دانست  اشتغالزایی  و  ها  هزینه 
است  دولت  کار  دستور  اشتغال  توسعه  بحث 
فناوری  تاثیر  بر  نیز  دولتی  مسووالن  خود  و 

اطالعات بر میزان اشتغالزایی واقف هستند.
قاسم زاده افزود: ایجاد دیتاسنتر در کشور تامین 
را  خارجی  و  داخلی  های  سرویس  کنندگان 
راغب به ارایه سرویس های خود روی این بستر 
به  آنها  کیفیت خدمات دهی  زیرا  کرد  خواهد 
مشترکان نهایی افزایش می یابد و هزینه شان 

کاهش خواهد یافت.
شبکه  اینکه  بیان  با  افرانت  شرکت  مدیرعامل 

توزیع محتوای گسترده ای در کل جهان وجود 
دارد، عنوان کرد: شبکه مذکور در صدها نقطه 
واقع شده و اکنون خبرگزاری ایرنا از آن برای 
که  نحوی  به  کند  می  استفاده  دهی  سرویس 
سرعت بارگذاری این خبرگزاری در سایر نقاط 
جهان همچون خبرگزاری های رسمی در جهان 

است.
و  اول  همراه  های  ادامه شرکت  در  زاده  قاسم 
ایران را مشتری های نخستین مرکز  مخابرات 
و  کرد  اعالم  ایران  ابری(  دیتاسنتر  اطالعات) 
گفت: زمینه همکاری با همراه اول و مخابرات 
برای ارایه خدمات در نقاط پرترافیک فراهم شده 
است و ظرفیتی را برای اپراتور اول تلفن همراه 
به میزان 100 و 200 گیگابایت در نظر گرفتیم 

که احتمال دارد تا مهر بهره برداری شود. 
ظرفیتی  ماژوالر  دیتاسنتر  در  کرد:  عنوان  وی 
هم برای مخابرات در 9 مرکز پر ترافیک در نظر 

گرفته شده است.
ابری  خدمات  کرد:  خاطرنشان  زاده  قاسم 
تا  است  مخابراتی  همکاران  نیاز  مورد  بیشتر 

خود اپراتورها بنابراین استارت آپ های همکار 
اپراتورها که جوان هستند و ممکن است استفاده 
از تجهیزات خودشان ضربه به برند بزرگتر بزند، 

مشتری ما می شوند.
مدیرعامل افرانت افزود: اپراتورهای دیگر اکنون 
برای دریافت سرویس نشده  ما  با  وارد مذاکره 

اند.
وی درباره نوع سرویس ارایه شده به اپراتورهای 
مذکور گفت: مذاکرتمان در حد اعطای مالکیت 

دیتاسنتر به اپراتورها می تواند باشد.
قاسم زاده ادامه داد: هیچ مذاکره ای با تلگرام 
نداشته ایم اما با توجه به اینکه موظف شده است 
تا پایان سال سرورهایش را به داخل کشور برای 
ارایه خدمات منتقل کند یکی از شرکت هایی 
که در ارتباط با ظرفیت های فنی از آن استعالم 

شده است، ما هستیم.
افزود:  کشور  خصوصی  بخش  عامل  مدیر  این 
اطالع  تلگرام  مسووالن  به  را  خود  ظرفیت  ما 
داده ایم اما عالوه بر این با شرکت آمازون نیز 
بدون  همکاری  با  ارتباط  در  را  هایی  صحبت 

واسطه داشته ایم که سرانجام آن به وضعیت لغو 
تحریمها بستگی دارد.

میزان  در  کننده  تعیین  را  بازار  اندازه  وی 
داشته  نظر  در  شد:  یادآور  و  دانست  استفاده 
باشید سهم بازار ایران براساس تحلیل هایی که 
برای درآمدهای این بخش در سال 2019 پیش 
بینی شده حدود 4 میلیارد دالر خواهد بود زیرا 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  درآمدهای  سهم 
در جهان در این بازه زمانی 400 میلیارد دالر 

برآورد شده است.
قاسم زاده افزود: با توجه به افشاگری های ادوارد 
کاربران  اطالعات  شنود  با  ارتباط  در  اسنودن 
توسط سازمان جاسوسی آمریکا، اغلب کشورها 
به سمت استفاده از زیرساخت ها و تجهیزات در 
اختیار خودشان رفته اند و به عنوان مثال اگر 
دیتاسنتری ابری مانند آمازون در دنیا فعالیت 
می کند، هنگام بارگذاری اطالعات مشتریانش 
کشور  کدام  در  اطالعات  که  پرسد  می  آنها  از 
و بر روی چه نودی از شبکه توزیع محتوا قرار 

داده شود.
مدیرعامل افرانت عنوان کرد: به طور قطع اگر 
دیتاسنتر محلی نداشته باشیم در سال 2020 
کنند  می  راننده حرکت  بدون  ها  اتومبیل  که 
زیادی مواجه خواهیم شد کما  با مشکل های 
اینکه تا آن زمان تکنولوژی نسل 5 باید توسعه 
یافته باشد زیرا برای حرکت اتومبیل سنسورها 
باید در تعامل مستقیم با دیتاسنتر و دیتاسنترها 
نیز آماده پردازش اطالعات و ایجاد فرمان برای 
به  فردی  بگیرید  نظر  در  باشند. حال  اتومبیل 
فاصله دو متری خود را جلوی اتومبیلی که بدون 
سرنشین است پرتاب کند، در چنین شرایطی 
جوابگوی  باند  پهنای  و  ها  زیرساخت  باید 
تقاضای شبکه برای بررسی دستورات الزم باشد.
به گزارش ایرنا، نخستین دیتاسنتر ابری بخش 
خصوصی ایران با ظرفیت 20 هزار سرور مجازی 
و با سرمایه گذاری 400 میلیارد ریال با استفاده 
افرانت  بنیان  دانش  در شرکت  داخلی  توان  از 
احداث شد و دیروز توسط محمود واعظی وزیر 
برداری  بهره  به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

رسید. 

گوگل و مایکروسافت در آرزوی آوردن سرورهای خود به ایران

سرورهای تلگرام در راه ایران 
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تحوالت اخیر دیپلماتیک منطقه از جمله سفر چند 
طی  ترکیه  به  ایران  خارجه  امور  وزیر  پیش  روز 
روزهای گذشته مورد توجه رسانه های عربی قرار 
برشمردن دستاوردهای  با  گرفت؛ رسانه هایی که 
دیپلماتیک ایران در منطقه، از شکل گیری ائتالفی 

تازه بین تهران، آنکارا و مسکو سخن گفتند.
امور  وزیر  ظریف«  جواد  »محمد  پیش،  روز  چند 
ترکیه  های  مقام  با  وگو  گفت  برای  ایران  خارجه 
به آنکارا سفر کرد. سفر روز جمعه )بیست و دوم 
مردادماه( ظریف به آنکارا نخستین حضور یک مقام 
ایرانی در ترکیه پس از کودتای نافرجام این کشور 
بود که شامگاه بیست و پنجم تیرماه رخ داد. ایران 
از نخستین کشورهایی بود که این کودتا را محکوم 

و از دولت و مردم ترکیه حمایت کرد.
سفر ظریف به آنکارا که به دنبال دیدار اخیر »رجب 
رییسان  پوتین«  »والدیمیر  و  اردوغان«  طیب 
جمهوری ترکیه و روسیه در سن پترزبورگ، صورت 
عربی  های  رسانه  در  تحلیلی  هایی  بازتاب  گرفت 
داشت که در این گزارش به آن پرداخته می شود. 

عربی  صفحه  و  لندن  چاپ  الیوم«  »رای  روزنامه 
شبکه خبری »راشاتودی« روسیه با اشاره به سفر 
ترکیه و سخنان وی در زمینه ضرورت  به  ظریف 
های کنترل تنش های منطقه، موفقیت دیپلماسی 

ایران را کانون توجه قرار دادند.
روزنامه رای الیوم بیست و دوم مرداد نوشت: سفر 
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به 
آنکارا نشان دهنده تفاوت آشکار میان دیپلماسی 
برتری  همچنین  و  عربی  کشورهای  و  ایران 
تاکنون،  ایران  دیپلماسی  است.  ایران  دیپلماسی 
دستاوردهای بزرگی داشته است. این در حالی است 
است.  مانده  عقب  عربی  دیپلماسی کشورهای  که 
سیاست  شکست  دهنده  نشان  ماندگی  عقب  این 

دولت های عربی است.
گرمی  به  آنکارا  در  ظریف  از  افزود:  روزنامه  این 
استقبال شد. او به محض رسیدن به آنکارا بر اهمیت 
نقش ایران، ترکیه و روسیه در منطقه تاکید کرد و 
کشورهای  میان  دیدگاه  اختالف  اگرچه  که  گفت 
وگو،  گفت  راه  از  توان  می  اما  دارد  وجود  منطقه 
اختالف ها را حل کرد. مقام های ایران به خوبی می 
دانند که چگونه و در چه زمانی دیپلماسی خود را به 
تحرک درآورند. همچنین آنان از چگونگی استفاده 
اقتصادی  برنده  برگ  ویژه  به  برنده،  های  برگ  از 
آگاهند و آن را در خدمت منافع منطقه ای خود 
اوغلو«  چاووش  »مولود  سخنان  گیرند.  کارمی  به 
توافق 2 کشور  بر  مبنی  ترکیه،  امور خارجه  وزیر 
در رساندن حجم تجارت به حدود 30 میلیارد دالر، 

تاییدی بر این ادعا است .
صفحه عربی شبکه خبری راشاتودی بیست و یکم 
مرداد در گزارشی به قلم »اشرف الصباغ« آورد: سفر 
مناسب  زمان  در  مهم  گام  یک  ترکیه،  به  ظریف 

است. این سفر پس از آشتی روسیه و ترکیه صورت 
بر سر  آنکارا  و  تهران  اختالف  وجود  با  گیرد.  می 
سوریه، روابط این 2 کشور از سختی ها و پیچیدگی 
و  احتیاط  با  همراه  همیشه  و  دور  به  عمده  های 
را  اردوغان  هواداران  است. ظریف  بوده  دیپلماسی 
اند،  آمده  ها  خیابان  به  کودتا  به  اعتراض  در  که 
ستود. با این اقدام، تهران بخش مهمی از واقعیت 
های روابط خود با آنکارا و شخص اردوغان را آشکار 
ساخت و نشان داد در محاسبه های خود نگاهی رو 

به آینده دارد. 
روزنامه های »الشرق االوسط« عربستان و »الحیات« 
چاپ لندن و تارنمای »النشره« لبنان به طور ویژه 
خبرهای مربوط به سفر ظریف را پوشش دادند و 
هر یک در محورهای گوناگون به موضوع هماهنگی 
سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در تحوالت منطقه 

اشاره کردند.
به  ظریف  سفر  درباره  االوسط  الشرق  روزنامه 
ترکیه،  سازی  ائتالف  سناریوی  نوشت:  آنکارا 
چاووش  شد.  تقویت  سفر  این  با  ایران  و  روسیه 
مشترک  عملیات  برای  ترکیه  آمادگی  از  اوغلو 
این  پایه  بر  گفت.  سخن  داعش  علیه  روسیه  با 
ظریف  سفر  از  هدف  آنکارا  و  تهران  گزارش، 
ترکیه  و  ایران  میان  هماهنگی  و  همکاری  را 
این  از  پیش  کردند.  اعالم  سوریه  بحران  درباره 
جمهوری  رییس  با  ترکیه  جمهوری  رییس  نیز 
روسیه دیدار کرد. در این دیدارها برای همکاری 
در عرصه بحران سوریه تصمیم هایی گرفته شد 
که سناریوی ائتالف سازی روسیه، ترکیه و ایران 
عملی  را  منطقه  در  تروریست  و  داعش  علیه 
به  آنکارا  این مسیر  نظر می رسد در  به  ساخت. 
رسانه  است.  سوریه  مساله  در  امتیازدهی  دنبال 
از سفیر آنکارا در مسکو  این کشور به نقل  های 
نظام  حضور  احتمال  به  آنکارا  که  کردند  اعالم 

سوریه در گفت وگوهای صلح می اندیشد. 
در این زمینه، »حسن هانی زاده« تحلیلگر مسایل 
منطقه ای، پس از سفر ظریف به ترکیه در گفت 

به دنبال  آنکارا  النشره اظهار کرد:  تارنمای  با  وگو 
ایران  و  روسیه  راه  از  سوریه،  بحران  در  بازیگری 
هم  روسیه  به  ترکیه  رییس جمهوری  سفر  است. 
پیش  رو،  این  از  گرفت.  صورت  هدف  همین  با 
بینی می شود دمشق، پیشرفت مثبت و گشایش 
هایی را شاهد باشد. منطقه، ائتالف سازی نظامی، 
سیاسی و اقتصادی تازه ای را میان مسکو، تهران و 
آنکارا شاهد خواهد بود. به نظر می رسد در آینده 
کشورهای دیگری هم وارد ائتالف شوند تا با ائتالف 

آمریکایی، اسراییلی و عربی رویارویی کنند. 
های  پژوهش  مرکز  رییس  بوعزی«  »ابراهیم 
به  آنکارا  گفت:  النشره  به  هم  ترکیه  راهبردی 
تازگی از بحرانی که احتمال داشت این کشور را 
به باتالق عراق و سوریه بکشاند گریخت. به گفته 
از  پیش  ترکیه  وزیر  نخست  ییلدریم«  »بینالی 
روابط  ازسرگیری  به  کشور  این  نافرجام،  کودتای 
با دولت های منطقه و تنش زدایی  گذشته خود 
تمایل دارد. بر پایه پیش بینی بوعزی، روابط سه 
دلیل  به  آینده  در  روسیه  و  ترکیه  ایران،  کشور 
منطقه  در  انرژی  گذرگاه  عنوان  به  ترکیه  نقش 

تقویت خواهد شد.
همچنین در گزارش بیست و دوم مردادماه روزنامه 
الحیات می خوانیم: با وجود اختالف دیدگاه ایران 
و ترکیه در مساله سوریه، آنکارا به دنبال همکاری 
با تهران برای حل بحران سوریه است. این در حالی 
رییس  اسد«  »بشار  از  همچنان  ایران  که  است 
جمهوری سوریه پشتیبانی می کند اما ترکیه پشت 
مخالفان نظام سوریه ایستاده و خواستار کنارگیری 

اسد از قدرت است.
ماه های گذشته  در  آنکارا  روزنامه،  این  نوشته  به 
برای حفظ موازنه روابط خود با تهران، تالش کرد. 
ایران نیز نخستین کشوری بود که کودتای نافرجام 
در  ترکیه  از  ایران  حمایت  کرد.  محکوم  را  ترکیه 
حالی بود که همپیمانان غربی آنکارا در کودتا موضع 
برابر، ترکیه هم سفر ظریف به  گیری نکردند. در 

آنکارا را ارج نهاد.

برخی  برخالف  که  است  معتقد  اقتصاددان  یک 
مطرح  درصدی  چهار  اقتصادی  رشد  تصورات، 
صحیح  بهار  فصل  برای  ایران  اقتصاد  در  شده 
در  رشد  این  اینکه  به  توجه  با  ولی  است، 
بخش هایی مانند نفت، کشاورزی و ... بوده تاثیر 

مستقیمی بر زندگی مردم ندارد.
اظهار کرد:  ایسنا  با  پورفرج در گفت وگو  علیرضا 
درصد  پنج  رشد  به   1395 سال  پایان  تا  اگر 
برسیم با توجه به رکود حاکم در بازار ایران یک 
بخش  در  بیشتر  رشد  این  ولی  است،  موفقیت 
تامین  طریق  از  کوچک  بنگاه های  و  کشاورزی 
مالی و اصالح گردش نقدینگی آنها و بخش نفت 
یافته  افزایش  نفت  صادرات  اکنون  بود.  خواهد 
تاثیرگذار  اقتصادی  رشد  نرخ  در  افزایش  این  و 
خواهد بود. ولی مشکلی که در این بخش وجود 
دارد وصول پول های صادرات شده در حوزه نفت 
دریافت  را  پول ها  این  بتواند  دولت  اگر  و  است 
اقتصادی پیش بینی شده میسر  کند تحقق رشد 

خواهد بود.
به  رشد  کرد:  بیان  سخنانش  از  بخشی  در  وی 
قیمت  به  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  معنی 
حقیقی است. به این ترتیب که مثال اگر در یک 
بخش نرخ رشد منفی یک درصد باشد و به رشد 
مثبت 4 درصد برسد نشان دهنده تغییرات پنج 
رشد  ما  که  باشیم  داشته  نظر  در  است.  درصد 
منفی را داشتیم و اینکه نرخ رشد مثبت شود به 

معنی رونق در بخش کسب و کار نیست.
عده ای  است  ممکن  اکنون  کرد:  بیان  پورفرج 
ولی  داریم،  درصدی  چهار  رشد  چطور  بگویند 
تاثیر آن را در زندگی خود نمی بینیم و بنگاه های 
نمی کنند.  احساس  بیشتری  درآمد  اقتصادی 
ممکن است نرخ رشد اعالم شده حتی عددسازی 
افزایش  که  داشت  نظر  در  باید  ولی  شود،  تلقی 
در  وضعیت  تغییر  و  کار  و  کسب  رونق  با  رشد 

اقتصاد خرد متفاوت است.
وی توضیح داد: ممکن است مثال در یک بخش 
تصمیم گرفته شود به جای واگذاری یک میلیون 
تلفن، پنج میلیون تلفن واگذار شود و این چنین 
ولی  می بینیم  اقتصادی  رشد  در  را  آن  تغییر  ما 
متوازنی در  توزیع  توانسته است  نرخ رشد  اینکه 
بحث  باشد  داشته  اقتصاد  مختلف  بخش های 
گیرد.  قرار  بررسی  مورد  باید  که  است  دیگری 
به نظر من اگر نرخ رشد اقتصادی کشور به پنج 
در  رشد  متوازن  توزیع  باعث  برسد  هم  درصد 
توزیع  چون  نمی شود  اقتصادی  بخش های  همه 
متوازن صورت نگرفته است، مثال باعث شده که 
در برخی بخش های اقتصادی نرخ رشد اقتصادی 
را  درصد  هشت  دیگر  برخی  و  درصدی  یک 

نرخ رشد  باید دید بخشی که  تجربه کنند. حاال 
باال را تجربه کرده است، مثل بخش نفت چقدر 

می تواند در زندگی مردم تاثیر ملموسی بگذارد.

باشید  داشته  نظر  در  کرد:  اظهار  چنین  وی 
به  و  ما  نفت  صادرات  گذشته  سال های  در  که 
و  بود  ایران محدود شده  در  نفت  تولید  آن  تبع 
در  شتابان  رشدی  شاهد  و  یافته  افزایش  اکنون 
این بخش خواهیم بود ولی در بخش هایی مانند 
حالیکه  در  ندارد  وجود  وضعیتی  چنین  صنعت 
یا  مسکن  بخش  در  مردم  است مشکالت  ممکن 
را  بخش ها  سایر  رشد  و  باشد  درمان  و  بهداشت 
ممکن  نمی کنند  احساس  چون  نکند،  احساس 

است اعداد و ارقام را نپذیرند.
تناقض  یک  نظر  به  افزود:  اقتصاددان  این 
گرچه  مثال  دارد.  وجود  زمینه  این  در  مفهومی 
ولی چون  است،  بوده  پنج درصد  اقتصادی  رشد 
مردم آن را در محیط های کسب و کار خود مانند 
گوشت فروشی، پارچه فروشی و ... نمی بینند آن 
را باور نمی کنند. به نظر من رشد اقتصادی که تا 
کسب  الگوهای  کرد   خواهیم  تجربه  سال  پایان 
است  بهتر  که  داد  نخواهد  تغییر  را  کار کشور  و 
اینها به مردم توضیح داده شود، گرچه رشد تولید 
مثبت  حالت  به  منفی  حالت  از  داخلی  ناخالص 
رفته است، ولی فعال مردم آن را در زندگی خود 
احساس نخواهند کرد و زمانی این حس به وجود 
خواهد آمد که درآمد توزیع متوازن در بخش های 
مختلف اقتصاد کشور وجود داشته و آن بخش ها 
باشند. همچنین  داشته  را  تقاضا  افزایش  توانایی 

در مقابل آن نیز کاال باشد تا افراد احساس رفاه 
بنگاه های  آحاد  باید  نتیجه  در  کنند  بیشتری 
رفاه  افزایش  و  رشد  افزایش  بین  اقتصادی 

اجتماعی تفکیک قائل شوند.
بخش  در  شده  پیش بینی  رشد  تاثیر  درباره  وی 
اشتغال کشور، بیان کرد: تصور من این است که 
یازدهم  دولت  جمهوری  ریاست  دوره  پایان  تا 
کرد.  ایجاد  تغییر  اشتغال  در  نمی شود  چندان 
بخش  در  که  مشکالتی  بزرگ ترین  از  یکی  االن 
از  بسیاری  که  است  این  دارد  وجود  اشتغال 
بنگاه ها که در گذشته فعال بودند اکنون به دلیل 
اخراج  را  به صورت پرشتاب کارگران خود  رکود 
نخواهد  تغییر  سرعت  به  موضوع  این  می کنند. 

چندان  ما  بانکداری  سیستم  متاسفانه  کرد. 
کالن  سیاست های  و  نیست  دولت  با  هماهنگ 
خرد  مناسب  سیاست های  به  منجر  نیز  دولت 
در سطح بنگاه ها نمی شود. در نتیجه به نظر من 
حتی رشد هشت درصدی هم باعث از بین بردن 

بیکاری نمی شود.
که  شود  می  کم  زمانی  بیکاری  وی  گفته  به 
بنگاه هایی که فلج شدند و تولید را متوقف کردند 
بچرخانند  بیشتری  قوت  با  را  تولید  دوباره چرخ 
تا  شود  برقرار  الزم  حمایتی  سیاست های  و 
استخدام  دوباره  شدند  اخراج  که  کارگرهایی 
شود.  کم  بیکاری  میزان  ترتیب  این  به  و  شوند 
برابر   100 نفت  اگر  حتی  من  نظر  به  بنابراین 
آن  تاثیر  که  زمانی  تا  شود  فروخته  هم  بیشتر 
نرخ  در  تاثیری  عمال  نشود  مشاهده  بنگاه ها  در 

بیکاری نخواهد داشت.

آگهی مفقودی
سند کارت موتور سیکلت 125دینو رنگ آبی مدل1386شماره پالک تهران 42-

77636به شماره شاسی 8616796و شماره موتور 108955به نام محمد رضا برون 
فرزند یداله به شماره شناسنامه 129صادره ازایذه مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.
 شهرستان باغملک

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

فاقدسندرسمی
برابر رای شماره 139560310069001561هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی کالردشت 
افراسیاب       فرزند  فرضی  علی  سیف  آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات 
به  6279868011نسبت  ملی  شماره  به  ازنوشهر    10صادره  شناسنامه  شماره 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی   به مساحت318/76متر مربع قسمتی 
از مالک رسمی  از 7اصلی واقع در قریه رودبارک  خریداری  از پالک 950فرعی 
آقای افراسیاب فرضی       محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد م. الف 9505356
تاریخ انتشار نوبت اول 95/5/11تاریخ انتشار دوم 95/5/25 

هادی مال حسینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک کالردشت 

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

فاقدسندرسمی
برابر رای شماره 139560310069001693هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی کالردشت 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی خانم سیده احترام سمائی فرزند سید میردوله     
به  ملی 2218474034نسبت  به شماره  ازتنکابن   شناسنامه 299صادره  شماره 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی   به مساحت676/14متر مربع قسمتی از 
پالک 401فرعی از 3اصلی واقع در قریه ولوال خریداری از مالک رسمی آقای سید 
فرشید میر فخرایی      محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد م. الف 9505401
تاریخ انتشار نوبت اول 95/5/11تاریخ انتشار دوم 95/5/25 

هادی مال حسینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک کالردشت 

دادنامه
تاریخ رسیدگی 95/4/14

شماره پرونده 137/216/95
شماره دادنامه 95/4/22/394

مرجع رسیدگی شعبه 216مجتمع 5شورای حل اختالف تهران 
خواهان  عدیله پستی هشتجین با وکالت همران یوسفی 

خوانده  سید اباصلت جاللی زاویه   
خواسته مطالبه وجه بانضمام حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی 

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

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
رای قاضی شورا

عمران  اقای  وکالت  با  هشتجین  پستی  عدیله  خانم  خواهان  دعوی  خصوص  در 
یوسفی به طرفیت اقای سید اباصلت جاللی زاویه به خواسته مطالبه وجه خالصه 
تاریخ  در  ریال   100/000/000 مبلغ  اینجانب  که  است  این  خواهان  دعوی 
92/12/27 از طریق حواله الکترونیکی بانک صادرات شعبه 1652 از حساب خود 
بنام خوانده انتقال داده ام و خوانده از پرداخت مبلغ مذکور امتناع مینماید لذا با 
توجه به تشکیل جلسه رسیدگی و امتناع اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده  و 
اینکه ایشان هیچگونه الیحه و دفاعیه را به جهت برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
اند شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به ماده 198 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/520/000 ریال بابت  هزینه دادرسی حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/14 لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه میباشد   
110/54730 قاضی مجتمع 216 شورای حل اختالف 5تهران

حصر وراثت
به  تقدیمی  دادخواستی  مطابق  به شماره شناسنامه1427   عبادی   فرحناز  خانم 
کالسه پرونده 407/212/95 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حمید عبادی  به شماره شناسنامه960  در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  94/12/1اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین 

منحصر است به
 1- نادر عبادی  ش ش 2602  متولد  1346 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند
 2-  عارف عبادی ش ش 3857 متولد 1349 صادره از تهران  نسبت به متوفی  

فرزند
 3- فرحناز عبادی  ش ش 1427 متولد1344  صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
4- سمیه عبادی  ش ش 18501 متولد1360  صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به 

این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/54717   رییس شعبه 212 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران 

اجراییه 
محکوم له  منوچهر عباس زاده 

محکوم علیه  پیام قنبری 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
صادره  دادنامه  بموجب  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970933901171
اصل  بابت  ریال   105/430/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
خواسته و مبلغ 1/610/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
تنظیم دادخواست از مورخ 94/12/8 لغایت اجرای کامل حکم در حق محکوم له 

صادر گردیده و ضمنا هزینه نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد 
110/54721 دبیر شعبه 220 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران

دادنامه
تاریخ رسیدگی 94/2/25 شماره پرونده 17/95

مرجع رسیدگی شعبه 220 شورای حل اختالف تهران 
خواهان   خانم مریم شکری  خوانده   علی رمضانی انمیلو  

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

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان خانم مریم شکری بطرفیت اقای علی رمضانی انمیلو 
بخواسته مطالبه 50/000/000 ریال بابت وجه چک صادرات 94/3/25-301845 
و خسارات دادرسی و قانونی شورا پس از بررسی محتویات پرونده و مالحظه چک 
خواسته  دادخواست  وفق  مطالبه  بر  خواهان  اظهارات  و  پرداخت  عدم  گواهی  و 
تجارت  قانون  بمواد 310و313  مستندا  و  دانسته  بر صحت  محمول  را  مطروحه 
198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته  1/335/000 ریال هزینه دادرسی خسارت 
تاخیر تادیه 94/3/25لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای 
صادره غیابی بوده و بیست روز پس از ابالغ خوانده قابل واخواهی در شورا سپس 

بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی تهران است 
110/54713 قاضی شورای شعبه 220 مجتمع شماره 5 تهران

حصر وراثت
اقای سید ابوالقاسم کالتی  به شماره شناسنامه 322 مطابق دادخواستی تقدیمی 
به کالسه پرونده 385/202/95 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سید محمدحسین کالتی  به شماره شناسنامه 
0024441767 در تاریخ93/4/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 1-  سید ابوالقاسم کالتی  ش ش 322  متولد1353    صادره از تهران  نسبت 

به متوفی  پدر
 2-  زهرا خدامی  ش ش 255 متولد 1356 صادره از تهران  نسبت به متوفی  مادر
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/54750   رییس شعبه 202 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران 

اجراییه 
محکوم له  محمد محمدی شکیب 

محکوم علیه  حمداله محمدی فیروز 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
صادره  بموجبدادنامه  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970933901062
مبلغ  و  ریال   130/000/000 خواسته  اصل  پرداخت  به  محکوم  علیه  محکوم 
کامل حکم  اجرای  لغایت  تاریخ 94/6/15  از  و  دادرسی  هزینه  2/520/000ریال 
در حق محکوم له صادر گردیده و ضمنا هزینه نیم عشر اجرایی به عهده محکوم 

علیه میباشد 
110/54739 دبیر شعبه 220 مجتمع شماره پنج شورای حل اختالف تهران 

حصر وراثت
خانم بهشته نیلی اردکانی  به شماره شناسنامه 38 مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده 400/214/95 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمود نیلی اردکانی به شماره شناسنامه 781 در 
تاریخ93/12/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
 1-  رضا نیلی اردکانی ش ش 239  متولد1360   صادره از تهران  نسبت به 

متوفی  فرزند
 2- بهشته نیلی اردکانی  ش ش 38 متولد1344  صادره از گرمسار  نسبت به 

متوفی  فرزند
به  نسبت  گرمسار  از  متولد 1345 صادره  اردکانی  ش ش 10  3- سهیالنیلی   

متوفی  فرزند
4-  حمیرانیلی اردکانی  ش ش 316 متولد1351  صادره از گرمسار نسبت به 

متوفی  فرزند
ایران یزدی ش ش 221  متولد 1327  صادره ازگرمسار  نسبت به متوفی    -5

همسر
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/54746   رییس شعبه 214 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

حصر وراثت
دادخواستی  مطابق   9363 شناسنامه  شماره  به  آبادی   پورلیل  تقی  الله  خانم 
گواهی حصر  خواست  در  شعبه  این  از  پرونده 377/208/95  کالسه  به  تقدیمی 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدتقی تقی پور لیل آبادی  به 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ95/2/29  در  شناسنامه 22078  شماره 

گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 1-  روزبه تقی پور لیل آبادی  ش ش 14632  متولد 1365  صادره از تهران  

نسبت به متوفی  فرزند
 2- هیبت خواهشی حسن کیاده   ش ش 40 متولد 1335 صادره از آستانه  نسبت 

به متوفی  همسر
 3-  لنا  تقی پور لیل آبادی  ش ش 7943 متولد 1363 صادره از تهران نسبت 

به متوفی  فرزند
4- الله تقی پور لیل آبادی  ش ش 9363 متولد 1360 صادره از تهران نسبت 

به متوفی  فرزند
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/54736   رییس شعبه 208 شورای حل اختالف مجتمع شماره 53تهران 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

 ثبت شهرستان خرم آباد 
پیرو آگهی های نوبتی و ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک کشور و نیز وفق بند 289 
مجموعه بخشنامه های ثبتی تحدید حدود امالک و مستغالت واقع در شهرستان خرم 

آباد بشرح ذبل به اطالع میرساند. 
بخش چهار خرم آباد

پالک2-463 فرعی : آقای علی امیدی  فرزند ولی  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
بمساحت 95/14متر مربع تحت پالک 463 فرعی مجزی شده از پالک 2 اصلی باقیمانده 
در مورخه 95/6/17لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک کشور به صاحبان و 
مجاورین شماره فوق الذکر در این آگهی اخطار میشود در ساعت مقرر در محل حضور 
به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در وقت تحدید 
حدود حضور نداشته باشند برابر ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالک یا حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد هرگاه مجاورین نیز حضور نداشته باشند مورد 
تحدید حدود از ردیف خارج خواهد شد مهلت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 
20 و 86 اصالحی قانون ثبت تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 30 روز خواهد بود که 
معترض اعتراض خود را به دادگاه صالحه تحویل داده و دادخواست تنظیم نمایند و یک 
نسخه از دادخواست یا طرح دعوی را جهت ضبط در پرونده به اداره ثبت شهرستان خرم 
آباد تحویل نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر سند مالکیت بنام متقاضیان 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترض به دادگاه نخواهد بود. م الف 
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اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

آگهی دادنامه
خواهان:آقای محمدمهدی نورآبادی فرزندزمان به نشانی شهرستان دزفول خیابان 
فخاری  امین  بهارپالک297-خوانده:آقای  کوچه  گاه  خیمه  خیابان  خمینی  امام 
وسرامیک  کاشی  مغازه  کوتیان  فلکه  خوزستان-دزفول  نشانی  به  فرزندرحمن 

پایتخت-
خواسته:مطالبه وجه چک

رای دادگاه
بسمه تعالی-الحمداهلل والصالت علی رسول ا...وآله.درخصوص دعوی آقای مهدی 
نورآبادی فرزندزمان به طرفیت آقای امین فخاری فرزندرحمن به خواسته مطالبه 
وجه به میزان200000000ریال بااحتساب خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ تقدیم دادخواست.دادگاه باتوجه به اوراق پرونده خواهان باتقدیم دادخواست 
فقره چک  یک  مدعی شدمستندابه  دادگاه  دادرسی  درجلسه  وشرکت  دادگاه  به 
خوانده  دزفول  وحده  شعبه  ملی  بانک  بشماره816669-94/5/30عهده  بالمحل 
بمیزان وجه مدعی به مدیون خواهان است وچون سرموعدازپرداخت وجه امتناع 
نموده است لذابشرح موصوف درخواست صدورحکم نمودوازطرفی خوانده علیرغم 
به طرح  ننمودلذاباتوجه  دادگاه شرکت  ارسال الیحه درجلسه  بدون  قانونی  ابالغ 
دعوی خواهان وتصاویرمصدق اسناداستنادی وعدم دفاع موثرخوانده دادگاه دعوی 
خواهان رامحرز تشخیص ومستندابه ماده2وتبصره الحاقی به ماده2قانون صدورچک 
مزبورومواد519،515،198قانون  تبصره  به  مربوط  استفساریه  قانون  واحده  وماده 
آیین دادرسی مدنی خوانده رااوالبه پرداخت وجه به میزان 200000000ریال بابت 
وصول  بند12ماده3قانون  بارعایت  دادرسی  هزینه  پرداخت  ثانیابه  خواسته  اصل 
ازتاریخ  تاخیرتادیه  وپرداخت  درموادمعین  آن  ومصرف  دولت  ازدرآمدهای  برخی 
تقدیم دادخواست الی یوم االدا به میزان تورم به نرخ روزحسب شاخص اعالمی 
ازبانک مرکزی ایران بابت خسارات قانونی درحق خواهان محکوم می نماید.این رای 
غیابی بوده وظرف بیست روزبعدابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه بوده سپس قابل 

تجدیدنظردرمرکزخوزستان است.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی دزفول-حجت ا... بقایی

تحلیل رسانه های عرب زبان؛  

دیپلماسی برتر ایرانی و شکل گیری ائتالف تازه منطقه ای چرا آمار رشد اقتصادی 4 درصد برای مردم ملموس نیست؟
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اهمیت توجه به محیط 
در نظام تعلیم و تربیت

برابری   11 افزایش  از  پرورش  و  آموزش  وزیر 
دانش آموزان ابتدایی در جشنواره جابربن حیان 

خبر داد.
وزیر  فانی  ،علی اصغر  زمان  پیام  گزارش  به 
جشنواره  پنجمین  در  پرورش،  و  آموزش 
کشوری حابربن حیان اظهار داشت: پرسشگری 
کلید حل مسئله است و اگر دانش آموز نسبت 
به پدیده های محیط خود توجه کند، می توانیم 

امیدوار باشیم.
وی با بیان اینکه توجه به محیط در نظام تعلیم 
کرد:  خاطرنشان  است،  مهم  بسیار  تربیت  و 
پدیده ها  که  هستند  جامعه  در  بسیاری  افراد 
دانش آموز  اما  نمی شوند،  متأثر  و  می بینند  را 
رصد،  را  محیط  که  پرسشگر  و  پژوهشگر 
مسئله یابی و علت یابی می کند، فردی است که 

به او نیاز داریم.
به فرهنگیانی که دانش آموزانی  با تبریک  وی 
که  کسی  گفت:  کنند،  می  تربیت  پژوهشگر 
الفت  موضوع  با  یعنی  می کند،  تألیف  کتاب 
موضوع  آن  از  او سرشار  تمام ذهن  و  می گیرد 
جای  به  خود  از  را  اثری  زمان  آن  و  می شود 
این  ابتدایی  دانش آموزان  در  که  می گذارد 

موضوعات وجود دارد.
با اشاره به کارکردهای  وزیر آموزش و پرورش 
برای  آموختن  کرد:  تصریح  پرورش  و  آموزش 
دانستن، آموختن برای زیستن و آموختن برای 
و  آموزش  کارکردهای  از  زیستن،  دیگران  با 

پرورش است و باید به آنها توجه کرد.
پژوهشسراهای  افزایش  خصوص  در  وی 
دانش آموزی اظهار داشت: اکنون پژوهشسراهای 
میزبان  و  دارد  خوبی  کارکردهای  دانش آموزی 
اکنون  است؛  متوسطه  و  ابتدایی  دانش آموزان 
سال  در  که  داریم  کشور  در  پژوهشسرا   500
تحصیلی جدید، پژوهشسراهای دانش آموزی به 

615 عدد خواهد رسید.
حوزه  در  که  جشنواره هایی  به  اشاره  با  وی 
کرد:  اظهار  می شود،  برگزار  دانش آموزی 
دانش آموزان  برای  حیان  جابربن  جشنواره 
برای  خوارزمی  نوجوان  جشنواره  ابتدایی، 
جشنواره  و  متوسطه  اول  دوره  دانش آموزان 
دوم  دوره  دانش آموزان  برای  خوارزمی  جوان 
دانش آموز  بتوانیم  تا  می شود  برگزار  متوسطه 

پژوهنده، مخترع و مکتشف تربیت کنیم.

کودکان بهزیستی صاحب 
شناسنامه واقعی می شوند

رئیس سازمان بهزیستی اعالم کرد: اقداماتی با 
همکاری سازمان ثبت احوال در دست اجراست 
این  نگهداری  مراکز  پوشش  تحت  کودکان  تا 
صاحب  خود  همساالن  دیگر  مانند  سازمان 

شناسنامه واقعی شوند.
انوشیروان محسنی بندپی اظهار کرد: دو گروه از 
کودکان تحت پوشش مراکز نگهداری بهزیستی 
به  سرپرستی  بی  کودکان  اول  گروه  هستند؛ 
بدو  در  مختلف  دالیل  به  که  آیند  می  شمار 
تولد توسط والدین خود رها می شوند و هویت 
بدسرپرستی  کودکان  هم  دیگر  گروه  و  ندارند 
کودک  جمله  از  مختلف  دالیل  به  که  هستند 
به  آنان  قضائیه سرپرستی  قوه  از طریق  آزاری 
بهزیستی سپرده شده است.وی خاطرنشان کرد: 
شناسنامه  دارای  سرپرست  بد  کودکان  معموال 
بیمه گرفت  دفترچه  آنان  برای  توان  و می  اند 
اما برای کودکان بدون هویت ، یک اسم فرضی 
انتخاب می کنیم، نام پدر و مادر نمی گذاریم و 

شناسنامه فرضی )غیررسمی( می گیریم.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: اکنون توافقاتی با 
سازمان ثبت احوال در حال انجام است تا مدتی 
را برای کودکان بی هویت تعیین کنیم که اگر 
آن مدت سپری شود برای آنان با نام مشخصی 
از پدر و مادر، شناسنامه بگیریم؛ در زمان حاضر 

منتظریم ببینیم آنان چه پیشنهادی دارند.
محسنی بندپی تصریح کرد: چون کودکانی که 
ندارند  شناسنامه  نیست،  مشخص  آنان  هویت 
داریم  مشکل  آنان  بیمه  دفترچه  اخذ  برای 
اخذ  برای  هم  و  آنان  هویت  برای  هم  بنابراین 
بیمه آنان می خواهیم شناسنامه واقعی بگیریم.
شناسنامه  االن  که  کودکانی  شد:  یادآور  وی 
ها  بیمارستان  با  ما  اما  نیستند  بیمه  ندارند، 
این  رایگان  صورت  به  آنها  که  داریم  قرارداد 

کودکان را درمان کنند.

محصوالت غذایی تراریخته 
ملزم به درج برچسب 

دبیر کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت گفت: 
تراریختگی  درصد   2 آستانه  حد  تعیین  برغم 
غذایی  محصوالت  گذاری  برچسب  الزام  برای 
تراریخته در آیین نامه مربوطه، تمام محصوالت 
بازار  در  موجود  مجوز  دارای  تراریخته  غذایی 
کشور ملزم به درج برچسب تراریختگی هستند.
محصوالت  افزود:  اندیش  خیر  مهرناز  دکتر 
از  مصرف  مجوز  صورتی  در  تراریخته  غذایی 
سازمان غذا و دارو می گیرند که تمام مفاد ذکر 
شده در دستورالعمل اجرایی مربوطه را رعایت 
کرده و این محصوالت غذایی ابتدا باید در خود 

کشور مبدأ مجوز مصرف انسانی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد:از هر چند نمونه درخواست 
تعدادی  تراریخته،  غذایی  محصول  برای  مجوز 
نمونه جهت بررسی های الزم از نظرصحت ادعا 
به آزمایشگاه های مرجع یا همکار مورد تائید، 
ارسال می شود.این مقام مسئول در سازمان غذا 
تراریخته  غذایی  تمام محصوالت  افزود:  دارو  و 
موجود در بازار کشور دارای تائیدیه مصرف در 
کشورهایی مانند کشورهای عضواتحادیه اروپا ، 

ژاپن و کره جنوبی هستند. 

تدوین کتب درسی مبتنی 
بر نظریه اسالمی تعلیم و تربیت 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
در گردهمایی دانش آموزان عضو انجمن اسالمی گفت: کتب درسی 
باشد یعنی می بایست  تربیت  تعلیم و  بر نظریه اسالمی  باید مبتنی 
پنج عنصر تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق را در چهار عرصه ارتباط 

با خود، خدا، خلق و خلقت ارتقا دهد.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه 
پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون  دانش آموزان،  اسالمی  انجمن های 
پیرامون نحوه تدوین کتاب های درسی گفت: کتاب درسی باید مبتنی 
بر نظریه اسالمی تعلیم و تربیت باشد. یعنی مبتنی بر فطرت باشد. 
در  را  اخالق  و  علم، عمل  ایمان،  تفکر،  پنج عنصر  یعنی می بایست 

چهار عرصه ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت ارتقا دهد.
حجت االسالم والمسلمین محمدیان با اشاره به جایگاه تشکل انجمن 
اسالمی دانش آموزان گفت: امروز تشکل انجمن اسالمی دانش آموزان 
فرصت مغتنمی برای تمرین و آماده شدن برای مسئولیت های بزرگ 

است .
تجمع ها،  قرارگاه،  مانند  اتحادیه  تشکلی  عناوین  به  اشاره  با  وی 
پویش ها و ... گفت: انتخاب این عناوین کار خیلی خوبی است. اینها 
برای پذیرش.مسئولیت های بزرگتر   تمرین است، آماده شدن است 

می بایست قدر این فرصت را بدانید.
و  آموزش  وزارت  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
پرورش خطاب به دانش آموزان عضوانجمن اسالمی گفت: ستون های 
شخصیتی شما در این سنی که در حال حاضر در آن قرار دارید و در 
این تشکل ها ایجاد می شود. یادگیری اصلی تا سن 25سالگی صورت 

می گیرد. بعد از آن دوره فرآوری و فرآورده سازی آن منابع است.
در  امروز  ما  بگیرید.  جدی  را  مطالعاتی  فکری  کارهای  گفت:  وی 
عرصه و میدانی هستیم که می خواهند بنیان های اعتقادی این نسل 
را سست کنند. اگر بخواهند یک بنایی را تخریب کنند پی آ ن را آب 
می گیرند. آب ذره ذره نفوذ می کند و یک دفعه پی می ریزد و پی که 
بریزد همه چیز سست می شود. پی استوار ما باور ما، اعتقاد ما و فکر 
ماست. و اگر این فکر اعتقاد و باور به هم بریزد همه ظواهر و همه 
چیزهایی که بر آن استوار است فرو می ریزد.رئیس سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: همیشه با یک 
اسالم شناس مرتبط باشیدو و سوال هایتان را از وی بپرسید. سوال ها 
و مسئله های خودتان را در حوزه دین با او در میان بگذارید.رئیس 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در 
بخش دیگری از صحبت هایش گفت: شما دانش آموزان هم شور دارید 
و هم شعور. در کارهای آموزش و پرورش هم کمک کار معلمتان و 

هم کمک کار همکالسی ها و هم درسهایتان باشید.
و  آموزش  وزارت  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
پرورش گفت: شما دانش آموزان انجمنی وظیفه دارید در نیازسنجی 
به عنوان یک تشکل دینی،  ما کمک کنید. شما  به  واقعی خودتان 
در  را  ما  دیگران  از  مطمئن تر  خیلی  می توانید  انقالبی  و  مذهبی 

نیازسنجی واقعی کمک کنید.

واردات شیرخشک ممنوع
سازمان  مکمل  و  سنتی  طبیعی،  های  فرآورده  بر  نظارت  مدیرکل 
غذا و دارو گفت: شیرخواران ایرانی ساالنه 30 تا 37 میلیون قوطی 
نیز داخل  ها  این شیرخشک  شیرخشک مصرف می کنند که همه 

کشور تولید می شود.
شیرخشک  تولید  ظرفیت  کرد:  اظهار  جمشیدی  امیرحسین  دکتر 
این  از  تعدادی  بنابراین  است  قوطی  میلیون   80 ساالنه  کشور  در 

شیرخشک ها به کشورهای دیگر صادر می شود.
وی در خصوص ادعای معدودی از پزشکان مبنی بر وجود ویتامین 
و پروتئین اضافه در شیرخشک ها ، گفت: هر فرآورده ای از جمله 
شیرخشک ها که مجوز سازمان غذا و دارو را داشته باشد بیانگر آن 
است که تمام آزمایش های الزم روی آن انجام شده و میزان مواد 

داخل آن ، استاندارد است.
مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا 
و دارو اضافه کرد: با این وجود توصیه ما استفاده از شیرمادر است و 
فقط در صورتیکه مادر شیر ندارد یا به دالیلی همراه کودک نیست ، 
کودک می تواند از شیرخشک استفاده کند. شیرخشک های موجود 

در بازار کشور دارای بهترین شرایط هستند.
از  اظهار داشت:  نیز  واردات شیرخشک  جمشیدی درباره ممنوعیت 
سال 92 به بعد حتی یک قوطی شیرخشک خارجی وارد کشور نشده 
است و اجازه واردات نداده ایم و اگر هم بوده مربوط به مجوزهایی 
در  شیرخشک  واردات  ممنوعیت  ؛  است  شده  صادر  قبال  که  بوده 

راستای کمک به تولید داخل انجام شده است.
وی یادآور شد: چهار شرکت تولیدکننده شیرخشک در کشور فعالیت 
دارند که سه شرکت حتی می توانند از شیرخام نیز شیرخشک تولید 
کنند؛ آنها شیرخام خود را از گاوداری های نمونه تحت کنترل -که 
شیر آنها آفالتوکسین )سموم قارچی طبیعی( ندارد - تهیه می کنند.

فوت ساالنه ۱۸ هزار نفر به دلیل تروما

به  اشاره  با  )عج(  اله  بقیه  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
اینکه تشکیل »کمیته ملی تروما« با قدرت اجرایی باال برای کشور 
ضروری است، گفت: بیشترین مصدومان تروما در کشور در سنین 5 

تا 45 سال هستند.
هادی خوش محبت درباره نقش برپایی کنگره های داخلی در ارتقاء 
مدیریت تروما در کشور گفت: تمامی آسیب های میکروبی، شیمیایی، 
تروما  را  می شود  وارد  بدن  به  محیط  از  که  مکانیکی  و  حرارتی 
می گویند که متاسفانه دومین علت مرگ و میر در کشور ما پس از 
بیماری های قلبی، عروقی تروما است در حالی که در دنیا ششمین یا 

هفتمین علت مرگ و میر تروما محسوب می شود.
وی در ادامه افزود: ما سالیانه حدود 18 هزار مرگ و میر بر اثر تروما 
در کشور داریم که نکته مهم این است که بیشتر این افراد در سنین 
5 تا 45 سال هستند و حدود 80 درصد این افراد را آقایان به عنوان 

نان آور خانواده تشکیل می دهند
فلوشیپ جراحی تروما با اشاره به اینکه ساالنه بر اثر حوادث تروما 
18 هزار تلفات و 20 برابر آن افراد آسیب دیده و مجروح در کشور 
آسیب های  عمر  پایان  تا  افراد  این  از  بسیاری  گفت:  دارد،  وجود  ما 
جدی می بینند و عالوه بر ناتوان شدن باری نیز بر روی دوش خانواده 

خود می شوند.
این حوادث  تروما جهت کاهش  برپایی کنگره های  وی درباره نقش 
در کشور نیز تصریح کرد: برپایی این کنگره ها به شکل ملی درسطح 
کشور همفکری و هم اندیشی متخصصان حوزه تروما را به دنبال دارد 
و در واقع این نوع همایش ها فرصتی برای دور یکدیگر جمع شدن 
یکدیگر  با  دارد  وجود  که  را  مشکالتی  تا  است  تروما  حوزه  فعاالن 

بیان کنند.
خوش محبت، ادامه داد: در کنگره های تروما در کشور تازه های علمی 
نیز مطرح شود که این موضوعات در برنامه ریزیهای آینده بسیار موثر 

خواهد بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( با بیان اینکه 
تروما در  اصلی  تروما جایگاه علمی و معضالت  برگزاری همایشهای 
را  موضوع حساسیت  این  کرد:  خاطرنشان  می کند،  مطرح  را  کشور 
میان مسئوالن کشور و مردم ایجاد می کند تا با مقوله تروما در کشور 

بیشتر آشنا شوند.

خبرخبر

مدیرکل دفتربیمه های اجتماعی وزارت تعاون، 
وزیران  اعالم کرد: هیات  اجتماعی  رفاه  و  کار 
به پیشنهاد وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی به 
منظور رفع مشکالت بازنشستگان سرمایه بیمه 
برای هر نفربابت فوت به هرعلت و نقص عضو 
دراثر  جزئی(  و  )کلی  دائم  ازکارافتادگی  یا  و 
حوادث را درسال اول به مبلغ 50 میلیون ریال 

افزایش داده است.
دکتراسماعیل گرجی پور افزود: این مصوبه بند 
2 تصویب نامه اردیبهشت سال 85 و اصالحیه 
بعدی آن موضوع بند یک تصمیم نامه خرداد 
89 را اصالح کرده و از اول فروردین امسال به 

مدت 5 سال الزم االجراست.
نفر در  برای هر  بیمه  تاکید کرد: سرمایه  وی 

که  است  بوده  ریال  میلیون   30 قبلی  مصوبه 
ریال  میلیون   50 به  پیشنهاد  این  براساس 
ماهانه  بیمه  حق  است.  کرده  پیدا  افزایش 
در  بدون  نفر  هر  برای  30هزارریال  مبلغ  به 
نظرگرفتن سقف سنی در نظر گرفته می شود 
نرخ  معادل  بیمه  سرمایه  بعد  سالهای  برای  و 
سهم  و  دولت  کارکنان  حقوق  افزایش  ضریب 
به  نیز  بیمه  بابت حق  و ذیربط  الشرکه دولت 

همین نسبت افزایش می یابد.
تعاون؛  وزارت  عمومی  روابط  گزارش  به 
وزارت  اجتماعی  دفتربیمه های  مدیرکل 
داد:  ادامه  اجتماعی  تعاون،کارورفاه 
اجتماعی  تعاون،کارورفاه  وزارت  همچنین 
برای  ذکرشده  مصوبات  مطابق  دارد  درنظر 

سالهاطبق  گذشت  از  بارپس  نخستین 
حوادث  و  عمر  بیمه  سرمایه  مذکور  مصوبه 
صرفا  باالتر  سطوح  در  را  موضوع  این 

مازاد  بازنشستگان  اختیاری  بامشارکت 
جهت  و  تدوین  ریال   میلیون   50 برسقف 

کند. ابالغ  اجرا 

افزایش سرمایه بیمه
 »عمر« و »حوادث« بازنشستگان 

مناسب سازی رایگان خودروهایی معلولین 

اعالم  کشور  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون 
بوده،  ویژه  پالک  دارای  که  معلولینی  خودروی  کرد: 

می شود. سازی  مناسب  رایگان  طور  به 
حاضر  حال  در  آنکه  بیان  ضمن  نژاد  نحوی  حسین 
صادر  کشور  در  معلولین  ویژه  پالک  زیادی  تعداد 
افرادی  از  دسته  آن  داریم  قصد  است؛گفت:  شده 
از  معلول  فرد  و  بوده  معلولین  ویژه  پالک  دارای  که 
و  کرده  شناسایی  را  می کند  استفاده  عادی  خودروی 
خودروهایشان  دولتی،  غیر  بخش  با  قرارداد  طریق  از 

کنیم. سازی  مناسب  رایگان  صورت  به  را 
شناسایی  مرحله  در  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
زمینه  این  در  که  موسسه  دو  با  کنون  تا  و  هستیم 
در  این طرح  و  مذاکره شده ایم  وارد  می کنند  فعالیت 

شد. خواهد  اجرایی  جاری  سال 
در  کشور  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون 
توسط  خارجی  خودروهای  واردات  مشکالت  به  ادامه 
ورود  در حوزه  گفت:  و  کرد  اشاره  در کشور  معلولین 
مشکالتی  کشور  به  معلولین  خارجی  خودروهای 
واجد  معلوالن  از  بسیاری  آنکه  جمله  از  داشتیم، 
شرایط به لحاظ مادی و مالی دچار مشکل بوده و به 
به  را  خود  امتیاز  تا  می شدند  مجبور  نیز  دلیل  همین 

بفروشند. دالالن  و  واسطه ها 
واردات  دلیل  همین  به  داد:  ادامه  نژاد  نحوی 
خودروسازان  با  و  کردیم  متوقف  را  خودروها  این 
خودرو«  »پارس  نهایتا  و  شدیم  مذاکره  وارد  داخلی 
بر  را  معلولین  خودروهای  سازی  مناسب  مسئولیت 

گرفت. عهده 

اجرایی اشتغال پایدار زنان

معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد 
ریاست جمهوری گفت: در رایزنی هایی که با دبیرخانه شورای 
عالی اشتغال داشته ایم موافقت هایی نسبت به مطرح شدن 
سند سیاستی-اجرایی اشتغال پایدار زنان در اسرع وقت در 
شورا حاصل شده است.سوسن باستانی اظهار کرد: سیاستهای 
پیشنهادی در سند سیاستی- اجرایی اشتغال پایدار زنان درباره 
روش هایی است که اصلی ترین چالش های زنان را در موضوع 

اشتغال به نوعی مرتفع می کند و یا کاهش دهد.
وی با بیان اینکه دولت در این سند هیچگونه تصدی گری را 
بر عهده ندارد، گفت: دولت در جهت ایفای نقش تسهیل گرانه 
خود به منظور رفع موانع برای ورود بیشتر و پردوام تر زنان به 
بازار کار قدم بر می دارد. سیاستهایی نظیر تاسیس شرکت های 
تک نفره، ایجاد صندوق های بیمه بدون مزد و تسهیل کار شناور 

و پاره وقت از جمله موارد پیشنهادی در این سند است.
سند سیاستی-اجرایی اشتغال پایدار سال 94 تدوین و به شورای 
عالی اشتغال ارسال شده است؛ اما هنوز به آن رسیدگی نشده 
است. در این سند دو گروه هدف شامل دختران فارغ التحصیل 
دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار با اولویت مناطق محروم در 

نظر گرفته شده است.

آب شرب تهران سالم است یا ناسالم ؟!

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران در خصوص 
سالمت آب شهر تهران جزئیاتی را ارائه کرد.

رحمت اهلل حافظی ،در خصوص آخرین وضعیت سالمت 
کنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  تهران  شرب  آب 
یا  سالم  از  اطمینان  کسب  خصوص  در  الزم  اطالعات 
ناسالم بودن آب شرب از سوی مبادی رسمی در اختیار 

کمیسیون سالمت شورای شهر تهران قرار نگرفته است.
داشتن  اختیار  در  عدم  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
آزمایشات سال جاری نمی توان با اطمینان از سالم بودن 
یا نبودن آب شرب از نظر وجود نیترات سخنی به میان 
آورد گفت: سال 93 با پیگیری های انجام شده و رسانه ای 
شدن میزان نیترات باال در آب شرب تهران شاهد فعل و 
انفعاالت در بدنه مدیریت آب و فاضالب بودیم؛ به گونه ای 
اقدامات موثر میزان حجم  انجام  که در سال 94 در پی 
نیترات در آب شرب استاندارد گزارش شد؛ اما در سال 95 
تا کنون هیچ اطالعاتی از وضعیت آب تهران به کمیسیون 
هیچ  اساس  همین  بر  است.  نشده  داده  ارجاع  سالمت 
گزارشی از وضعیت آب تهران نداریم و نمی توانیم قضاوتی 

در این خصوص داشته باشیم.

وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  مدیرکل 
شهریور   19 تا   13 گفت:  جوانان  و  ورزش 
در  را  خانواده  و  ازدواج  ملی  جشنواره  ماه 
صبحی  می کنیم.ناصر  برگزار  محور  هفت 
هفت  از  محور  پنج  کرد:  اظهار  ملکی  قره 
خانواده  و  ازدواج  ملی  جشنواره  محور 
مربوط به موضوعات هنری، ادبی، اجتماعی، 
رسانه ای، دستگاه های فعال در حوزه ازدواج 
شامل  نیز  دیگر  محور  دو  است.  خانواده  و 
و  دست نامه  کتاب،  مقاله،  مانند  مواردی 

می شود. پژوهشی  و طرح های  نامه ها  پایان 
حدود  از  را  آثار  دریافت  اینکه  بیان  با  وی 
هر  گفت:  کرده ایم  آغاز  پیش  هفته  دو 
عنوان  به  دارد؛  شاخص هایی  محور  پنج 
شاخص،  هفت  دارای  هنری  محور  نمونه 
اجتماعی  محور  شاخص،  سه  ادبی  محور 
محور  و  چهار  رسانه  محور  شاخص،   9
شاخص  شش  دارای  سازمان ها  و  دستگاه ها 
شاخص  هر  در  دستگاه  هر  است  قرار  است. 

معرفی کند. را  نفر  سه 
وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  کل  مدیر 
اظهارکرد:  ادامه  در  جوانان  و  ورزش 
ترویجی،  علمی-  علمی-پژوهشی،  موضوعات 
علمی- تخصصی مربوط به ازدواج و خانواده 
زیادی  اهمیت  دارای  امسال  جشنواره  در 
طرح های  و  کتاب ها  به  آن  بر  عالوه  است؛ 

پایان نامه های  و  ملی  و  استانی  پژوهشی 
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دوره های 
تا سوم هر کدام  اول  نفرات  از  می پردازیم و 

می کنیم. تجلیل  محورها  این  از 
ازدواج  جشنواره  در  نام  ثبت  درباره  وی 
این  در  شرکت  فراخوان  گفت:  خانواده  و 
و  ورزش  وزارت  سایت  طریق  از  جشنواره 
برای  اولیه  و فرصت  ارائه شده است  جوانان 

ارسال آثار اواخر مرداد است.
روزهای  عناوین  درباره  ملکی  قره  صبحی 

ماه  شهریور   19 تا   13 از  که  ازدواج  هفته 
عناوین  ابتدای  در  گفت:  می شود  برگزار 
مد  توانمندسازی«  و  »ازدواج  روزها،  همه 

نظر قرار گرفته است که در 13 شهریور ماه 
شهریورماه   14 اقتصادی،  مهارت  زمینه  در 
15 شهریورماه  زندگی،  مهارت های  در حوزه 
با  در زمینه مدیریت خانواده، 16 شهریورماه 
درباره  17 شهریورماه  فرزندپروری،  محوریت 
شهریورماه   18 اطالعاتی،  و  رسانه ای  سواد 
درباره سمن های فعال در زمینه ازدواج و در 

و  معنوی  مسائل  محوریت  با  شهریورماه   19
تعالی خانواده  و  ازدواج  دینی است.مدیر کل 
قصد  اینکه  بیان  با  جوانان  و  ورزش  وزارت 
برگزاری دو همایش ملی دیگر را نیز در سال 
ماه سال  آبان  اواخر  اظهارکرد:  داریم،  جاری 
تحکیم  و  موفق  ازدواج  ملی  همایش  جاری 
مقاومتی؛اقدام  اقتصاد  رویکرد  با  را  خانواده 
این  محورهای  می کنیم.  برگزار  عمل  و 
جشنواره شامل ازدواج، خانواده، روانشناسی، 
ازدواج،  جامعه شناسی،  خانواده،  ازدواج، 
مدیریت،  خانواده،  ازدواج،  اقتصاد،  خانواده، 

ازدواج، خانواده و فقه و حقوق می شود.
خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
نیز  را  ازدواج  خیرین  مجمع  کرد:  اظهار 
در  فعال  سمن  چند  و  کرده ایم  فعال  دوباره 

این حوزه نیز اقداماتی انجام می دهند.
زودی  به  اینکه  بیان  با  قره ملکی  صبحی 
سامانه ملی خدمات ازدواج و خانواده جوانان 
جوانان  است  قرار  گفت:  می شود،  اندازی  راه 
زمینه  در  و  کنند  نام  ثبت  سامانه  این  در 
قرار  حمایت  مورد  زندگی  مختلف  مسائل 
اصناف  شورای  با  نمونه  عنوان  به  بگیرند. 
مانند  زمینه هایی  در  تا  کردیم  مذاکراتی 
به  مربوط  مراسم  برگزاری  جهیزیه  تهیه 
اشتغال  خانه،  اجازه  و  رهن  عروسی،   جشن 

ارائه دهد. را  و کارآفرینی خدماتی 

برگزاری جشنواره ملی ازدواج و خانواده در شهریور

راه اندازی سامانه ملی خدمات ازدواج جوانان

به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
نابرابری ها و کیفیت بخشی  اینکه کاهش 
اجرای  اهداف  جمله  از  سالمت  خدمات 
تربیت  گفت:  است،  تحول سالمت  طرح 
دیپلماسی  حوزه  در  کارشناس  افراد 
سالمت  در  ما  اولویت های  از  سالمت 

عمومی به شمار می رود.

ایرج حریرچی در مراسم افتتاحیه کارگاه 
اظهار  سالمت  دیپلماسی  بین المللی 
منطقه  در  زیادی  چالش های  داشت: 
اقلیمی، محیط  تغییرات  که  دارد  وجود 
زیست، بیماری ها از جمله این چالش ها 
بخش های خصوصی  و  دولت ها  که  بوده 

را درگیر کرده  است.

با توجه به آرمان های توسعه  افزود:  وی 
این  رفع  برای  کشورها  مشارکت  هزاره 
کسانی  و   می شود  توصیه  چالش ها 
حوزه  در  جهانی  سیاست های  در  که 
زمینه  این  در  می کنند  فعالیت  بهداشت 

رفع چالش ها تاکید دارند.
داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
با مذاکرات و کارهای  بتوانیم  امیدواریم 
علیه  سالمت  دیپلماسی  در  جمعی 
به  و  برداریم  گام  سالمت  تهدیدات 

یابیم. موفقیت دست 
حریرچی با اشاره به اینکه در ایران یکی 
سالمت  حوزه  برنامه های  مهمترین  از 
کرد:  عنوان  است  سالمت  تحول  طرح 
هدف اصلی وزارت بهداشت از اجرای این 
کیفیت  بهبود  نابرابری ها،  کاهش  برنامه 
پرداختی های  کاهش  و  سالمت  خدمات 
است. آنها  هزینه های  واقع  در  و  مردم 

اتوماسیون های  وی ادامه داد: همیشه در 
شاخص  بهبود  برای  اهدافی  عمومی 
نیز  ما  و  می شود  دنبال  جهانی  سالمت 
تالش می کنیم که اهداف طرح تحول در 
مسیر بهبود کیفیت خدمات سالمت باشد.
کرد:  اضافه  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
از  پیشگیری  برای  زیادی  اقدامات 
بیماری های غیرواگیر انجام شده که این 

برنامه های  پیشرفته ترین  جزء  مساله 
بهداشت جهانی  سازمان  از طرف  جهان 
معرفی شده است و عملکرد کشورها در 
سازمان  عمومی  مجمع  در   2018 سال 

ملل گزارش می شود.
تحریم های  کرد:  خاطرنشان  حریرچی 
خسارت هایی  ما  کشور  در  ناعادالنه 
برجام تحریم ها  از  ایجاد کرده ولی پس 
امیدواریم  و  برداشته می شوند  به تدریج 
زمینه  این  در  زیادی  موفقیت های 

حاصل شود.
رفع  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دیپلماسی  به  منطقه  چالش های 
سالمت احتیاج داریم گفت: چالش هایی 
سازمان دهی،  تروریسم  همچون 
انسانی  تنش های سیاسی، بالیا و فجایع 
جمله  از  طبیعی  فجایع  و  بشر  ساخته 

چالش های هستند. این 
بیان  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
بحث  در  ما  اولویت های  از  اینکه 
است  افرادی  تربیت  عمومی  سالمت 
آن  به  نسبت  را  سالمت  دیپلماسی  که 
به  توجه  با  گفت:  باشند  داشته  آگاهی 
داریم  قرار  پرخطر  منطقه  در  اینکه 
کارشناس  افراد  و  فرزانگان  این  تربیت 

اهمیت است. حائز 

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد:

کاهش نابرابری ها از مهمترین
 اهداف طرح تحول سالمت
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آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1و3 قانون 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
90/9/20 و  برابر رای  شماره139560310007002967   مورخه95/3/16تحت 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  1391114410007002189هیات  کالسه 
تصرفات  نوشهر   ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی 
شماره  حسین  فرزند  حیدری  حمیده  خانم  متقاضی   وبالمعارض  مالکانه 
به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به     2077نسبت  شناسنامه 
 4 بخش  پیکال  قریه  در  واقع  اصلی   2 پالک  شماره  به  مساحت335,60مترمربع 
قشالقی خریداری از مع الواسطه / بدون واسطه از آقای حسین شیفته مالک رسمی 
محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوط به این آگهی در 
دو نوبت   به فاصله 15روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا  مدت  دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم 
وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا 
محل  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  نمایند،و  تقدیم  قضایی  مرجع  به 
ارائه حکم قطعی دادگاه  اقدامات ثبت موکول به  تحویل دهد که در این صورت 
یا معترض گواهی  نگردد  واصل  قانونی  اعتراض در مهلت  و در صورتی که  است 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  و صدور سند  نماید  می  مالکیت  سند 

نیست م. الف 9505383
تاریخ انتشارنوبت اول : 95/5/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/5/25

رییس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر – فرامرز کلبادی نژاد 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سید عبداله ساداتی کنتی فرزند سید ذکریا به شماره 
شناسنامه 2170182667صادره از بهشهر در مقطع کاردانی پیوسته رشته مکانیک 
خودرو صادره از واحد دانشگاهی بهشهر با شماره 1710093مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می باشد . از یا بنده تقا ضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بهشهر به نشانی کیلو متر 2 جاده نکا- بهشهر ارسال نماید . 
بهشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 و  برابر 
رای  شماره139560310007004003   مورخه95/3/29تحت کالسه 91/1944هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی نوشهر  تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی  خانم سایه حجازی فرزند محمود  
نسبت به    ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت202,40مترمربع به 
شماره پالک 7 اصلی واقع در قریه بهار سرا بخش یک قشالقی خریداری از مع الواسطه 
/ بدون واسطه از آقای حسین حسینمردی مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به 
موجب ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوط به این آگهی در دو نوبت   به فاصله 15روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا  مدت  دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند،و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست م. الف 9505381
 تاریخ انتشارنوبت اول : 95/5/10تاریخ انتشار نوبت دوم :95/5/25

رییس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر – فرامرز کلبادی نژاد 

حصر وراثت
اقای مسلم مصلح به شماره شناسنامه 0016733045 مطابق دادخواستی تقدیمی 
به کالسه پرونده 388/202/95 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان اسفندیار مصلح به شماره شناسنامه 402 در 
آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته   زندگی  بدرود  خود  دائمی  95/4/5اقامتگاه  تاریخ 

مرحوم منحصر است به
 1-  مسلم مصلح ش ش 0016733045  متولد1372   صادره از تهران  نسبت 

به متوفی  فرزند
 2- زهرا مصلح   ش ش 0017544548 متولد1373  صادره از تهران  نسبت 

به متوفی  فرزند
 3- فاطمه مصلح  ش ش 0021470375 متولد1377  صادره از تهران نسبت 

به متوفی  فرزند
سوار  ازبیله  صادره   1322 متولد   821 ساریخانبیگلو ش ش  رضائی  قیمت    -4

نسبت به متوفی  مادر
5- ناهید اصالن وند ش ش 103831  متولد 1351  صادره ازاردبیل  نسبت به 

متوفی  همسر
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/54755   رییس شعبه 202شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران 

رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139560301060000867 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای منصور رجبی     فرزند مهرعلی 
بشماره شناسنامه 236 در ششدانگ یک باب خانه  مساحت 101/90 متر مربع 
ورامین  پازوکی  بهنام  بخش  درقریه خیرآباد  واقع  اصلی  از 12  پالک 194فرعی 
لذا به   . اقای محمدحسین غالمی محرز گردیده است  از مالک رسمی  خریداری 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/25 تاریخ انتشار نوبت دوم95/6/9

م الف401 محمد رحیم پور راینی ورامین

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

فاقد سند رسمي
تعیین  قانون  موضوع  اول  139560313010000996هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای رسول شهابی فر 
فرزند رشید بشماره شناسنامه 449 صادره از بوکان در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 186/19 مترمربع پالک 4662 فرعی از 114-  اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک  باقیمانده114- اصلي واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداري 
الواسطه محرز گردیده است. از مالک رسمي آقای محمد مرادی علی آبادی مع 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/05/25  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/09

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139560301051001604 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مرتضی الماسی    فرزند مسیب 
صادره از کبودر آهنگ بشماره شناسنامه 38 در یک باب خانه به مساحت 88 متر 
مربع پالک 10193فرعی از 49 اصلی واقع در قرچک در ازای سهم مالکانه  محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  میشود 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/10
تاریخ انتشار نوبت دوم95/5/25

م الف 3818   بهروز حسین زاده رییس ثبت اسناد و امالک قرچک

بارکد:8240770 
آگهی تغییرات شرکت

 مهندسی و بازرگانی ایده سازان آبان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 253882 
و شناسه ملی 10102942948 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 95/2/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به شهر فیروز بهرام خیابان بهار خیابان عدل کوچه سروری پالک 
16 کدپستی 3315151168 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گردید
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل) تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب 
در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضای  توسط  شده 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
369294 م/الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد:8241250  
آگهی تغییرات موسسه

به   10320512680 ملی  شناسه  و   27278 ثبت  شماره  به  فیلم  بهادر  هنری   
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 95/1/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیات  رئیس  نایب  به سمت  ملی 2874589234  به شماره  زاده  دینی  معصومه 
مدیره – مهدیه بهادر به شماره ملی 0010794239 به سمت عضو هیات مدیره 
– علی بهادر به شماره ملی 3874392041 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب شدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادات و عادی با اضمای آقای علی بهادر 

مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا انتخاب و تعیین سمت 
هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضای در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
369295 م/الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

سردی دست و پاها نشانه چیست؟

بسیاری از افراد گاه از سردی دست و پا شکایت می کنند، مخصوصا 
وقتی هوا سرد می شود. ولی سردی دست ها و پاها در برخی افراد 
مربوط به سرما نیست و می تواند نشان دهنده پایین بودن فشار 

خون باشد.
وقتی صحبت از فشار خون می شود، اغلب هشدارها متوجه خطرات 
و پیامدهای باال بودن آن است. زیرا فشار خون باالتر از 90,140 

میلیمتر جیوه خطر حمله قلبی و سکته را افزایش می دهد.
 با این حال افرادی هم هستند که از پایین بودن فشار خون رنج 
این عارضه  به  افراد  تا 5 میلیون  آلمان 3  آمار در  برند. طبق  می 
مبتال هستند. افت فشار خون اکثرا بی ضرر است اما در برخی موارد 

ممکن است نشان دهنده اختاللی جدی باشد.
 طبق داده های سازمان بهداشت جهانی فشار خون زیر 60,100در 
باید  پزشک  و  پایین محسوب می شود  مردان  در  زنان و70,110 
علت این عارضه را به دقت بررسی کند و دریابد که آیا پایین بودن 
فشار نتیجه یک اختالل ارگانیک است و یا موقت و گذراست.برای 
مثال ممکن است افت فشار خون ناشی از کم کاری غده تیروئید و 

یا نارسایی قلبی باشد.
 

انواع افت فشار خون
فشار خون پائین به خودی خود بیماری محسوب نمی شود. کسانی 
که به افت فشار خون مبتال هستند در موقعیت های خاص که دچار 
سرگیجه و یا وزوز گوش می شوند و یا خسته هستند و دست و پای 

سرد دارند به این عارضه در خود پی می برند.
اپیزودیک  و  مزمن  تنظیمی،  گونه  به سه  را  فشار  افت  پزشکان    
فیزیکی  تغییر  هنگام  تنظیمی  فشار  افت  اند.  کرده  بندی  تقسیم 
سریع صورت می گیرد، برای مثال هنگامی که بدن از حالت دوال 
یا نشسته سریعا به حالت ایستاده تغییر حالت بدهد. در این حالت 
ممکن است شخص دچار سرگیجه شود. منظور از افت فشار مزمن 
یا اپیزودیک اختالل در سیستم گردش خون است که در این حالت 

شخص دچار ضعف حافظه یا خستگی سریع می شود.
 افراد مسن باید بیش از همه افت فشار خون را جدی بگیرند چرا که 
ممکن است این عارضه در این افراد موجب لغزش و زمین خوردن 

و شکستگی استخوان شود.
 

درمان فشار خون پائین
فشار خون پائین در بیشتر موارد درمان دارویی ندارد. به جای آن 
بیشتر از روش های خوددرمانی استفاده می شود. استفاده از جوراب 
واریس می تواند به بهبود جریان خون و گردش خون و در نتیجه 
از این  از استفاده  با این حال قبل  افزایش فشار خون کمک کند. 

جوراب ها باید پزشک مشورت شود. 
 تحرک نیز می تواند در موارد بروز افت فشار خون به تسریع گردش 
خون کمک کند. شخص مبتال می تواند صبح ها پیش از برخاستن 
در حالت درازکش پا دوچرخه بزند. درغیر این صورت ممکن است 
به  شود.  سرگیجه  دچار  یا  برود  سیاهی  چشمش  برخاستن  حین 
طور کل افرادی که افت فشار خون دارند باید موقع برخاستن از جا 

احتیاط کنند و آهسته بلند شوند.
 ورزش های هوازی چون پیاده روی، دوچرخه سواری و اسکی به 
بهبود فرد دچار افت فشار خون کمک می کند. همچنین تناوب بین 
دوش آب گرم و سرد سیستم قلبی- عروقی را تحریک کرده و به 

گردش خون کمک می کند.
  چنانچه گرفتن دوش سرد ناخوشایند است می توان پاها را با آب 
گرم و بالفاصله آب سرد شستشو داد. البته همیشه در این مورد باید 
با پزشک معالج مشورت کرد زیرا تناوب بین دوش آب گرم و سرد 

برای مبتالیان به برخی بیماری های عروقی مضر است.
 همچنین افراد مبتال به فشار خون پائین می توانند غذاهای پرنمک 
مصرف کنند. خوردن وعده های کوچک غذایی به دفعات در طول 
روز نیز می تواند در تنظیم فشار خون موثر باشد. اما مصرف مایعات 
نیز باید به همان میزان افزایش یابد. نوشیدن دو لیتر مایعات در روز 

به تنظیم فشار خون کمک می کند.

سری به دنیای میوه ها 

میوه  ها دربردارنده انواع ویتامین، مواد معدنی مانند 
فیبر غذایی، آنتی اکسیدان، کلسیم، فسفر و پتاسیم 
هستند که بدن به این مواد نیاز زیادی دارد اما 
برخی از آن ها نباید همراه غذا مصرف شوند و برخی 

را قبل یا بعد از غذا باید خورد.
 

خواص میوه ها
میوه  ها گروهی از مواد غذایی هستند که می توانند 
مواد زائد تولید شده در متابولیسم بدن را خنثی 
کنند. از دیگر خواص میوه ها این است که وجود 
آنتی اکسیدان های موجود در آن ها خاصیت ضد 
سرطان دارند و می توانند روغن حیوانی موجود در 
مواد گوشتی که در بدن باقی می ماند را از بین ببرد.

 
خواص شگفت انگیز میوه ها

یک واحد سیب حدود 120 گرم، نصف یک گالبی 
بزرگ، دو عدد نارنگی کوچک، 3 عدد خرما، کیوی 
بزرگ 100 گرمی، 12 عدد گیالس معادل 90 گرم 
و 17 دانه انگور معادل 90 گرم شامل یک واحد و 
یک سهم است که بدن برای تامین این ویتامین ها 

روزانه به این مقدار نیاز دارد.
 دستگاه گوارش انسان توانایی هضم و جذب همه 
مواد غذایی را می تواند داشته باشد،  در برخی از 
روی  فسفر،  کلسیم،  مانند  مغزی  مواد  موارد 
در  یکدیگر  مانع  و جذب  هضم  هنگام  و مس 
بدن می شوند و اگر فردی کلسیم و منیزیم با 
هم دریافت کند باعث پوکی استخوان در فرد 
مانع  باشد  زیاد  اگر  کلسیم  که  چرا  می شود؛ 
این  در  که  می شود  بدن  در  منیزیم  جذب  از 
شرایط پوکی استخوان به دلیل کمبود منیزیم 

در فرد است.

میوه  ها دربردارنده انواع ویتامین، مواد 
معدنی هستند

 
بعضی از میوه ها به دلیل وجود فیبر غذایی در 
شیر و لبنیات نباید با هم مصرف شوند؛ چرا که 
به دلیل فیبر غذایی موجود در لبنیات، مانع از 
ممکن  و  می شوند  بدن  به  معدنی  مواد  جذب 

است که جذب به خوبی صورت نگیرد.
 خواص میوه هایی مانند سیب و گالبی به دلیل 
داشتن بافت سفت بهتر است که قبل و بعد از 
بافت های  دارای  میوه های  و  غذا مصرف شوند 
اگر همراه  انگور  و  فرنگی، هلو  توت  مانند  نرم 
ایجاد  فرد  برای  را  مشکلی  شوند،  خورده  غذا 
نمی کنند. همچنین برای عدم جذب کلسترول 
بهتر است که میوه هایی که ویتامین ث دارند 

مانند پرتقال و لیمو در کنار غذا مصرف شود.
پرتقال  و  سیب  مانند  هایی  میوه  خواص   
موثر است  بسیار  دیابتی  بیماران  برای  شیرین 
مانع  دارند  که  طبیعی  قند  دلیل  به  میوه ها  و 
بیماران  این  در  خون  قند  سریع  کاهش  از 
چاق  افراد  که  است  بهتر  همچنین  می شوند. 
بافت سفت  که  میوه هایی  غذا  خوردن  از  قبل 
چرا  کنند  مصرف  سیب  و  گالبی  مانند  دارند 
که این میوه ها دارای فیبر هستند و مصرف آن 
باعث می شود که این افراد خیلی زود احساس 

سیری کنند و میل شان به غذا کم شود.
 

خواص میوه ها و سبزیجات خام
گوارش  دستگاه  اختالالت  دارای  که  بیمارانی 
هستند در مصرف میوه و سبزیجات باید دقت 
کنند. همچنین بیمارانی که دارای التهاب روده، 
زخم روده و زخم معده هستند نباید از میوه ها 
آنها  به صورت خام مصرف کنند، زیرا بیماری 
بدتر می شود و باید میوه ها را به صورت کمپوت 

و پخته شده مصرف کنند.
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گوناگون سالمت و تغذیه 

و  کودک  شخصیت  تکوین  اولیه  محل  خانواده 
زمینه ساز تحول و تکامل بعدی او می باشد، از 
والد در خانواده  این حیث حضور مستمر هر دو 
قبول مسئولیت های  آنها در  فعاالنه  و مشارکت 
و  رشد  جهت  شرایط  نمودن  فراهم  و  معین 

پرورش کودک بسیار حایز اهمیت است.
مرگ  طالق،  اثر  در  والدین  از  یکی  حضور  اگر 
و  بار  زیان  بسیار  آثار  و... در خانواده قطع شود، 

عمیقی بر ذهن و روان کودکان باقی می گذارد.
زندگی گرفتار  را  کودک  شرایطی   چنین 
و  یأس  زود  خیلی  که  کند  می  ای  ناخواسته   
استرس و بسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی 
را تجربه خواهد کرد، این امر بر عملکرد تحصیلی، 
های  موقعیت  و  نفس  عزت  اجتماعی،  سازگاری 
شغلی و اجتماعی آینده آنها اثرات منفی پایدار و 

دامنه داری خواهد گذاشت.
کودکان  زندگی  کیفیت  بررسی  با  ذیل  مطلب 
اختالف  بیان  به  والد  تک  های  خانواده  در 
عاطفی،  شناختی،  رشد  زمینه  در  معناداری 
 اجتماعی، تحصیلی، بهداشتی و جسمی کودکان 
کودکان  با  مقایسه  در  والد  تک  های  خانواده 

خانواده های دو والد می پردازد.
تعریف خانواده های تک والدی

و مردی  از زن  از دیرباز مفهوم خانواده متشکل 
بوده که با ازدواج رسمی دارای فرزند یا فرزندانی 
بوده اند. در برابر این نوع از خانواده، گاه خانواده 
ای وجود دارد که یکی از والدین به علت فوت یا 
طالق حضور ندارد و فرزند یا فرزندان، تنها با یکی 
از والدین زندگی می کند. تک والد عنوانی است 
که بسیاری از جوامع برای این نوع از خانواده ها 

بکار می برند.
خاص  ساختار  لحاظ  به  خانواده  از  شکل  این 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بیشتر در جوامع 
در سایر جوامع  اما  به چشم می خورد،  صنعتی 

نیز وجود دارد.
تک  های  خانواده  موضوع  با  که  تحقیقاتی  اکثر 
والدی انجام شده است، در مورد پیامدهای منفی 
وضعیت نامطلوب اقتصادی بر روی کودکانی است 

که دور از پدرشان زندگی می کنند.
مطالعات  باید  که  کند  می  تأکید  تحقیقات  این 
روی  بر  فقیرانه  زندگی  تأثیر  مورد  در  تطبیقی 
والد  دو  های  خانواده  و  والد  تک  های  خانواده 
انجام شود. پژوهشگران معتقدند که زیان فقدان 
پدر در خانواده های تک والدی که زن سرپرست 
نیست.  مرد  درآمد  دادن  دست  از  است،تنها  آن 
پدرانی که همسرشان را طالق داده اند، از تأمین 
معاش فرزندان خود دست می کشند و مادران را 
وا می دارند تا تمام بار مالی خانواده، اعم از خود 

و فرزندان را برعهده بگیرند،

که  شود  می  باعث  اقتصادی  فشار  نتیجه  در 
از  مراقبت  برای  کمتری  فرصت  مادران  این 
که  کودکانی  باشند.اغلب  داشته  خود  کودکان 
می  زندگی  مادرسرپرست  های  خانواده  در 
با  پدر،  لحاظ عدم حضور  به  که  ناگزیرند   کنند، 
چالش های مالی و درگیری های آن مواجه شوند.
این گونه کودکان )به ویژه کودکان طالق(، غالباً 
با  درگیری  یا  استاندارد  و  نرمال  زندگی  از  افت 
فقر شدید را تجربه می کنند. آنها اغلب از قدرت 
بیان ضعیف و دسترسی محدود به تحصیالت رنج 

می برند،
این شرایط نتیجه فقدان درآمد کافی و همچنین 
عدم حضور پدر در خانواده است.فشارهای دیرینه 
که  وظایفی  باالی  همراه حجم  به  فقر،  از  ناشی 

مدام اضافه می شود،

موجب آسیب پذیری و استرس در زندگی جدید 
می گردد و مادران مجرد، غالباً سیکلی از ناامیدی 
و یأس را برای خود و فرزندانشان تجربه می کنند.

اثرات تربیتی
زمانی که سرپرست خانواده، مجرد، فقیر و شاغل 
تربیت  کیفیت  میان  انتخاب  برای  غالباً  است، 
کودکان دچار مشکل می شود. اغلب مشاغلی که 
درآمد کافی دارند، مستلزم صرف وقت به مدت 
کار  برای  غیرمعمول  ساعات  صرف  یا  و  طوالنی 

هستند
بدین  تنها،  والدین  اکثر  برای  شرایط،  این  و 
خانواده،  سرپرست  عنوان  به  آنها  که  معناست 
های  آموزش  و  تجربیات  از  توانند  می  کمتر 

تربیتی بهره گیرند، زیرا به میزان طوالنی کار می 
کنند و یا از بچه های زیادی مراقبت می نمایند.

این پژوهشگر معتقد است:
ضمن  اند،  شده  بیوه  تازگی  به  که  مادرانی 
خود  زندگی  یار  و  شریک  فقدان  برای  که  این 
و  وظایف  مجبورند  هستند،  غمگین   بسیار 

مسئولیت های خانه داری را نیز انجام دهند.
ماه ها  تنظیم وظایف ممکن است  و  تعدیل  این 
بتوانند  آنان  این که  تا  یا سال ها طول بکشد  و 
و  برآیند  خویش  اقتصادی  مشکالت  عهده  از 
همچنین همزمان نقش دلداری و تسلی بخشیدن 
بدون  نیز،  ایفا کنند.مادران مجرد  را  فرزندان  به 
حمایت بستگان مخصوصاً والدین خود، مسئولیت 
برای  مناسب  کودک  مهد  تهیه  در  بیشتری 

کودکان خود دارند.

فشارهای  تحمل  در  را  مشکالتی  همچنین  آنها 
دارند.  تنهایی  و  شرمندگی  قبیل  از  احساساتی 
بعضی از آنان حضور فرزند را مانع یافتن همسر 

مناسب می دانند.
البته کودکان نیز هر چقدر که بزرگتر می شوند، 
با سؤاالتی در مورد سرگذشت خود و نیازشان به 

حضور پدر، مادران را به ستوه می آورند.
متخصص  عنوان  به  پاپ  دیوید  پروفسور 
داشتن  که  کند  می  بیان  اجتماعی،   علوم 
حالت  بهترین  اصلی،  مادر  و  پدر  با  ای  خانواده 
 زندگی برای کودکان است و خانواده تک والدی و 
خانواده هایی که پدر یا مادرخوانده دارند، حالت 
باره  در  کنونی  دیدگاه های  اگر  نیست.  مناسبی 

مدارک  و  بر دالیل  منوط  فقط  خانواده،  ساختار 
در  رایج  های  دیدگاه  منازعه  آنگاه  باشد،  علمی 
مرحله  در  تواند  نمی  خانواده  باره  در  جامعه، 

نخست قرار گیرد.
در حقیقت مدارک به طور صریح بیان می کند 
که »خانواده سنتی« )دووالد( نه فقط تنها واحد 
واحد  ترین  بادوام  بلکه  باشد  می  جامعه  دوام  با 
فرزندان  بین  در  بد  بسیار  رفتارهای  است.انجام 
دوم  گروه  فرزندان  از  والدی،  تک  های  خانواده 

بیشتر است.
همچنین افزایش میزان بروز بیماری های روانی، 
خودکشی، اعتیاد و آسیب رسانی در بین کودکان 
است.محققان  بیشتر  والد  تک  های  خانواده 
دریافتند که قصور در انجام وظایف والدین نظیر 
مشارکت و رسیدگی ضعیف به امور کودکان در 
خانواده های تک والدی، این نتایج را در بر دارد:

این  احتمال مردودی در مدرسه )که  50 درصد 
میزان با کنترل والدین بر امور تحصیلی فرزندان 

بین 6-3 درصد است(.
در  فرزند  داشتن  و  بارداری  احتمال  درصد   20
سنین 13 تا 18 سالگی )که این میزان با کنترل 

والدین بین 5-4 درصد است(.
100 درصد احتمال اخراج از مدرسه یا محل کار 

)که این میزان با کنترل بین 3-0 درصد است(.
مورد  در  اخیر  های  سال  زیاد  بسیار  تحقیقات 
خانواده های تک والدی )به ویژه مادران مجرد و 
خانواده های طالق( نشان می دهد که اثرات این 
پدیده می تواند بسیار پایدار باشد. پس از تعدیل 
سایر عوامل و متغیرها مشخص گردید بچه هایی 
به  والد زندگی می کنند، نسبت  با یک  تنها  که 

بچه هایی که با دو والد زندگی می کنند،
و  روحی  های  بیماری  به  مبتال  بیشتر  برابر  دو 
احتمال  مورد  در  همچنین  آنها  هستند.  روانی 
مشروبات  به  مربوط  های  بیماری  و  خودکشی 
معرض خطر هستند. در  بیشتر  برابر  دو  الکلی 

بین  در  مخدر  مواد  از  استفاده  به  ابتال  خطر 
دختران خانواده های تک والد، سه برابر پسران 
خانواده  در  پسران  است.  ها  خانواده  این  در 
در  بیشتر  دختران  به  نسبت  والدی  تک  های 
معرض مشکالت روحی- روانی و مسایل مربوط 
دالیل  به  همچنین  هستند،  مخدر  مواد  به 
است. بیشتر  ایشان  در  میر  و  مرگ  مختلف، 
کودکانی که فقط با مادرشان زندگی می کنند
از بیش  مواجهند،  پدر  غیبت  و  فقر  با   و 

 بچه هایی که پدر و مادر در کنارشان هستند، 
اخراج  مدرسه  از  و  دارند  تحصیلی   افت 
می  کودکانه  بزهکاری  به  دست  شوند،  می 
مرتکب  و  کنند  می  مصرف  مخدر  مواد  زنند، 

جرایم بزرگساالن می شوند.

آسیب پذیری کودکان در خانواده های تک والدی

از  بسیاری  در  توانند  می  صورت  های  ماسک 
باشند.  داشته  آسایی  معجزه  تاثیرات  اوقات 
بهترین  از  دوتا  قهوه  ماسک  و  کاکائو  ماسک 
صورت  پوست  جوانسازی  برای  ها  گزینه 
است. در این مطلب نجوه درست کردن آن و 
همچنین آموزش استفاده از دو ماسک را آماده 

کرده ایم. با ما همراه باشید.
صورت  ماسک  این  در  دهنده  تشکیل  مواد 
ممکن است به نظر شبیه دستور پخت شیرینی 
باشد ، اما الزم نیست نگران کالری های اضافه 

آن باشید!

قهوه و کاکائو جزو موادی هستند که اغلب برای 
درمان پوست و زیبایی استفاده می شود. کاکائو 
تاحدودی  نیز  قهوه  و  اکسیدان  آنتی  از  سرشار 
مانع از دست رفتن آب از نسوج بدن می گردد. 
هر دو ماده یک پوست معمولی مایل به چرب را 

تبدیل به یک پوست سالم و درخشنده میکنند، 
چه کسی چنین چیزی را دوست ندارد؟ آن هم 
در این فصل سال. این ماسک دست ساز را در یک 
ظرف شیشه ای درست کنید ، این حس را به 

شما میدهد که انگار در یک اسپا لوکس هستید.

ماسک کاکائو و قهوه در یک ظرف 
شیشه ای دربسته

قبل از استفاده از این ماسک روی پوست، آنرا 
است  تر  حساس  که  بازو  داخلی  سطح  روی 
امتحان کنید تا مطمئن شوید که به مواد تشکیل 
دهنده ماسک حساسیت ندارید و فراموش نکنید 
که قبل از مصرف آن آرایش روی پوست خود 
را تمیز کرده پوست را بشویید و کامال خشک 
است.اگر  ضخیمی  ماسک  ماسک،  نمایید.این 
دوست دارید از ماسک نازکتری استفاده کنید، 
پیشنهاد میکنیم که از ماست ساده به جای تخم 
مرغ استفاده نمایید. شما حتی می توانید از شیر 
یا شیره بادام هم استفاده نمایید.محصوالت لبنی 
کند.  پوست شما کمک می  کردن  مرطوب  به 
چشمهای  استثنای  به  صورت  روی  را  ماسک 
خود قرار دهید. مواظب باشید که پوست خود را 
 هنگام استفاده از ماسک خراشیده نکنید، چون 
تفاله های قهوه میتوانند سطح پوست را خراش 

دهد.

فواید ماسک 
کاکائو و قهوه برای 

پوست خانم ها



رئیس کمیته ملی المپیک ایران روز شنبه به 
وقت برزیل، با حضور در سالن تمرینی تیم 
ملی تکواندو، از تمرینات هوگوپوشان المپیکی 

کشورمان بازدید کرد.
کیومرث هاشمی در خاتمه تمرینات ضمن 
گفتگو با کادر فنی و تکواندوکاران برای آنها 
در رقابت های پیش رو آرزوی موفقیت کرد و 
گفت: بدون تردید این روزها لحظات سرنوشت 

سازی برای ورزشکاران حاضر در رقابت های 
المپیک است و امیدواریم آنها سفیران شایسته 

ای برای ملت بزرگ ایران در المپیک باشند.
وی بااشاره به اینکه ورزشکاران کشورمان در 
ریو پیام آور پیروزی برای مردم ایران هستند، 
افزود:مردم ایران درجای جای میهن اسالمی 
وحتی جهان برای موفقیت فرزندان سرزمین 
خود، دعای خیرشان را بدرقه راهتان کرده اند.
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آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 و  برابر رای  شماره139560310007004053   
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  92/651هیات  کالسه  مورخه95/3/29تحت 
تصرفات  نوشهر   ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی 
مالکانه وبالمعارض متقاضی  آقای احمد نقیب زاده فرزند میرزا علی اکبر نسبت 
به    ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت857,40مترمربع به 
شماره پالک 7 اصلی واقع در قریه بهار سرا بخش یک قشالقی خریداری از مع 
محرز  رسمی  مالک  بهجتی  شکر  حسین  غالم  آقای  از  واسطه  بدون   / الواسطه 
گردیده است ،لذا به موجب ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوط به این آگهی در دو نوبت   
به فاصله 15روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا  مدت  دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس 
به  ،دادخواست خودرا  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 
مرجع قضایی تقدیم نمایند،و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  صورتی  در 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 

م. الف 9505379
تاریخ انتشارنوبت اول : 95/5/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/5/25

رییس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر – فرامرز کلبادی نژاد 

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   9409988465300452 کالسه  پرونده 

جوانرود )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509978461300146 
شکات: 1- خانم نقره فرجی فرزند فتح اله 2- آقای حبیب اله فتح الهی فرزند فیض 
اله همگی به نشانی جوانرود روستای صفی آباد 09188361131 ، 3- آقای محمد 

فتح الهی فرزند حبیب به نشانی جوانرود روستای صفی آباد 09185723632 
آباد  علی  روستای  جوانرود  نشانی  به  فرزند حبیب  الهی  فتح  مختار  آقای  متهم: 

کهنه 09195657843 
اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی با چاقو 2- تهدید به قتل

ایراد  بر  دائر  فرزند حبیب  الهی  فتح  آقای مختار  اتهام  دادگاه- در خصوص  رای 
صدمه بدنی با چاقو و تهدید به قتل نسبت به شکات 1- آقای حبیب فتح الهی 
2- خانم نقره خرمی 3- محمد فتح الهی دادگاه با عنایت به اوراق پرونده خصوصا 
شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، عدم حضور متهم 
در تمامی مراحل دادرسی و متن کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
جوانرود بزه انتسابی به متهم موصوف محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 448 
– 449- 462-488-709-714 از قانون مجازات اسالمی متهم را به پرداخت دو 
درصد دیه کامل بعنوان دیه و بابت دو مورد جرح دامیه در نواحی گردن و بازوی 
چپ و پرداخت سه دینار بعنوان دیه و بابت دو مورد جرح دامیه در نواحی گردن 
و بازوی چپ و پرداخت سه دینار بعنوان دیه و بابت کبودی پیشانی در حق آقای 
ایراد  انتسابی  بزه  عمومی  جنبه  جهت  به  و  نماید  می  محکوم  الهی  فتح  محمد 
صدمه با چاقو به استناد تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی به تحمل شش 
ماه حبس تعزیری و به اتهام تهدید به اضرار نفسانی به استناد ماده 669 قانون 
اسالمی  قانون مجازات  ماده 124  رعایت  و  اسالمی مصوب سال 1375  مجازات 
مصوب سال 1392 متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای 
صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاهمی باشد و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر 

در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه میباشد.
رئیس دادگستری و دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه کیفری دو جوانرود - 

خسروآبادی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
این  به شماره586از  به شرح درخواستی  فرزند عباسعلی  آقا  محمد علی کردی 
داشته  اعالم  و  نموده  انحصاروراثت  گواهی  در خواست صدور  گردیده  ثبت  شورا 
که عباسعلی کردی فرزند حاجی  به شماره شناسنامه 297 صادره از بهشهر  در 
تاریخ95/5/15در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده ووراثه /حین 

الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
1نام نام خانوادگی شهر بانو موجر لو فرزندشعبان ش.ش 4624صادره از بهشهر  

ت.ت 1325نسبت با متوفی  همسر 
از  نام خانوادگی  محمد هادی کردی فرزند عباسعلی   ش.ش 604صادره  2نام 

بهشهر  ت.ت   1358نسبت با متوفی فرزند 
3نام نام خانوادگی سکینه خاتون کردی  فرزند عباسعلی ش.ش. 267 صادره از 

بهشهر ت.ت 1352 نسبت با متوفی فرزند 
4 نام نام خانوادگی محمد علی کردی فرزند عباسعلی ش.ش  586صادره از بهشهر   

ت.ت  1361نسبت بامتوفی فرزند 
از  عباسعلی  ش.ش 177صادره  فرزند  نام خانوادگی محمد مهدی کردی  نام   5

بهشهر   ت.ت  1355   نسبت با متوفی فرزند
 وال غیره اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 950356 قاضی شعبه نهم  شورای حل اختالف بهشهر 

آگهی ماده ۱0
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 :
1- آقای علی دوست کاکا زاده  فرزند احمد به شماره شناسنامه 1296 شش دانگ 
یک قطعه زمین محصور واقع در بخش 5 کرمانشاه –کرند غرب –پشت فرمانداری 
شماره  به  عباداله  فرزند  باجالنی   مصطفی  ازآقای  خریداری  والیت   شهرک 

شناسنامه 112 به مساحت 156/95 متر مربع تحت قسمتی از پالک 1– 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 95/5/25 

خلیل بساطی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو 

آگهی
خواهان  فرهاد علم بیگی    دادخواستی به طرفیت خوانده  مرتضی گرجی   به خواسته  
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک مطالبه وجه 
بابت .. تقدیم دادگاه  های عمومی  شهرستان  تهران  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
127دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید باهنر تهران  واقع  در تهران _فلکه 
چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید باهنر ارجاع  و به کالسه 9509980242401365  
ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1395/7/17 ساعت 9/00 تعیین شده است  به علت 
مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  
دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  
در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر  گردد 
110/54688 مدیر دادگاه  حقوقی  شعبه 127دادگاه  عمومی  حقوقی  مجتمع قضایی شهید 
باهنرتهران

آگهی
خواهان  محمدحسن هوشیار و جمشید علی غالملو  دادخواستی به طرفیت خوانده  
مرتضی رحیمی ندوشن   به خواسته  مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه اجور معوقه  تقدیم دادگاه  های عمومی  شهرستان  تهران  نموده 
به شعبه 127دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید  که جهت رسیدگی 
باهنر تهران  واقع  در تهران _فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید باهنر 
ارجاع  و به کالسه 9509980242401335  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
آن  1395/6/29 ساعت 10/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی 
از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر  گردد 
110/54685 مدیر دادگاه  حقوقی  شعبه 127دادگاه  عمومی  حقوقی  مجتمع قضایی 
شهید باهنرتهران

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
هیات  مورخ 1395/03/05  رای شماره 139560301059000855/2020  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سولدوز اسالمی فرزند بشیر به شماره شناسنامه 17صادره ازسراب  به شماره ملی 
1652109651 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
قسمتی  در  مجزی شده  و  مفروز  اصلی  پالک 34767فرعی 42  مربع  متر   102
از پالک 496  فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد شاهی  بخش 12 
تهران خریداری از مالک رسمی،  سید ابوالفضل موسوی زاده محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 789
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/05/25

کفیل ثبت اسناد وامالک اسالمشهر مهدی شعبانی

آگهی ابالغ
 وقت  رسیدگی به خوانده محمود عبدالهی 

کالسه  پرونده  950569
وقت رسیدگی  95/7/10 ساعت 9/30 

خواهان   سهیال شکری   
خوانده    محمود عبدالهی 

خواسته طالق به درخواست زوجه    
به  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی   خواهان  
المکان  بعلت  مجهول  تعیین شده  و وقت رسیدگی  ارجاع گردیده   شعبه 231 
بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  
ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یکماه بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در 
وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  چنانچه  بعدا ابالغی  به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
110/54698 مدیر دفتر شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه 
پرونده کالسه 9309980242401162 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 9409970242400715
خواهان اقای وحید فتحی کاوه فرزند مرادی 

خواندگان  شهرام حاتمی روش فرزند سید ولی –محسن تیموری 
خواسته ها مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالبه وجه  مطالبه خسارت دادرسی 

امضا  بتصدی  تهران  حقوقی  عمومی  دادگاه   127 شعبه  جلسه   94/4/24 بتاریخ 
کننده زیر در وقت فوق العاده مقرر تشکیل است پرونده کالسه 931168 تحت 
نظر است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به اتخاذ تصمیم مینماید 
رای دادگاه 

به طرفیت  و  فرزند هادی  اقای حمید چگینی  تقدیمی   در خصوص دادخواست 
به خواسته مطالبه  تیموری  اقای شهرام حاتمی روش فرزند سید ولی و محسن 
بشماره 891ص32ایران 55  تیبا  به خودرو  وارده  ریال خسارت   120/000/000
ناشی از تصادف به انضمام کلیه خسارات و افت قیمت و هزینه دادرسی و خسارت 
ارائه  و مستندات  مدارک  و  تقدیمی خواهان  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر 
شده از سوی وی  از جمله کپی کروکی تنظیمی توسط افسر راهنمایی و رانندگی 
اتومبیل  ایراد خسارت  و  رانندگی  در حین  اول  بود خوانده  مقصر  از  که حکایت 
اتومبیل  به  وارده  خسارات  میزان  که  رسمی  کارشناسی  نظریه  و  دارد  خواهان 
خواهان را اعالم نموده که مصون از اعتراض باقی مانده است و اینکه خوانده به 
ایرادی  نظریه کارشناسی اعتراض نکرده است و در قبال دعوی مطروحه دفاع و 
ننموده و دلیلی بر عدم تقصیر و برائت ذمه خود ارائه و ابراز نداشته است لذا دعوی 
خواهان به نظر ثابت تشخیص مستندا به ماده 335 قانون مدنی و مواد 1و2و3 
قانون مسئولیت مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت 
خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و به 
پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید بدیهی است مبالغی که خواهان 
از بیمه دریافت نماید از محکوم به قابل کسر خواهد بود ضمنا حصوص خواسته 
خواهان بطرفیت خوانده بخواسته خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه تاخیر تادیه  
مربوط به دین مسلم و قطی است که دارای سررسید معین باشد و رسما مطالبه 
شده باشد و طرف استناف کرده باشد و خصوص خسارت که اکنون تعیین شده 
است و هنوز قطعی و مسلم نیز نشده است و س از قطعیت رسما مطالبه نشده 
است و تاخیر تادیه خود نوعب خسارت است خواسته نیز خسارت است خسارت 
در خسارت صحیح نیست و اصل در تاخیر تادیه نیست تا زمان تردید حکم صادر 
شود لذا مشمول تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی نمیباشد  همچنین 
خوانده دوم مالک رسمی خودرو است و موقع تصادف حضور نداشته  بنا به مراتب 
فوق نظر به اینکه خوانده راننده مقصر حادثه نمیباشد لذا دعوی بطرفیت مالک 
رسمی خودرو مسموع نیست بایستی بطرفیت راننده مقصر طرح شود لذا به استناد 
مواد 2و197و84و89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم میدارد 
تامین  خواسته  به  فوق  خوانده  علیه   خواهان  دادخواست  درخصوص  همچنین 
سوی  از   94/4/24 مورخه  صورتجلسه  طی  دعوی  استرداد  به  توجه  با  خواسته 
خواهان لذا مستندا به ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
محکومیت  رای  میگردد  اعالم  و  صادر  دعوی  رد  قرار   79 مصوب  مدنی  امور  در 
این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  ظرف  و  محسوب  غیابی  صادره 
دادگاه میباشد سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان تهران خواهد بود 
110/54694 رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی ابالغ 
وقت  رسیدگی به خوانده 
کالسه  پرونده  950525

وقت رسیدگی  95/7/10 ساعت 8/30 
خواهان   کیوان ستاری    
خوانده    طاهره شکری  

خواسته   الزام به تمکین     
به  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی   خواهان  
المکان  بعلت  مجهول  تعیین شده  و وقت رسیدگی  ارجاع گردیده   شعبه 231 
بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  
ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یکماه بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در 
وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  چنانچه  بعدا ابالغی  به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
110/54696    مدیر دفتر شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
خواهان شرکت پخش البرز   دادخواستی به طرفیت خوانده  محمد قیاس وند  به 
تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه  تاخیر  خواسته  مطالبه خسارت 
چک  تقدیم دادگاه  های عمومی  شهرستان  تهران  نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 127دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید باهنر تهران  واقع  در 
به کالسه  و  ارجاع   باهنر  تهرانپارس مجتمع قضایی شهید  _فلکه چهارم  تهران 
 1395/9/15 آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    9509980242400114
در  و  خوانده   بودن  المکان   مجهول   علت  به  است   شده  تعیین   9/30 ساعت 
خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر  گردد 
110/54692 مدیر دادگاه  حقوقی  شعبه 127دادگاه  عمومی  حقوقی  مجتمع قضایی 
شهید باهنرتهران

انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید بعد از المپیک 
رییس کمیته  فنی و توسعه فدراسیون فوتبال می گوید هنوز فرصت انتخاب 
کادر فنی تیم ملی امید وجود دارد و تا هفته آینده در مورد آن تصمیم گیری 

خواهد شد.
مرتضی محصص در گفت وگو با ایسنا، درباره نبود کادرفنی در تیم  ملی 
امید و وضعیت نامشخص این تیم، اظهار کرد: ما برای این تیم برنامه ریزی 
کرده ایم و گزینه هایی را هم زیر نظر داریم. حتی درباره سرپرست تیم  ملی 
امید هم فکر کرده ایم اما در این بین برخی از کارشناسان مصاحبه هایی را از 

روی ناآگاهی انجام می دهند که درست نیست.
فرصت  امید  تیم  ملی  فنی  کادر  انتخاب  برای  هنوز  که  این  بیان  با  او 
باقی است، گفت: اولویت ما تیم  ملی جوانان و نوجوانان است که باید در 
مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند اما هر چه  زودتر تکلیف این تیم را 
 AFC مشخص می کنیم. ما باید تیم  ملی زیر پانزده سال را به درخواست
تشکیل دهیم. منتظر اتمام بازی های المپیک هستیم تا وضعیت تیم  ملی 
امید مشخص شود. تا اواخر هفته  آینده درباره این تیم تصمیم هایی گرفته 
می شود. رییس کمیته  فنی و توسعه فدراسیون فوتبال درباره این که آیا از 
مربیان خارجی برای هدایت تیم  ملی امید استفاده می کنند، یادآور شد: ما 
همه گزینه ها را زیر نظر داریم و به مربیان خارجی هم فکر کرده ایم،  ولی 
ترجیح مان این است که بر اساس بودجه و وضعیت مالی فدراسیون از 
مربیان ایرانی استفاده کنیم، چرا که آنها انعطاف پذیری بیشتری نسبت به 
فوتبال ایران دارند. محصص با بیان این که نمی توان شکست ها را بر گردن 
یک نفر انداخت، گفت: در طول این چند سال درس های خوبی را گرفته ایم 
و نمی خواهیم اشتباه های گذشته را تکرار کنیم. یک نفر مقصر شکست تیم 

نیست و یک گروه برای آن زحمت می کشند. 
او در واکنش به این که آیا از کادرفنی تیم  ملی بزرگساالن هم برای انتخاب 
کادرفنی تیم  ملی امید نظر خواهی می کنند، افزود: حتما این کار را می کنیم 
چرا که تیم  ملی امید مرحله ای برای پرورش بازیکنان تیم  ملی بزرگساالن 
است و باید تعامل وجود داشته باشد. بعد از المپیک و با حضور همه اعضای 

کمیته  فنی تصمیمات نهایی را برای تیم  ملی اتخاذ می کنیم.

باخت حریف تیم ملی ایران برابر تیم باشگاهی اسپانیا
حریف ایران در انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در دیداری دوستانه به یک 

گل برابر رئال بتیس تن به شکست داد.
به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال قطر که در انتخابی جام جهانی 2018 
روسیه با ایران همگروه است، در دیداری دوستانه به مصاف  رئال بتیس )تیم 

باشگاهی اسپانیا( رفت و با یک گل تن به شکست داد.

تبریک IOC به مرادی برای قهرمانی در المپیک 
کمیته بین المللی المپیک قهرمانی سهراب مرادی را به این وزنه بردار تبریک 
گفت. به گزارش ایسنا، کمیته بین المللی المپیک پس از اینکه سهراب 
مرادی موفق شد مدال طالی وزنه برداری در دسته 94 کیلوگرم را به دست 

آورد، قهرمانی  این ورزشکار را به او تبریک گفت.

خداحافظی فلپس از المپیک با کسب 23 مدال طال
ستاره آمریکایی با کسب بیست وسومین طال خود در المپیک به کار 

خود در ریو پایان داد.
از رویترز، مایکل فلپس در حضور مادر،  ایسنا و به نقل   به گزارش 
پدربزرگش و تشویق تماشاگران، توانست مدال طال دیگری در المپیک 

ریودوژانیرو کسب کند.

چشم طمع مانچینی به نیمکت آرسنال
سرمربی پیشین اینتر چند پیشنهاد خوب را رد کرده 
است زیرا به دنبال جانشینی آرسن ونگر در آرسنال 
است. به گزارش ایسنا، باشگاه اینتر با وجود این که 
با روبرتو مانچینی قرارداد داشت اما تصمیم گرفت به 
همکاری خود با این مربی باتجربه پایان بدهد و فرانک 

دی بوئر را به عنوان جانشین او انتخاب کند.
شبکه تلویزیونی مدیاست ایتالیا اعالم کرد مانچینی 
چند پیشنهاد خوب از تیم های اروپایی و لیگ چین 
دارد اما او چشم به نیمکت آرسنال دوخته است و می 

خواهد به لیگ جزیره برگردد.
این شبکه تلویزیونی فاش کرد که مانچینی در انتظار 
نتایج بد آرسن ونگر با آرسنال است تا جانشین او شود 
چراکه  هواداران آرسنال دیگر  تحمل نتایج بد ونگر 
را ندارند و اگر توپچی ها فصل جدید لیگ جزیره را بد 
شروع کنند احتمال برکناری ونگر و انتخاب مانچینی 
بسیار زیاد است. سرمربی پیشین اینتر سابقه قهرمانی 
با منچسترسیتی در لیگ برتر انگلیس را دارد و می 

تواند گزینه خوبی برای جایگزینی ونگر باشد.

کابایرو: گواردیوال حسابی غافلگیرم کرد

سنگربان منچسترسیتی از اینکه گواردیوال او را به جو 
هارت ترجیح داد بسیار غافلگیر شده است.

اسپورت،  اسکای  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
منچسترسیتی در نخستین بازی خود در فصل جدید 
لیگ برتر انگلیس در خانه به مصاف ساندرلند رفت و 

موفق شد با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد.
پپ گواردیوال در این دیدار یک تصمیم عجیب گرفت 
و جو هارت را نیمکت نشین کرد و کابایرو 34 ساله را 
به او ترجیح داد. این باعث تعجب همگان شد تا جایی 
که حتی خود کابایرو هم غافلگیر شده است. این 
دروازبان با تجربه آرژانتینی گفت: باید اعتراف کنم 
بسیار غافلگیر شدم. پیش بینی نمی کردم سرمربی 
تیم من را به جو هارت ترجیح بدهد. البته باید این 
را هم بگویم که بسیار خوب تمرین کرده بودم و به 
خوبی آمادگی قرار گرفتن در ترکیب اصلی را داشتم. 
بسیار خوشحالم که این فرصت برای من به وجود آمد 

که در ترکیب اصلی به میدان بروم.

رکورد شکنی »کورک« لهستانی در المپیک 
والیبالیست تیم ملی لهستان دومین بازیکن امتیازآور 

در یک بازی در تاریخ والیبال المپیک شد.
به گزارش ایسنا، تیم ملی والیبال لهستان در چهارمین 
دیدارخود در رقابت های المپیک 2016 ریو به مصاف 
روسیه رفت و برابر این تیم شکست خورد. روسیه 
بانتیجه 3 بر 2 برابر لهستان به برتری رسید تا اولین 

شکست این تیم را در المپیک رقم بزند.
در این دیدار »بارتوش کورک« موفق شد 36 امتیاز 
کورک  هرچند  بیاورد.  دست  به  لهستان  برای  را 
نتوانست مانع شکست تیمش شود اما موفق شد 

رکوردی را در تاریخ المپیک به ثبت برساند.

خبرخبر

فکر  گفت:  ریو  المپیک  وزنه برداری  قهرمان 
اما حاال  بزنم  وزنه  المپیک  در  نمی کردم که 

قهرمان المپیک شده ام.
در  قهرمانـی  از  پـس  مـرادی  سـهراب 
رقابت هـای وزنه بـرداری المپیـک ریـو بیـان 
کـرد: فکـر نمی کـردم کـه بتوانـم روزی در 
المپیـک وزنـه بزنـم چه برسـد بـه اینکه طال 
بگیـرم امـا اکنـون قهرمـان المپیـک هسـتم 
و خـدا را شـکر می کنـم. مدالـم را بـه همـه 

مـردم ایـران و خانـواده ام هدیـه کنـم.
باید  طال  مدال  گرفتن  برای  داد:  ادامه  او 
خیلی اتفاق های گوناگونی رخ دهد و این طور 

نیست که فقط تمرین مالک باشد.
 2009 سال  از  من  گفت:  همچنین  مرادی 
تاکنون بهترین وزنه ها را زدم اما هیچ مدالی 

بگیرم.  بودم  نتوانسته  آسیایی  مدال  از  غیر 
خدا را شکر که امروز توانستم طالی المپیک 

را به دست آورم.
درباره  ریو  المپیک  وزنه برداری  قهرمان 

کرد:  بیان  ضرب  یک  حرکت  در  عملکردش 
به نظر خودم در یک ضرب خیلی خوب کار 
کردم. من با آن همه مشکالت و سختی هایی 
که پشت سر گذاشتم، باید بگویم که جنازه ام 
 180 کلمبیا  در  من  رسید.  المپیک  به 
به  موقع  آن  و  زدم  ضرب  دو  در  کیلوگرم 
خودم گفتم که چطور می خواهم در المپیک 

وزنه بزنم و واقعا ناامید بودم.
بـا  ایـران  کیلوگـرم   94 دسـته  وزنه بـردار 
مـدال  اولیـن  توانسـته  اینکـه  بـه  اشـاره 
المپیـک اسـتان اصفهـان را بگیـرد، گفـت: 
خـدا را شـکر کـه خوش رنگ تریـن مـدال را 
بـرای اسـتان اصفهـان گرفتم.  مسـئوالن نیز 
دیگـر خودشـان مـرام دارنـد و می داننـد که 

بایـد چطـور رسـیدگی کننـد.

سهراب مرادی: فکر نمی کردم در المپیک وزنه بزنم اما حاال قهرمانم

دونده 100 متر ایران برای نخستین بار در 
تاریخ ورزش دو و میدانی ایران به نیمه نهایی 

المپیک رسید.
المپیک  مقدماتی  دور  در  تفتیان  حسن 
صدم   17 و  ثانیه   10 زمان  با  ریو   2016
ثانیه درجایگاه سوم گروه خود قرار گرفت 
و با پایان رقابت های مرحله مقدماتی، وی 
برای نخستین بار در تاریخ دوومیدانی ایران 

به نیمه نهایی المپیک رسید.
از هر گروه دو دونده راهی نیمه نهایی شدند 
و تفتیان به عنوان بهترین نفر سوم موفق به 

صعود شد.
رضا قاسمی دیگر نماینده ایران در 100 متر 
بود که با حدنصاب 10 ثانیه و 47 صدم ثانیه 
عملکرد ضعیفی داشت و در گروهش هفتم 

شد.

صعود تاریخی تفتیان به نیمه نهایی
 دوی 100 متر المپیک

بازدید رییس کمیته ملی المپیک 
از تمرینات تیم ملی تکواندو

تیم ملی فوتبال برزیل با شکست دو بر صفر کلمبیا به 
نیمه نهایی فوتبال المپیک راه پیدا کرد.

مرحله یک چهارم نهایی فوتبال المپیک به پایان 
رسید و تکلیف چهار تیم راه یافته به نیمه نهایی 
با دیدار برزیل میزبان برابر کلمبیا مشخص شد. در 
دیدار نخست نیز آلمان مقتدرانه ظاهر شد و با چهار 

گل پرتغال را درهم کوبید.
نیجریه با دو گل دانمارک را از پیش رو برداشت و کره 
جنوبی تنها نماینده قاره آسیا در یک چهارم نهایی در 
حالی که قرعه بسیار مناسبی نصیب این تیم شده 

بود، با یک گل برابر هندوراس تن به شکست داد.
در حساس ترین بازی اما تیم ملی فوتبال برزیل با 

فوق ستاره خود نیمار، به مصاف کلمیبا رفت و موفق 
شد با دو گل به پیروزی برسد. در این دیدار، نیمار بر 
خالف دیدارهای قبلی، خوب ظاهر و پای او به گلزنی 
باز شد. ستاره بارسلونا گل نخست بازی را در دقیقه 
12 به ثمر رساند. دیگر گل برزیل را هم لوان در 

دقیقه 83 به ثمر رساند.

صعود  بـرزیــل 

به نیمه نهــایی 

با درخشش  نیمـــار
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آگهی فراخوان نخست
اداره راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد که پروژه های زیر را از طریق مناقصه 
جهت  می توانند  داوطلب  پیمانکاران  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکاران  به  عمومی 
دریافت اسناد ارزیابی توان اجرایی پیمانکاران به اداره پیمان و رسیدگی مراجعه فرمایند.
1- پروژه: بهسازی و آسفالت راه روستایی نزار – دوالب وصی سفلی و علیا در شهرستان 
سنندج با برآورد اولیه به مبلغ 37.643.997.566 ریال بر اساس فهرست بهای راه و باند 

سال 1395 دستگاه نظارت: مشاور کیان راه غرب.
2- پروژه: احداث راه های روستایی گاوآهن تو، غیاث آباد، تاره آباد امین، کانی کبود، حاجی 
موسی و مسعود آباد از توابع شهرستان  دیواندره با برآورد اولیه به مبلغ 75.096.379.219 

ریال بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 1395 دستگاه نظارت: مشاور تند راه گهر.
3 - پروژه: بهسازی و آسفالت راه های روستایی زنوری – لنگریز، چتان، تازه آباد دوله 
رش با برآورد اولیه به مبلغ 42.621.848.686 ریال در شهرستان سنندج ریال بر اساس 
نو  بهاب  مشاور  نظارت:  دستگاه   1395 سال  راهداری  و  باند  و  آهن  راه  بهای  فهرست 

اندیش.
4- پروژه: بهسازی و آسفالت مسیر کامیاران – مریوان قطعه 5 در شهرستان سروآباد 
با برآورد اولیه به مبلغ 57.215.998.938 ریال بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 

1395 دستگاه نظارت: مشاور آرمان راه غرب.
5- پروژه: بهسازی و آسفالت خانقاه – گلین – حلوان – اندرآب – اندر – دره کوله – 
تخته و هشمیز در شهرستان سنندج با برآورد اولیه به مبلغ 34.989.616.608 ریال بر 

اساس فهرست بهای راه و باند سال 1395 دستگاه نظارت: مشاور کیان راه غرب.
تاریخ دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار: تا 15 روز بعد از نشر آگهی

 جهت کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت اینترنتی
http://IETS.MPORG.IR 

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وانت نیسان مدل 1359 به شماره پالک 62- 645ع45 

به شماره شاسی 47814Aمفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9509986693000160این شعبه با توجه به فوت مرحوم اسد طالیی ریمله بوده توسط آقای سرتیپ طالئی درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر 
ترکه صادر گردیده و برای 1395/6/27 راس ساعت 11:00 وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و 
بستانکاران از متوفی به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع امام 

خمینی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند . 
دبیر شعبه شورای حل اختالف شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد – مریم یوسفوند. 

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139560301051001607 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای بهزاد نجفی    فرزند بلوت صادره از 
تهران  بشماره شناسنامه 38 در یک باب خانه به مساحت 90/88 متر مربع پالک 
4106فرعی از 49 اصلی واقع در قرچک در ازای سهم مالکانه  محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/10
تاریخ انتشار نوبت دوم95/5/25

م الف 3817   بهروز حسین زاده رییس ثبت اسناد و امالک قرچک

حصر وراثت
فاطمه بطاش    دارای شناسنامه شماره 275به شرح دادخواست به کالسه 1ش 
-751/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فرهاد  زمانی   ش ش 3836در تاریخ 1395/4/14 اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-متقاضی 
فوق الذکر خانم فاطمه بطاش نام پدر محمد ش ش 275 شهر ری مادر متوفی 
2-فاطمه اردستانی نام پدر عباس ش ش 0410472417 ورامین همسر متوفی 
3-یزدان زمانی نام پدر محمود ش ش 23 گرمسار پدر متوفی 4-عسل زمانی نام 
پدر فرهاد ش ش 0411583433 ورامین دختر 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 دادگاه  تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
م الف 524 رییس حوزه 1 شورای حل اختالف ورامین 

به  تبریز،  یک  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
تبریز، دکتر  روابط عمومی شهرداری منطقه  یک  گزارش 
افتتاح  آئین  در  تبریز  یک  منطقۀ  شهردار  یوسفی  مهدی 
اولین نمایشگاه ویژه انواع صنایع دستی ،سوغات وهدایا توسط 
معاونت فرهنگی و اجتماعی این منطقه گفت: اهمیت حوزۀ 
فرهنگ وسالمت کمتر از کارهای عمرانی وخدماتی نیست. 
دکتر یوسفی  با اشاره به حضور گسترده صاحبان صنایع از 
اقصی نقاط کشور دراین نمایشگاه ، توانمند سازی ، اشتغالزائی 
فرهنگ  و همچنین شناساندن  ملی  تولیدات  از  و حمایت 
غنی ایران اسالمی و آداب و سنن شهرهای مختلف در قالب 
هنرهای دستی، صنایع غذائی –شیرینی و سوغات را  از جمله 
اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه عنوان نمودوی ادامه داد در 
راستای تداوم  سیاستهای فرهنگی  وهنری شهرداری و توانمند 
سازی و حمایت از تولید ملی  با رویکرد اقتصاد مقاومتی در 
حوزه اشتغال و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای اقشار مختلف 

مردم و صاحبان صنایع و شاغل 
خانگی وصنایع دستی، شهرداری 
منطقه یک تبریز با  فراهم آوردن 
زیر ساختهای الزم و در اختیار 
قرار دادن غرفه های مخصوص 
برای  مناسب  امکانات  تجهیز  و 
تولید کنندگان و عرضه کنندگان 
محصوالت غذائی و صنایع دستی 
امر سهیم شده و بحث  این  در 
توانمندسازی و حمایت از تولید 
ملی در سطح منطقه ای را دنبال 
یک  منطقه  نمایدشهردار  می 
اهمیت  به  مراسم  تبریزدراین 

باالی مقوله فرهنگ و سالمت  نیز اشاره نمود وگفت، همان 
قدرکه حوزۀ عمران شهری و خدمات اجرائی در شهرداری از 
، حوزه فرهنگ  برخوردار است  بیشتری  اهمیت 
وسالمت  در شهرداری از اهمیت باالئی برخوردار 
بوده و بایستی درحوزه فرهنگ وهنر در جهت تعالی 
رشد و بالندگی منطقه ای تالش بیشتری داشته 
باشیم.حجت االسالم والمسلمین  حمیدی، معاون 
فرهنگی  واجتماعی شهرداری کالنشهر تبریز  نیزدر 
آیئن افتتاحیه این نمایشگاه به اهمیت برگزاری 
نمایشگاههای ویژه در جهت تقویت خالقیت و کار 
آفرینی و بستر سازی مناسب برای اشتغال و کار 
آفرینی  بانوان هنرمند و سرپرست خانواده را مهم 

بر شمرد.

 احمد حمیدی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز 
از تالشهای شبانه روزی شهردار منطقه یک تبریز و معاونت 
فرهنگی، اجتماعی این منطقه  در ایجاد بسترهای الزم و فراهم 
آوردن امکانات برای برگزاری  این نمایشگاه و سایر اقدامات 
فرهنگی و هنری در طول شهرداری واقدامات شایسته و اثر 
گذار ایشان در حوزه فرهنگی  وهنری تقدیر و تشکر نموده و 
خواستار جدیت هر چه بیشتر در اجرای سیاستهای شهرداری 
در حوزه فرهنگی و هنری و تحقق اهداف چشم انداز 2018 

در این منطقه گردید.
 شایان ذکر است نمایشگاه ویژه صنایع دستی ، سوغات وهدایا 
به همت معاوت فرهنگی واجتماعی منطقه یک تبریز در 15 
مرداد لغایت 31 مرداد سال  جاری در محل پارک شمس 
پذیرائی عالقمندان به صنایع دستی و هنرهای دستی می 

باشد.

افتتاح اولین نمایشگاه صنایع دستی در پارک شمس تبریزی
فرمانده  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
نیروی انتظامی ویژه غرب استان تهران، سردار خانچرلی با اشاره به 
کشفیات مواد مخدر گفت: در 140 روز گذشته، بیش از 4 تن انواع 
رابطه  این  در  باند   33 و  کشف  پلیسي  هاي  عملیات  در  موادمخدر 
متالشی شدند همچنین ، 450 نفر معتاد پرخطر  و متجاهر در این 

رابطه جمع  آوري و تحویل کمپ هاي ترک اعتیاد شدند.
با اشاره به مشکالت منطقه غرب استان تهران در  محسن خانچرلی 
خصوص ساماندهي معتادان جمع آوري شده، گفت: کمبود کمپ هاي 
ترک اعتیاد یکي از مشکالت موجود در این زمینه است که با رایزني 
هاي مختلف از ستاد مبارزه با موادمخدر سعي بر افزایش کمپ هاي 
ظرفیت  با  اخوان  بازپروری  مرکز  حاضر  حال  در  داریم.  اعتیاد  ترک 

نگهداري 400 معتاد در منطقه مالرد فعال است.
با مواد مخدر  بیان داشت: در عرصه مبارزه  انتظامي  ارشد  این مقام 
با افزایش 24 درصدي کشف انواع مواد مخدر ، 25 افزایش درصدي 

انهدام باند قاچاق و افزایش 39 درصدي دستگیري قاچاقچیان و توزیع 
کنندگان موادمخدر، پلیس به توفیقات خوبي دست یافت.

کشف بیش از 4 تن انواع مواد مخدر در غرب استان تهران

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی 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 
مروج  باید  خبرنگاران  و  کرد  استفاده  وقف  فرهنگ  تبلیغ 

فرهنگ وقف در جامعه باشند..
حجت االسالم سید محمدباقر حسینی اراکی، 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. 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی  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 َشم خبرنگاری 
نگاه  ضرورت  بر  و  برشمرد  خبری  کار  ملزومات  از  یکی  را 
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.  وی 

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

استفاده کرد. 
استان  امورخیریه  و  اوقاف  کل  مدیر 
ایجاد  مرکزی اصحاب قلم را مؤثر در 

انگیزه در راستای اشاعه فرهنگ وقف دانست و خاطرنشان 
از  یکی  هنر  و  تفکر  قلم،  صاحبان  تالش  و  حمایت  کرد: 
شاهراه های مهم و اصلی توسعه وقف می باشد، خبرنگاران باید 
در اقدامی اصولی اجرای نیات امینانه واقفین را به سمع و نظر 
مردم برسانند.  حسینی  اراکی  بابیان اینکه ترویج و شکوفایی 
فرهنگ وقف در جامعه تنها به عهده یک سازمان و نهاد نیست 
و هر دستگاهی به نوبه خود در توسعه این فرهنگ حسنه 
سهیم است، ابراز کرد: ارائه گزارش های تحلیلی در راستای 
آگاهی بخشی به مردم باید توسط مجموعه خبری انجام شود 
تا اعتمادسازی در این حوزه برای مشارکت هرچه بیشتر مردم 

ایجاد شود. 
وی در ادامه سخنان خود با تشریح ویژه برنامه های دهه کرامت 
پرداخت و گفت: آیین تکریم امامزادگان در بقاع شاخص استان 
استانی در  برنامه  قالب  برگزار می شود که مهمترین آن در 
امامزاده عبدالعلی ریحان شهرستان خمین با دعوت ویژه از 
حجت االسالم جوشقانی، خطیب برجسته کشوری و مسئول 
مؤسسه روایت سیره شهدا، خانواده معظم شهدا، جمعی از 
خیرین  برگزار می شود.   حجت االسالم حسینی بابیان اینکه 
برگزار  استان  بقعه شاخص  در 12  امامزادگان  تکریم  آیین 
امامازادگان  تکریم  استانی  همایش  در  کرد:  اظهار  می شود، 

خمین تعدادی از خیرین تجلیل می شوند. 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی:

خبرنگاران منبع آگاهی بخش جامعه در ترویج وقف

 نوبت اول
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23 مردادماه در تقویم رسمی کشور به نام روز مقاومت اسالمی نام 
گذاری شده است. بانک تجارت ایران طی یک فراخوان به شعب خود 
در سراسر کشور از آنان دعوت به عمل آورده که در این روز در مراسم 
اهدای خون به بیماران نیازمند شرکت کنند. به همین مناسبت روز 
بانک تجارت  امور شعب  شنبه 23 مردادماه در ساختمان مدیریت 
استان البرز و با حضور مسئوالن سازمان انتقال خون استان،تعداد قابل 
توجهی از کارکنان شعب این بانک به اهدای خون پرداختند. خبرنگار 
پیام آشنا با حضور در این مراسم در گفتگو با علیرضا تفضلی، مدیریت 

امور شعب استان البرز جزئیات این طرح را جویا شد. 
هدف شما از این اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه چه بوده و 

از دیدگاه شما ضرورت این مهم چیست؟
اهدای خون، زکات سالمت بدن است و باعث تقویت حس نوعدوستی 
و انسان دوستی در اهداکننده می شود و وظیفه انسانی ما حکم می 
کند برای کمک به همنوعان خونمان را اهدا کنیم ، چرا که ممکن 
است یک نفر نیازمند این خون باشند. ضمن اینکه دارای سودمندی 
در  قلبی  شود خطر حمالت  باعث می  طرفی  از  و  است  طرفه  دو 
اهداکننده خون کاهش  یابد. تحقیقات پزشکی نشان می دهد نباید 
نگران از دست دادن مقداری خون باشیم زیرا سیستم خون ساز بدن 
به گونه ای است که با افزایش جریان خون در بدن طی مدت کوتاهی 
،خون اهدا شده جایگزین می شود. با توجه به اینکه در دهه کرامت 
قرار داریم و 13 مردادماه مصادف با روز مقاومت مردمی است، بانک 
تجارت طی فراخوان عمومی به شعب خود، زمینه اهدای خون را برای 
کارمندان عالقه مند در سراسر کشور فراهم آورده است و ما نیز به تبع 

این موضوع، امروز برای اهدای خون گردهم آمده ایم. 
چه تعداد ازکارکنان شعب در این طرح شرکت کردند؟ 

در  حضور  با  البرز  استان  تجارت  بانک  پرسنل  از  نفر   50 حدود 
ساختمان مدیریت اقدام به اهدای خون نمودند که قابل توجه است. 

بانک تجارت در راستای فرهنگ سازی چه اقدامات دیگری 
در دستور کار دارد؟

بانک تجارت عالوه بر این اقدام و در راستای نهادینه کردن فرهنگ 
فاقد آالیندگی  نقلیه  نیز وسایل  و  نقلیه عمومی  از وسایل  استفاده 
محیط زیست مانند دوچرخه طرح روزهای سه شنبه بدون خودرو را 
مطرح کرد و کارکنان را تشویق به عدم استفاده از خودروی شخصی 
در این روز نموده است. ضمن اینکه در دستگاه های خودپرداز این 
بانک با تبلیغ و تشویق مشتریان به عدم دریافت رسید، در راستای 

حفاظت از محیط زیست اقدام نموده است. 

جشنواره  اکبرزاده:  علی  مریم  زمان،  خبرنگار 
آواها و نواهای رضوی با همکاری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و بنیاد امام رضا )ع( از 19 تا 

22 مرداد در استان تهران برگزار شد. 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
خبرنگار  با  اختصاصی  مصاحبه  در  شهریار 
زمان جشنواره آواها و نواهای رضوی را حاصل 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  همکاری 
آستان قدس رضوی دانست و گفت: تمهیدات 
از  نواهای رضوی  و  آواها  برگزاری جشنواره ی 

حدود 9 ماه پیش آغاز شد.
علی یوسفی با توجه به اینکه جشنواره فرهنگی 
هنری امام رضا )ع( 14 سال است در رسته های 
مختلف هنری از جمله هنرهای تجسمی، شعر 

و ... برگزار شده است اظهار داشت: امسال برای 
بار بخش موسیقی جشنواره فرهنگی  نخستین 
هنری اما رضا )ع( را اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان تهران در قالب جشنواره آواها و 

نواهای رضوی عهده دار شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
شهریار تشریح کرد: حدود 5 ماه پیش اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار فراخوانی در 
از  تجلیل  و  شناسایي  منظور  به  کشور  سراسر 
فرهنگ  زمینه  در  هنري  آثار  آورندگان  پدید 

رضوي، از هنرمندان دعوت به عمل آورد.
وی افزود: پس از بررسی اولیه آثار هنرمندان 
در  برگزیده  هنرمندان  داوران،  هیئت  توسط 
شهریار،  شهرستان  چهار  و  تهران  میالد  برج 

در  را  اجرا   63 دماوند  و  ورامین  کریم،  رباط 
شهرستان  در  ویژه  به  که  زدند  رقم  روز  سه 
دنبال  به  را  مردم  پرشور  استقبال  شهریار 

داشت.
یوسفی تصریح کرد: مراسم اختتامیه جشنواره 
آواها و نواهای رضوی نیز روز جمعه 22 مرداد 
میالد  برج  المللی  بین  های  همایش  مرکز  در 

تهران برگزار شد. 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
موسیقی  انجمن  کرد:  خاطرنشان  شهریار 
و  فعال  های  انجمن  از  شهریار  شهرستان 
که  شود  می  محسوب  تهران  استان  پرتالش 
همکاری خوبی در برگزاری این جشنواره داشته 

است.

جشنواره آواها و نواهای رضوی در شهریار برگزار شد

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

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139560331009000466 و 139560331009000467 
ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  مورخ 95/3/11 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقایان علي صفر احمدي 
فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 10 کد ملي 5939564682 و حجت اله 
احمدي فرزند علي اصغر به شماره شناسنامه 15 کد ملي 5939628389 
هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
250 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 2049 فرعي از 154-اصلي واقع 
در حسن آباد خریداري از مالکین رسمي به متقاضیان )حجت اله احمدي و 
علي صفر احمدي که مالکین مشاعي مي باشند( طبق سند رسمي شماره 
ثبت  ذیل  مالکیت  سند  و  باشد  مي  کرج  دفترخانه 42   82/3/26-37543
صفحه 321 دفتر 1255 صادر و تسلیم شده و انتقال ملک به متقاضیان به 
صورت سند رسمي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي  کنند.  تسلیم  قضایي 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 45026 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/25

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

بارکد:8241773
آگهی تغییرات موسسه

 17816 ثبت  شماره  به  ایران  نوآوران  هنری  فرهنگی   
صورتجلسه  استناد  به   10100618819 ملی  شناسه  و 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/2/30 و مجوز شماره 
و  فرهنگ  وزارت   95/3/11 مورخ  ت  الف   /1/95/4111

ارشاد اسالمی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل قانونی موسسه به آدرس تهران خیابان انقالب کوچه 
  1315783585 کدپستی   13 واحد   –  4 پالک  مهارت 

انتقال یافت و ماده قانونی دراساسنامه اصالحی گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل ) تغییرنشانی در 
یک واحد ثبتی( انتخاب شده توسط متقاضای در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
369292 م/الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد:8241564  
آگهی تغییرات موسسه 

ملی  شناسه  و   17816 ثبت  شماره  به  ایران  نوآوران  هنری  فرهنگی 
مورخ  العاده  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   10100618819
وزارت   95/3/11 مورخ  ت  الف   /1/95/4109 شماره  مجوز  و   95/2/30
شد:اعضای  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  تهران  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند : آقای محمود 
مدانلو جویباری به سمت مدیرعامل دارای کدملی 5829763273) خارج 
رئیس  و  عضو  سمت  به  ابراهیمی  علی  آقای  شرکا(  از  خارج  و  اعضاء  از 
هیئت مدیره کدملی 2539853234 ) خارج از شرکاء( محمد جواد علی 
قلی به سمت عضو هیئت مدیره دارای کدملی 0081102585 ) خارج از 
شرکاء( و خانم مبینا مدانلو جویباری به سمت عضو هیئت مدیره دارای 
کدملی 2150085747 ) خارج از شرکاء ( آقای کریم ابراهیمیب ه سمت 
عضو هیئت مدیره دارای کدملی 2530021449 ) خارج از شرکاء( سید 
کدملی  دارای  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  بافقی  حسینی  محمد  علی 
0381933334 ) خارج از شرکاء( و محمد رویانیان به سمت عضو هیئت 
مدیره دارای کدملی 2200569531 ) خارج از شرکاء( کلیه اسناد مالی 
تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات با  
امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه اعتبار خواهد 

داشت.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب وتعیین سمت هیئت مدیره، تعیین 
شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضای  توسط  شده  انتخاب  امضا  حق 
دسترس  قابل  ثبت  سازمان  های  آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی 

می باشد.
369293 م/الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد:8240247 
تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود نیرو دژ نور مهر گستر در تاریخ 95/3/31 به شماره ثبت 493844 به شناسه ملی 14005937260 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع موم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مدیریت 
و  مخابرات  الکترونیک  برق،  زمینه  در  ها  پروژه  کلیه  تعمیر  فنی  پشتیبانی  و  فنی  نگهداری  توسعه  اجرا  طراحی ساخت 
کامپیوتر مشاوره و ارائه خدمات مهندسی در مراحل مختلف و تجهیزات و فن آوری اطالعات خرید، فروش و صادرات و 
واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی ازکلیه 
بانک های دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان صادقیه بلوار فردوسی شرق خیابان رامین شمالی پالک 24 واحد 
6 کدپستی: 1471945351 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد.اولین مدیران شرکت: رهام پناهی به شماره 
ملی 4172751792به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارنده 900000ریال سهم الشرکه نازنین مهرجو به شماره 
ملی 3875544897به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده 100000 ریال سهم الشرکه به عنوان اعضای هیئت مدیره برای 
مدت نامحدود انتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادارو  تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات 
قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات 

نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
369291 م/الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد:8241355  
آگهی تغییرات شرکت

ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  پیام  محاسب  یکتا   
استناد  به   10103348668 ملی  شناسه  و   296633
 95/2/30 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
و  گردید  اعالم  منحل  فوق  تاریخ  در  مذکور  شرکت 
بعنوان  فرجامی نسب ش م 1990397611  نسیم  خانم 
تهران  تصفیه  محل  نشانی  گردید  انتخاب  مدیرتصفیه 
کوچه  شمالی  بهار  خیابان  غرب  فردوس  بلوار  صادقیه 
می   1484743166 کدپستی   5 واحد   4 پالک  دهخدا 

باشد. 
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل  انتخاب شده توسط 
مرقوم  حقوقی  شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضای 
قابل دسترس  ثبت  پایگاه آگهی های سازمان  و در  ثبت 

می باشد.
369296 م/الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد:8239688  
آگهی تغییرات شرکت

 پگاه آفتاب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 159752 و شناسه ملی 
10102024466 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 

95/2/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عباس سرآبادانی به شماره ملی 0589931768 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و جعفر میرزایی به شماره ملی 1718847041به سمت رئیس 
هیئت مدیره و کریم ستاری به شماره ملی 1600857892 به سمت عضو هیئت 
مدیره خارج از شرکا برای مدت نامحدود تعیین گردیدند کلیه اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسالمی و قراردادهای 
رسمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با 

امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره تعیین 
وضعیت حق امضا انتخاب شده توسط متقاضای در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
369290 م/الفسازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

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

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هیات  مورخه 1395/05/05  راي شماره 139560331011001392  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
 251 شماره  بشناسنامه  خاموشي  اله  روح  سید  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
بناي  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  یداله  سید  فرزند  کنگاور  از  صادره 
احداثي در آن به مساحت 168/86 مترمربع از پالک شماره 3349 فرعي از 
149 اصلي واقع در البرز با خریداري از آقاي علي اصغر معارفوند و مالکیت 
مالک اولیه آقاي حاج ولي اله جمالي پور تایید مینماید. لذا به منظور اطالع 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که  به  نوبت  عموم مراتب در دو 
باشند مي  اعتراضي داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.45806  

م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/10

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

آگهی 
نظر به اینکه حسب پرونده کالسه 9409986141201067)بایگانی941086(

تابنده  عبدالعباس  طرفیت  به  زمان  فرزند  زاده  قصاب  مرضیه  خانم  دعوی 
به مجهول  با توجه  به داوری صادر گردیده  امر  ارجاع  قرار  فرزند عبدالمیر 
المکان خوانده حسب دستور ماده73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
آگهی  انتشار  از طریق  نوبت  داور یک  ابالغ  مراتب  امور مدنی  در  انقالب  و 
ابالغ می  از جراید کثیراالنتشار درج و منتشر می گرددبه خوانده  در یکی 
گرددظرف یک هفته از تاریخ انتشارجهت معرفی داور به شعبه دوم دادگاه 

حقوقی ماهشهر مراجعه درغیر این صورت مراتب قانونی اعمال میگردد. 
محمود مقدس نژاد-مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر

آگهی
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد عادی اجاره به شرط تملیک 
مورخه 1395/1/24 موضوع کامیون ولوو به شماره پالک 31-537 ع 16 
بازگیر  اله  وحسب درخواست صدور رای داوری توسط موجر آقای خلیل 
لعل  غم  بی  ابراهیم  ضامن  و  آبادی  لعل  غم  بی  مصطفی  مستاجر  علیه 
پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  به  رای  صدور  بر  مبنی  آبادی 
و  قرارداد  مفاد  با  مطابق  وارده  خسارات  بابت  772/800/000ریال  مبلغ 
الزحمه  حق  و  وکیل  الوکاله  حق  از  اعم  قانونی  خسارات  سایر  پرداخت 
داوری و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای و...... بدین وسیله به آقایان 
مصطفی بی غم لعل آبادی و ابراهیم بی غم لعل آبادی  ابالغ می گردد در 
تاریخ1395/6/2راس ساعت 10 صبح در محل کرمانشاه دیزل آباد خیابان 
زندان نمایشگاه تیسفون   به جهت رسیدگی به خواسته خواهان حضور 
یابند عدم حضور مانع از صدور رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی در 

مفاد قرارداد قطعی و الزم االجراست.
داور قرارداد ناصر مرادی .

آگهی مزایده940۱47ب دوم
الذکرکه  فوق  پرونده  شماره  مزایده  آگهی  موجب  به 
الی12  درروزیکشنبه1395/6/14ازساعت10صبح 
دوم  شعبه  حقوقی  احکام  دفتراجرای  ظهردرمحل 
یک  دوم  مرحله  مزایده  رامهرمزموضوع  دادگستری 
امام  دررامهرمزخیابان  واقع  اول  طبقه  واحدمسکونی 
واعیان95/60  عرصه  باشدمساحت  خمینی)ره(می 
جمعابه  کارشناسی  نظریه  طبق  باشدکه  می  مترمربع 
میتوانن گردیده،متقاضیان  اعالم  مبلغ850000000ریال 
موردمزایده  دازتاریخ1395/6/9لغایت1395/6/13ازملک 
بازدیدوقیمت پیشنهادی خودراکه حتما بایدازقیمت پایه 
دفتراجرای  به  مزایده  درروزبرگزاری  بیشترباشدمشخص 
رامهرمزتسلیم  دادگستری  حقوقی  دوم  شعبه  احکام 
مدنی  احکام  اجرای  نمایندبرابرماده129قانون 
مزایده  ازبرنده  پیشنهادی  درروزمزایده10درصدازقیمت 
رامهرمزواریزومابقی  دادگستری  سپرده  حساب  اخذوبه 
خواهدشدوحداکثرمهلت  اخذ  ملک  ازتحویل  پس 
ماه  ازیک  پیشنهادی  قیمت  مابقی  پرداخت  مزبورجهت 
درموعدمقرربقیه  برنده  صورتیکه  تجاوزنخواهدکردودر 
به  مزایده  ازکسرهزینه  اوپس  رانپردازدسپرده  ملک  بهای 

نفع دولت ضبط می گردد. شماره م.الف)12/237(
مدیراجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
رامهرمز-کورش آقاجری

دکتر صادق نجفی شهردار کالنشهر تبریز از 3 
شهرداری  فرهنگی  و  ترافیکی  عمرانی،  پروژه 
منطقه دو بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی 
که  بازدید  این  در  تبریز،  دو  منطقه  شهرداری 
مهندس سعید حاجی زاده عضو شورای اسالمی 
شهردار  موسائی  رسول  مهندس  و  تبریز  شهر 
منطقه دو، دکتر نجفی را همراهی می کردند، از 
عملیات اجرائی رو به اتمام پروژه طرح شبدری 
مسقف  و  مقدس  دفاع  موزه  پارک  گلی،  ائل 
سازی گلزار شهدای وادی رحمت بازدید شد.در 
این بازدید مهندس موسائی شهردار منطقه دو 
در توضیح طرح شبدری ائل گلی بعنوان عظیم 
ترین پروژه رفع ترافیک شهری گفت: این پروژه 
با پیشرفت فیزیکی 95 درصدی، هم اکنون در 
ضلع جنوب غربی در حال زیرسازی برای اجرای 
عملیات آسفالت اساسی است و رمپ های باند 
جنوب شرقی، غربی و ضلع شمالی آن به همراه 
تمامی الین ها و رفوژهای پروژه برای انجام انبوه 
کاری، نصب فالور باکس و کاشت فضای سبز 
آماده سازی شده است.شهردار منطقه دو تبریز 
جدول  و  سنگی  دیواره  احداث  اینکه  عنوان  با 
گذاری طرح شبدری ائل گلی بصورت عملیات 
همزمان در حال اجراست، اظهار داشت: تأمین 
رفع  پروژه  ترین  عظیم  نورپردازی  و  روشنائی 
ترافیک شهری ورودی ائل گلی، )از سوی اتوبان 
شهیدکسائی( از سایر فعالیت هایی بشمار می 
می  انجام  به  پروژه  این  تکمیل   برای  که  آید 
سخنان  ادامه  در  موسائی  رسول  رسد.مهندس 
سخت  وقفه  بدون  و  مضاعف  فعالیت  از  خود 
گفت:  و  خبرداد  منطقه  عمرانی  حوزه  کوشان 
منطقه  عمرانی  ناپذیر حوزه  نیروهای خستگی 
به  برای  تالش  در  روزی  شبانه  فعالیت  با  دو 
ثمر رساندن طرح شبدری ائل گلی می باشند.

ادامه بازدید شهردار کالنشهر تبریز از پارک موزه 
انجام رسید.شهردار منطقه دو  به  دفاع مقدس 
در توضیح جزئیات این پروژه که در حال طی 
سایه  در  کرد:  تصریح  اجراست  پایانی  مراحل 
تالش بی وقفه و شبانه روزی دست اندرکاران 
تکمیلی  عملیات  شهرداری،  این  عمرانی  حوزه 
در  مقدس  دفاع  موزه  پارک  مرکزی  ساختمان 
پایداری در  پارک شمیم  ارتفاعات  در  4 طبقه 
قالب عظیم ترین پروژه فرهنگی کالنشهر تبریز 

در حال طی مراحل پایانی اجراست
موسائی در ادامه این بازدید و در توضیحات خود 
در خصوص مراحل پایانی ساختمان پارک موزه 
دو  منطقه  شهرداری  کرد:  تاکید  مقدس  دفاع 
برای به ثمر رساندن پروژه موزه دفاع مقدس در 
طول 8 سال گذشته بالغ بر 150 میلیارد ریال 
هزینه کرده و با اختصاص اعتبار 110 میلیارد 
ریال دیگر؛ فقط در سال 95 برای شتاب بخشی 

و اتمام ساختمان موزه دفاع مقدس، هزینه می 
کند.

ایشان در خصوص سایر امکاناتی که برای تکمیل 
و تجهیز پارک موزه دفاع مقدس در نظر گرفته 
با  پارکینگ  باب  یک  داشت:  اظهار  است  شده 
ظرفیت 150 دستگاه خودرو، سالن اجتماعات 
480 نفره، رواق های حکاکی شده با آیات قرآنی 
به همراه مفاهیم دفاع مقدس جهت استفاده در 
نمای ساختمان موزه، 2 آب نما، احداث سردرب 
ورودی از طرف خیابان استاد معین، مسیر ویژه 
به  آسان  دسترسی  برای  جانبازان  و  معلولین 
ساختمان موزه، از سایر امکاناتی است که برای 
ایجاد می شود.ادامه  مقدس  دفاع  موزه  تجهیز 
از  تبریز  کالنشهر  شهردار  نجفی  دکتر  بازدید 
پروژه مسقف سازی گلزار شهدای وادی رحمت 
توضیح  در  موسائی  رسید.مهندس  انجام  به 
مراحل پایانی فاز یک پروژه مسقف سازی گلزار 

اجرای  حال  در  فاز 2  و  رحمت  وادی  شهدای 
این پروژه در 2 هزار  فاز یک  این پروژه گفت: 
میلیارد  و صرف 30  مترمربع مساحت  و 500 
ریال اعتبار، در حال طی مراحل پایانی اجراست 
و برای اجرای عملیات ساماندهی فاز دو گلزار 
مترمربع  هزار   7 در  که  رحمت  وادی  شهدای 
و  گذاری  شمع  پایانی  مرحله  در  مساحت 
فونداسیون می باشد نیز 50 میلیارد ریال هزینه 
می شود با این توضیح که عملیات مسقف سازی 
قبور مطهر شهدا، با بکارگیری ستون های بتنی 
و سقف شیب دار با نمای کامپوزیت خواهد بود.

و  تبریز  نجفی شهردار  است: دکتر  شایان ذکر 
مهندس حاجی زاده عضو شورای شهر از خرید 
و تجهیز ناوگان خدمات شهری منطقه دو نیز 

بازدید کردند.
شهرداری منطقه دو به منظور جمع آوری زباله 
نسبت  مبدا  از  زباله  تفکیک  و  شبانه  بصورت 

و  کامیون  کمپرسی،  دستگاه   11 خرید  به 
خودروهای وانت اقدام کرده است.

تبریز،  کالنشهر  شهردار  بازدید  این  ادامه  در 
مهندس حاجی زاده عضو شورای شهر و مهندس 
رسول موسائی شهردار منطقه دو به مناسبت روز 
خبرنگار ضمن حضور در خبرگزاری جمهوری 
اسالمی مرکز تبریز، این روز فرخنده را به تمامی 

تالشگران عرصه خبر تبریک گفتند.
دکتر نجفی ضمن تبریک به تمامی خبرنگاران، 
از تالشگران عرصه اطالع رسانی خواست برای 
 2018 سال  در  تبریز  کالنشهر  سازی  آماده 
گردشگری  پایتخت  برای  شهر  این  انتخاب  و 

کشورهای اسالمی، فرهنگ سازی کنند.
گفت:  این خصوص  در  تبریز  شهردار کالنشهر 
آذربایجان و شهر تبریز شهر عالمه ها و شعرا، 
در حال آماده سازی برای استقبال از گردشگران 
با مشارکت  تراموا  احداث  برای  و  بوده  خارجی 
کشور آلمان 700 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
کرده و نسبت به راه اندازی خط مترو از میدان 
آذربایجان تا عباسی با خرید 50 دستگاه اتوبوس 

دو کابین اقدامات الزم را بعمل آورده است.
تعویض  اقدامات صورت گرفته در  نجفی  دکتر 
المان های شهر، توسعه مترو، کاشت و توسعه 
با بکارگیری 10 هزار اصله  فضای سبز شهری 
نهال، درختکاری 200 هکتاری در عون بن علی، 
احداث پارک پیوند، آبدار کردن مهرانه رود و... 
را در راستای آماده سازی کالنشهر تبریز برای 

سال 2018 ذکر کرد.
از  تبریز  کالنشهر  شهردار  بازدید  خاتمه  در 
پروژه های عمرانی، ترافیکی و فرهنگی منطقه 
دو شهرداری، دکتر نجفی از تالش های شبانه 
خصوص  در  موسائی  رسول  مهندس  روزی 

اجرای پروژه ها، تقدیر و تشکر کرد.

مدیر امور شعب بانک تجارت استان البرز در گفتگو با پیام زمان:

اهدای خون، تقویت کننده 
حس نوعدوستی است

بازدید شهردار تبریز از 3 پروژه عمرانی، ترافیکی و فرهنگی منطقه دو
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آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شواری حل اختالف شهرستان جوانرود

کالسه پرونده: 4/344/95 شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان : برهان بازانی فرزند حسین  خوانده: اردشیر  عبدلی فرزند مراد

خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت علی احمدی فوق تقدیم که به 
این شعبه ارجاع شده است و برای روز 1395/7/5 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین 
ابالغ  بوی  آگهی  این  از طریق  بودن خوانده  بعلت مجهول المکان  لذا  است.  شده 
می شود در وقت رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند روز جلسه به شعبه مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رأی دادگاه
آقای  بطرفیت  آقای جعفر علی ویسی  از جانب  تقدیمی  دادخواست  در خصوص 
موضوع  تجدیدنظر خواهی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  بخواسته  وند  حاتم  اسماعیل 
پرونده کالسه 9409988460500521این دادگاه به شرح داخواست تقدیمی نظر 
تعرفه شده که  به شورای گواهی گواهان  توجه  با  و  پرونده  اوراق و محتویات  به 
داللت بر عدم توانایی مالی خواهان در پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی را دارد 
و در پرونده امر نیز دلیل مخالفی ابراز و ارائه نگردیده است فلذا دادگاه خواسته 
خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستند به مواد 504-505 514-از قانون 
از  مشارالیه  موقت  معافیت  و  خواهان  اعسار  قبول  به  حکم  مدنی  دادرسی  آئین 
الذکر صادر و اعالم می گردد  پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی در پرونده فوق 

رأی صادره قطعی است.
مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی جوانرود – لطفی

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   9409988465400724 کالسه  پرونده 

جوانرود )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509978461300151 
بیوند  روستای  جوانرود،  نشانی  به  ابراهیم  فرزند  کیخسروی  شهال  خانم  شاکی: 

سفلی منزل عبداهلل کیخسروی 09185825164
متهم: آقای خالد محمدی فرزند مصطفی به نشانی جوانرود، شهرک ظفر روبه روی 

شهرک صنعتی منزل زاهد محمدی 09185734577
اتهام: ترک انفاق

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای خالد محمدی فرزند مصطفی سی ساله دائر بر ترک انفاق 
اوراق پرونده خصوصاً شکایت شاکی، شهادت شهود، گزارش  به  با عنایت  دادگاه 
مرجع انتظامی، عدم حضور متهم در تمامی مراحل دادرسی ومتن کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی وانقالب جوانرود بزه انتسابی را بر متهم موصوف محرز 
دانسته ومستند به ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1392 متهم را 
به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادر غیابی محسوب و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. و با انقضای 
نظر  تجدید  دادگاه  در  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  مدت  ظرف  واخواهی  مهلت 

استان کرمانشاه می باشد.
جوانرود-  دو  کیفری  دادگاه  اول  شعبه  علی البدل  دادرس  و  دادگستری  رئیس 

خسرو آبادی
رونوشت برابر اصل و اداریست. مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 
جوانرود)101 جزایی سابق(- اسعد محمدی

دادنامه
پرونده کالسه 9309988465301206 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر جوانرود 

)101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509978461300051 
1.آقای صباح دربندی فرزند ولی متهم به نشانی شهرستان جوانرود خیابان شافعی 

کوی وحدت هفت جنب مدرسه انقالب 09189243844
2.آقای فرزاد عینی فرزند ابراهیم شاکی با وکالت خانم لیلی رستمی فرزند بندر به 

نشانی جوانرود جنب شواری حل اختالف- دفتر وکالت لیلی رستمی 
حل  شواری  جنب  جوانرود  نشانی  به  شاکی  بندر  فرزند  رستمی  لیلی  3.خانم 

اختالف- دفتر وکالت لیلی رستمی 
اتهام: خیانت در امانت

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای صباح دربندی فرزند ولی دائر بر خیانت در امانت نسبت به 
یک فقره چک با شماره سریال 7831871152 بعهده بانک قرض الحسنه رسالت 
پاسخ  شاکی،  شکایت  خصوصاً  پرونده  اوراق  به  عنایت  با  دادگاه  جوانرود  شعبه 
استعالم واصله از بانک مذکور اظهارات شهود و عدم حضور متهم در تمامی مراحل 
به ماده 674 قانون مجازات  انتسابی بر متهم محرز است و مستنداً  دادرسی بزه 
محکوم  تعزیری  حبس  سال  دو  تحمل  به  را  متهم   1375 سال  مصوب  اسالمی 
می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه می باشد و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 

نظر در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد
جوانرود-  دو  کیفری  دادگاه  اول  شعبه  علی البدل  دادرس  و  دادگستری  رئیس 

خسرو آبادی
رونوشت برابر اصل و اداریست. مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 
جوانرود)101 جزایی سابق(- اسعد محمدی

آگهی ابالغ 
رای دادگاه به خوانده مجهول المکان: کمال ابراهیم زاده

رای دادگاه- در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم الهام کاشی زاده  
بطرفیت آقایان 1- مجتبی رزاقی فرزند عباس 2- کمال ابراهیم زاده بالف فرزند 
رضا 3- احمد هرازی فرزند ابولقاسم بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 70/000/000 
ریال به استناد یک فقره چک شماره 817962 مورخ 94/3/23 عهده بانک صادرات 
خواندگان  ضمانت  با  و  یکم  ردیف  خوانده  سوی  از  صادره  بزازبابل  شهید  شعبه 
دیگر نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 95/5/22 دعوی اقامه 
شده را بطرفیت خوانده ردیف سوم مسترد نموده است دادگاه به استناد بند ب 
ماده 107 ق.آ.د.م قرار رد دعوی بطرفیت خوانده فوق را صادر و اعالم می نماید 
و راجع به خواندگان دیگر نظر  به دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان 
که داللت بر استقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته بر عهده خواندگان داشته و بقاء 
اصول و مستندات مذکور در ید خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب وجه مزبور 
و استمرار دین بر ذمه خواندگان دارد و خواندگان نیز نسبت به دعوی مطروحه و 
مستندات ابرازی دفاع و ایراد موجه و محکمه پسند بعمل نیاورده اند لذا دادگاه با 
تمسک به اصل استصحاب و به استناد ماده 198 ق،آ،د،م دعوی مطروحه را صحیح 
و ثابت تشخیص و خواندگان را بپرداخت تضامنی مبلغ 70/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 5/610/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله از باب 
تسبیب در حق خواهان دعوی محکوم مینماید و نیز خواندگان بپرداخت تضمنی 
تا زمان اجرای  از زمان سررسید مستند مزبور  تادیه  تاخیر  بابت خسارت  مبلغی 
تنظیمی  قرارداد  مبنای  بر  احکام  اجرای  دائره  حکم در حق خواهان محکوم که 
مکلف به محاسبه و وصول از محکوم علیهم می باشد رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز بعد از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان است.
رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی بابل- کمال الدین قاسمی

آگهی مزایده نوبت دوم
در پرونده کالسه 930215اجرای شعبه سوم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت 
وصول محکوم به و هزینه اجرایی بابت بدهی سید مصطفی یحیی نژاد نسبت به فروش 
اموال متعلق به محکوم علیه از طریق مزایده در تاریخ 95/06/04 ساعت 11 صبح با 
حضور نماینده دادستان اقدام نماید کارشناس منتخب ارزش 1- مبل باربارا مشکی 7 
نفره میز عسلی بمبلغ 49000000 ریال 2- یک دست مبل سلطنتی 9 نفره به همراه 
میز ناهارخواری 8 نفره 153000000 ریال 3- یک دست مبل الماس با سرویس بمبلغ 
26000000 ریال 4- مبل کالسیک آبی یک دست 7 نفره با سرویس آن 42000000 
ریال 5- یک دست مبل زمرد طراحان 7 نفره و سرویس آن 29000000 ریال برآورد 
نموده است و مزادیه از قیمت پایه کارشناسی  شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین خرید می تواند پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر شعبه سوم مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید از ملک 
داده شود مستندا به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید 10 درصد قیمت را فی 
المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نمایند در صورت انصراف برنده 
مزایده مبلغ واریز شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد ضمنا هر گونه هزینه بعدی 

بر عهده خریدار می باشد.
دفتر اجرای احکام شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل

نوبت اول 95/5/25 نوبت دوم 95/6/9
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات  جلسه   94/12/17-139460331012012054 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اسداله عسگری فرزند 
رجب به شماره شناسنامه 1645 صادره ازآوج به مساحت 751/6  متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 184 اصلی ششدانگ یک باب ساختمان خریداری از سهمی 
تهران دفتر  ایمانعلی خرد رنجبر موضوع سند 51462-49/7/12 دفتر خانه 17 
البرز لذا  48 صفحه 520  واقع در لشگر آباد جزء حوزه ثبتی ساوجبالغ استان 
به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی در روزنامه های 
کثیر االنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و اگهی  می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  نمایند.بدیهی است در صورت  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 297
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ     

حصر وراثت
خانم زهرا محمد پناهی به شماره شناسنامه 18 مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده 386/202/95 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان اکرم السادات شریعتی  به شماره شناسنامه3727   
در تاریخ 92/1/4اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
به  تهران  نسبت  از  پناهی  ش ش 18  متولد1363   صادره   1- زهرا محمد 

متوفی  فرزند
 2- علی محمد پناهی  ش ش 7749 متولد1367  صادره از تهران  نسبت به 

متوفی  فرزند
 3-  زینب محمد پناهی  ش ش 27356 متولد 1366 صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
تهران  از  متولد 1368 صادره  4- مهدی محمدپناهی   ش ش 0011253681 

نسبت به متوفی  فرزند
5- سیدمجتبی شریعتی ش ش 133  متولد 1321  صادره ازنجف آباد  نسبت 

به متوفی  پدر
6-  خدیجه زاهدی نژاد میمه  ش ش 402 متولد 1327  صادره از تهران نسبت 

به متوفی  مادر
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/54759 رییس شعبه 202 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران 

آگهي مزایده اموال منقول
از شعبه 24 دادگاه حقوقي کرج،  پرونده کالسه 940035/24 صادره  به موجب 
 120/625/000 مبلغ  بپرداخت  است  محکوم  رضایي  شهرام  آقاي  علیه  محکوم 
مبلغ 5/880/000  و  ابوترابي  تیمور  آقاي  له  به در حق محکوم  به محکوم  ریال 
ریال نیم عشر دولتي باتوجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ گردیده و در 
مهلت مقرر نسبت به اجراي حکم اقدام ننمودهاست بنا به درخواست محکوم له 
و به منظور استیفاي محکوم به و هزینه هاي اجرایي اموال محکوم علیه برابر متن 
آگهي و نظریه کارشناسي از سوي این اجرا توقیف و توسط کارشناس دادگستري 
کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابي شده و مقرر گردیده در مورخ 95/6/9 از ساعت 
11 الي 12 صبح در محل اجراي احکام مدني شعبه 24 دادگستري کرج از طریق 
مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 149/500/000 ریال طبق نظریه کارشناسي 
شروع مي شود و به هر شخص حقیقي و حقوقي که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده في المجلس بصورت وجه نقد یا 
چک بانکي تضمیني از خریدار اخذ  و الباقي ظرف یک ماه از وي وصول و پس از 
انجام مراحل قانوني و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد 
در صورتیکه در مهلت مقررخریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وي پس 
از کسر هزینه هاي مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه 
هاي نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد 
شد طرفین مي توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام 
مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تا رسیدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد 
مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبین بشرکت در مزایده میتوانند 

ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
بلوار مالصدرا- روبروي پارک نبوت- ساختمان  انجام مزایده: کرج-  آدرس محل 

شماره 3- طبقه 4
مشخصات اموال:

1- موزائیک حیاطي 30 در 30 سانتیمتر 500 مترمربع هر مترمربع 60/000 ریال 
مجموعا 30/000/000 ریال

2- موزائیک ساده 30 در 30 سانتیمتر 500 مترمربع هر مترمربع 59/000 ریال 
مجموعا 29/500/000 ریال

3- موزائیک حیاطي30 در 30 سانتیمتر 400 مترمربع هر مترمربع 60/000 ریال 
مجموعا 30/000/000 ریال

4- موزائیک معمولي حیاطي 30 در 30 سانتیمتر 1000 مترمربع هر مترمربع 
60/000 ریال مجموعا 60/000/000ریال

 ضمنا 200 مترمربع موزائیک 40 در 40 سانتیمتر در محل موجود نبود.
ارزش کل اموال مبلغ 149/500/000 ریال برآورد مي گردد.

دادورز شعبه 24 دادگاه حقوقي کرج- علیزاده

طراحی و ساخت دستگاه پاوریونیت و جک 
هیدرولیکی 50 تنی در منطقه لرستان

بخار  اسب   20 موتور  قدرت  با  هیدرولیکی  پاوریونیت  دستگاه  یک 
معاون  و  لوله  خطوط  مدیر  حضور  با  تنی   50 هیدرولیکی  جک  و 

عملیاتی رونمایی شدند.
و  لوله  خطوط  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به   
مخابرات نفت ایران منطقه لرستان، رییس واحد ترابری این منطقه، 
های  دستگاه  سنگین  های  قسمت  ایمن  بردن  باال  و  جابجایی 
ساختمانی مثل بولدوزر و لودر را از مزایای ساخت جک هیدرولیکی 
50 تنی عنوان کرد و گفت: در گذشته برای انجام کارهای یاد شده 
از چندین جک با تناژ باال و به صورت نا ایمن استفاده می شد اما 
و  دقت  با  اقدامات  این  همه  تنی،   50 هیدرولیکی  جک  ساخت  با 

سریعترین زمان ممکن انجام می شود.
مهرداد معیری زاده افزود: با توجه به اینکه در واحد ترابری منطقه 
لرستان دیزل ژنراتور 3 فاز بر روی تانکر بنز 911 وجود دارد، امکان 

استفاده از این دستگاه در مسیر خطوط لوله نیز وجود دارد.
وی همچنین به طراحی و ساخت یک دستگاه پاوریونیت هیدرولیکی 
با قدرت موتور 20 اسب بخار در منطقه لرستان اشاره کرد و یادآور 
شد: این دستگاه برای باز و بسته کردن سریع ولوهای مسیر خطوط 
لوله در مواقع اضطراری طراحی و ساخته شده و در مسر خطوط لوله 

بر روی ولوها مورد تست قرار گرفت.

پیک مصرف برق روزانه و شبانه
 بیش از 50 هزار مگاوات شد

وزارت نیرو اعالم کرد: پیک )اوج( مصرف برق روزانه و شبانه کشور 
برای نخستین بار در 24 روز گذشته بیش از 50 هزار مگاوات شد.

و 965  ثبت رکورد 50 هزار  با  روز شنبه  روزانه،  برق  پیک مصرف 
مگاوات و افزایش قابل توجه چهار هزار و 18 مگاواتی نسبت به مدت 

مشابه مصرف پیک در روز جمعه روبرو شد.
برپایه این گزارش، پیک مصرف برق در همین زمان در همسنجی با 
پارسال که رقمی معادل 42 هزار و 990 مگاوات گزارش شده بود، 

هفت هزار و 975 مگاوات افزایش داشته است.
این گزارش می افزاید: در این روز کل مبادالت روزانه برق یک هزار 
و 818 مگاوات گزارش شد که یک هزار و 274 مگاوات آن صادر و 

544 مگاوات آن وارد کشور شده است.
ذخیره نیروگاهی در این روز معادل یک هزار و 941 مگاوات گزارش 
شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز 124 مگاوات افزایش نشان 
می دهد. سه شنبه بیست و نهم تیرماه گذشته، اوج مصرف برق کشور 
در رکورد تازه خود از مرز 52 هزار مگاوات گذشت و رقم 52 هزار و 
370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای 

سال 95 تاکنون بوده است.
مگاواتی  هزار  سه  افزایش  با   1394 تابستان  برق  مصرفی  بار  پیک 

نسبت به سال پیش از آن به 50 هزار و 177 مگاوات رسیده بود.

کوچکترین پاالیشگاه 
کره جنوبی مشتری میعانات 

گازی ایران شد

واردات  جنوبی  کره  پاالیشگاه  کوچکترین 
میعانات گازی از ایران را از سر گرفت.

بر اساس این گزارش، همزمان با بهره برداری از 
فازهای جدید چارس جنوبی و افزایش ظرفیت 
تولید میعانات گازی ایران، »هیوندای کمیکال« 
جنوبی  کره  پاالیشگر  کوچک ترین  عنوان  به 

واردات میعانات گازی از ایران را از سر گرفت.
بر این اساس این شرکت کره جنوبی، برای آغاز 
فعالیت آزمایشی یک واحد پاالیشی جدید، دو 
محموله میعانات گازی از ایران خریداری کرده 
با  مجموع  در  گازی  میعانات  محموله  است.دو 
حجم یک میلیون و 100 هزار بشکه و با زمان 
اوت سال جاری  و  ژوئن  های  ماه  در  بارگیری 

میالدی خریداری شده اند.
منابع صنعتی در آسیا، اعالم کرده اند: نخستین 
از  شده  خریداری  گازی  میعانات  از  محموله 
کره  به  )ژوئن(  میالدی  گذشته  ماه  در  ایران 
جنوبی رسیده است و دومین محموله نیز همراه 
شده  خریداری  گازی  میعانات  محموله  یک  با 
به  سپتامبر  ماه  نخست  روزهای  در  قطر،  از 
مقصد می رسد.در همین حال شرکت هیوندای 
کمیکال اعالم کرد: این شرکت تولید آزمایشی 
روزانه  فرآوری  ظرفیت  با  خود  پاالیشی  واحد 
130 هزار بشکه را در شهر دائسان کره جنوبی، 
در ماه های اوت و سپتامبر سال جاری میالدی 
و تولید تجاری این مجموعه را در سه ماه چهارم 

سال جاری میالدی آغاز می کند.

افزایش قیمت سبد نفتی اوپک 
به 40.62 دالر در هر بشکه

قیمت های  افزایش  ادامه  در  اوپک  نفت  قیمت 
به  و  یافت  افزایش  جهانی  بازارهای  در  نفت 

بشکه ای 40,62 دالر رسید.
اوپک، در  سازمان کشورهای صادرکننده نفت، 
آخرین به روز رسانی سایت خود اعالم کرد: هر 
 21 پنج شنبه  سازمان،  این  نفتی  سبد  بشکه 
قیمت  به  نسبت  افزایش  5 سنت  با  ماه  مرداد 
روز قبل 40,62 دالر در هر بشکه فروخته شد.

سبد نفتی اوپک روز سه شنبه گذشته به بیش 
روز  در  که  بود  یافته  افزایش  نیز  دالر   41 از 
چهارشنبه بار دیگر کاهش یافت و 40,57 دالر 
نفت  قیمت  شد.متوسط  معامله  بشکه  هر  در 
اوپک در هفته منتهی به 12 آگوست یعنی 21 
مرداد ماه برابر با 40,84 دالر در هر بشکه بوده 
روز جمعه  آمریکا  خام  نفت  و  برنت  است.نفت 
برنت  نفت  و  یافت  افزایش  درصد  یک  حدود 
 44,49 به  آمریکا  خام  نفت  و  دالر   46,97 به 
دالر در هر بشکه رسید.پس از اینکه وزیر نفت 
عربستان از انجام اقدامی از سوی این کشور در 
پیش خریدها  گفت،  سخن  قیمت ها  از  حمایت 
در بازارهای نفتی شدت گرفت و این امر سبب 
آلمان  کامرزبانک  هرچند  شد  قیمت  افزایش 
نسبت به این اقدام سعودی ها تردید دارد و طی 
یادداشتی اعالم کرد: »هرچند ما چنین توافقی 
آن،  اجرای  به  برسد  غیرواقعی می دانیم چه  را 
جنگ  تداوم  مورد  در  نگرانی ها  اظهارات  این 

قیمتی در اوپک را کاهش خواهد داد.«

کوتاه از انرژی نفت در جهان

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با تشریح جزئیات سقوط آزاد مصرف گازوئیل 
سال جاری  ابتدای  از  بنزین  مصرف  جهش  و 
ترکمنستان  از  بنزین  واردات  گفت:  تاکنون، 

کماکان متوقف است.
وضعیت  آخرین  درباره  سجادی  سیدناصر 
سال  ابتدای  از  نفتی  فرآورده های  مصرف 
جاری تاکنون، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
 73.9 حدود  کشور  بنزین  مصرف  متوسط 
با  مقایسه  در  که  بوده  روز  در  لیتر  میلیون 
افزایش  3.2 درصد  مشابه سال گذشته  مدت 

مصرف داشته است.
به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت ملی پخش 
در  اینکه  اعالم  با  ایران  نفتی  فرآورده های 
متوسط  جاری  سال  نخست  روز   147 طول 
مصرف گاز مایع حدود 5 هزار و 370 تن در 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  بوده  روز 
گذشته مصرف این فرآورده نفتی با 1.5 درصد 
کاهش همراه بوده است، تصریح کرد: عالوه بر 
این مدت متوسط مصرف روزانه  این در طول 
گازوئیل حدود 72.5 میلیون لیتر در روز بوده 
که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 9.1 درصد 

کاهش مصرف همراه شده است.

این مقام مسئول با اشاره به طور متوسط روزانه 
سال  ابتدای  از  سفید  نفت  لیتر  میلیون   3.5
جاری تاکنون، اظهار داشت: مصرف نفت سفید 
گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  هم 

کاهشی حدود 7.4 درصدی را تجربه می کند.
نخست  روز   147 طول  در  اینکه  بیان  با  وی 
نفت  لیتر  میلیون  به طور متوسط 9.1  امسال 
کرد:  بیان  است،  شده  مصرف  کشور  در  کوره 
متوسط مصرف نفت کوره از ابتدای سال جاری 
تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

کاهشی بیش از 65 درصدی داشته است.
سجادی با یادآوری اینکه جهش و رشد مصرف 
بنزین کشور در نیمه نخست سال جاری و به 
رمضان طبیعی  مبارک  ماه  پایان  از  پس  ویژه 
سال  ابتدای  از  کرد:  تاکید  است،  عادی  و 
بوده  درصد   3.2 بنزین  مصرف  رشد  جاری 
جاری  سال  پایان  تا  می شود  پیش بینی  اما 
رشد مصرف بنزین در نهایت حدود دو درصد 

افزایش یابد.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 

نفتی ایران با اعالم اینکه در مدت مشابه سال 
گذشته رشد مصرف بنزین 3.4 درصد بوده، اما 
مصرف  رشد  گذشته  سال  پایان  تا  نهایت  در 
ساالنه بنزین به کمتر از دو درصد کاهش یافته 
 15 تا  می شود  پیش بینی  شد:  یادآور  است، 
مهرماه رشد مصرف بنزین ادامه یابد و پس از 
آن به تدریج با کاهش مصرف این فرآورده نفتی 

در کشور مواجه شویم.
توقف  به  اشاره  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
واردات بنزین از ترکمنستان و سایر کشورهای 
جاری  سال  ابتدای  از  خزر  دریای  حاشیه 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  کرد:  تاکید  تاکنون 
و  ترکمنستان  از  بنزینی  محموله  گونه  هیچ 
سایر کشورهای حاشیه دریای خزر وارد کشور 

نشده است.
کشورهای  از  بنزین  واردات  توقف  علت  وی 
استاندارد  تطابق  عدم  را  خزر  دریای  حاشیه 
بنزین این کشورها با استاندارد یورو4 اتحادیه 
در  ساخت:  خاطرنشان  و  کرد  عنوان  اروپا 
بنزین  محموله های  تمامی  باید  فعلی  شرایط 
محموله ای  و  باشند  یورو4  استاندارد  دارای 
وارد کشور  باشد،  نداشته  را  استاندارد  این  که 

نخواهد شد.

سجادی خبر داد:

توقف واردات بنزین از ترکمنستان

وزیر نیرو با اشاره به اینکه هنوز در برخی 
می شود،  انجام  تانکر  با  آبرسانی  روستاها 
 2.5 امسال  که  است  این  ما  تالش  گفت: 
روستاها  در  ساکن  جمعیت  از  نفر  میلیون 

از آب شرب مطلوب برخوردار شوند.
به  اینکه  به  اشاره  با  چیت چیان  حمید 
آبرسانی  تانکر  با  هنوز  روستاها  از  برخی 
که  پروژه هایی  مجموع  با  گفت:  می کنیم، 
در حال اجرا است امسال قدم جدی برای 
آبرسانی به روستاها برداشته خواهد شد به 
طوریکه امسال 2,5 میلیون نفر از ساکنان 
برخوردار  مطلوب  شرب  آب  از  روستاها 

خواهند شد.
قیمت  آیا  اینکه  خصوص  در  نیرو  وزیر 

مصرف  کاهش  در  نقشی  تواند  می  آب 
کمی  هزینه  وقتی  گفت:  باشد،  داشته 
پرداخت  تجدیدپذیر  آب های  مصرف  برای 
نخواهد  صرفه جویی  برای  انگیزه ای  شود، 
باعث  کشور  در  آب  کنونی  قیمت  و  بود 
آب  قیمت  پس  می شود  مصرف گرایی 
ایجاد  زمینه  این  در  مثبتی  اثرات  می تواند 

کند.
بهینه  اینکه مصرف  بر  تاکید  با  چیت چیان 
نیست  شدنی  انجام  بخشنامه  با  آب  منابع 
این  نمی توان  هم  تبلیغات  و  خواهش  با  و 
مهم را انجام داد، گفت: مادامی که آب به 
قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار 

نگیرد این وضع ادامه خواهد داشت.

آذر  مشترک  میدان  توسعه  طرح  مجری 
تا  شده  انجام  ریزی  برنامه  براساس  گفت: 
میدان  این  از  زودهنگام  تولید  پاییز  پایان 
روز  در  بشکه  هزار   30 برداشت  ظرفیت  با 

محقق می شود.
کیوان یاراحمدی، با اشاره به این که میدان 
نفتی آذر یکی از پیچیده ترین ساختارهای 
زمین شناسی ایران را داراست و همین امر 
کرده  دشوار  را  آن  در  عملیات  اجرای  روند 
این  بودن  مشترک  به  توجه  با  افزود:  بود، 
میدان با کشور عراق، تولید زودهنگام از آن 
در دستور کار قرار گرفت که تا پایان آذرماه 

این امر محقق خواهد شد.
وی با اشاره به »شکافت اسیدی« انجام شده 
اجرای  با  کرد:  تاکید  نفتی  میدان  این  در 

اوایل  که  اسیدی  شکافت  عملیات  موفق 
الیه  دو  در  موازی  به طور  امسال  خردادماه 
انتظار  شد،  انجام  پایینی  و  باالیی  سروک 
میدان  این  از  نفت  برداشت  میزان  داریم 
افزایش یابد.  یاراحمدی اعالم کرد: چنانچه 
عملیات شکافت اسیدی انجام نمی شد قطعا 
از  کمتر  آذر  میدان  از  نفت  برداشت  میزان 

برآوردهایمان می شد. 
نفت  بشکه  میلیارد  با 2,5  آذر  نفتی  میدان 
هیدروکربوری  میدانهای  از  یکی  درجا 
بلوک  در  که  است  عراق  کشور  با  مشترک 
اناران در دماغه کوههای زاگرس و در امتداد 
غربی  قسمت جنوب  )در  عراق  و  ایران  مرز 
واقع  دهلران  و  مهران  شهر  دو  بین  ایالم( 

شده است. 

وزیر نیرو خبر داد:

آبرسانی به برخی روستاها همچنان با تانکر
تا پایان پاییز محقق می شود؛

تولید زودهنگام 30 هزار بشکه ای از میدان آذر

آژانس بین المللی انرژی )IEA( معتقد است که ثبات ایجاد 
شده در بازار جهانی نفت ادامه دار خواهد بود.

کرد  اعالم  انرژی  المللی  بین  آژانس  ایسنا،  گزارش  به 
که بازار نفت در نیمه دوم سال جاری میالدی به ثبات 
بیشتری خواهد رسید، اما به توجه به افت جهانی رشد 
تقاضا و افزایش تولید کشورهای غیر اوپکی، این ثبات با 
سرعت کندتری حاصل خواهد شد.این اداره در گزارش 
ماهانه خود کاهش چشمگیر سطح ذخیره سازی را برای 
چند ماه آینده پیش بینی کرد که به کاهش مازاد عرضه 
این سوخت کمک می کند. حالت عرضه مازاد از سال 
2014 میالدی به دلیل افزایش تولید کشورهای اوپکی و 
غیراوپکی آغاز شد.مسئله اشباع بازار سبب شد که قیمت 
نفت از 115 دالر در ژوئن 2014 میالدی به 27 دالر در 
ماه ژانویه سال جاری میالدی برسد. در این فاصله قیمت 
این سوخت به 50 دالر نیز رسید، اما دوباره در ماه ژوئیه به 

40 دالر کاهش یافت.

آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس اعالم کرد: افت 
قیمت نفت سبب تشدید عرضه مازاد شد، اگرچه باقیمانده 
سطح ذخیره سازیها نشان می دهد که در نیمه دوم سال 
جاری میالدی اثری از عرضه مازاد نفت نخواهد بود؛ عالوه 
بر این، میزان ذخیره سازیها در سه ماه سوم سال جاری 
کاهش چشمگیری خواهد یافت.این اداره اظهار کرد: افت 
سطح ذخیره سازی ها سبب افزایش اشتهای پاالیشگاه ها 

برای نفت خام و احیای توازن پایدار در بازار خواهد شد.
روزانه  فرآوری  میزان  آژانس  این  بینیهای  پیش  طبق 
پاالیشگاه های جهان در سه ماه سوم سال جاری میالدی 
با دو میلیون و 200 هزار بشکه افزایش به 80 میلیون و 

600 هزار بشکه می رسد، اما این میزان بیشتر از سطح 
تقاضای پیش بینی شده است و سبب افت کیفیت برخی 
از فرآورده های پاالیش شده ای می شود که از اواسط 
سال 2015 میالدی تولید و ذخیره سازی شده است.با 
توجه به این که سطح ذخیره سازی در کشورهایی که 
دارای اقتصاد پیشرفته هستند در ماه ژوئن به باالترین 
حد، یعنی سه میلیارد و 93 میلیون بشکه رسید، احیای 
توازن در بازار کند خواهد بود.عالوه بر این آژانس بین 
المللی انرژی انتظار دارد که رشد روزانه تقاضا در جهان 
از یک میلیون و 400 هزار بشکه در سال 2016 به 
یک میلیون و 200 هزار بشکه در سال آینده برسد.

افت قیمت نفت، تولیدکنندگان پرهزینه مانند آمریکا 
را مجبور کرد تا از میزان هزینه ها و فعالیتهای حفاری 
خود بکاهند و این منجر به افت 900 هزار بشکه ای 

تولید روزانه کشورهای غیراوپکی شد. اما طبق پیش 
بینیهای این سازمان، تولید روزانه سال آینده کشورهای 

غیر اوپکی 300 هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

آژانس بین المللی انرژی

ثبات بازار نفت ادامه خواهد داشت



دوشنبه 25 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3300اقتصادی11

حسین زاده اذعان داشت:

پیشگامی بازار و ارائه خدمات مشتری 
پسند دو اولویت مهم بانک ملی ایران

مدیرعامل بانک ملی ایران ابراز داشت :مشتریان 
عضوی از خانواده بزرگ بانک ملی ایران هستند 
این  همگام  و  همراه  طوالنی  سالیان  درطی  که 

بانک بوده اند.
محمد رضا حسین زاده، اساسی ترین عامل رشد و 
توسعه بانک ها را مشتریان آن خواند و عنوان کرد: 
در طول سالیان متمادی مدیران و خدمتگزاران 
ثابت  اما  رفته اند  و  آمده  بانک  این  به  بسیاری 
مشتریان  بزرگ،  مجموعه  این  عضو  قدم ترین 

وفادار آن بوده اند. 
وی با اشاره به چشم انداز مثبت بانک ملی ایران 
افزود: تالش بر این است که با روان سازی و بهینه 
کردن امور و باال بردن توان تسهیالت  دهی در 
بخش های تولیدی و صنایع کوچک و متوسط، 

رضایت حداکثری مشتریان کسب شود. 
امروز،  عصر  که  نکته  این  بیان  با  زاده  حسین 
عصر نیازها و خواسته های مشتریان است، افزود: 
سنجش تمام جنبه های مثبت و منفی بازار و رصد 
دائمی آن، تصمیم گیری صحیح و سریع در این 
از  بازار  زمینه و هدف گذاری و پیش بینی آینده 
ذائقه  شناخت  است.  موفق  بانکداری  ملزومات 
دیگر  از  محصول  طراحی  در  مشتری  سلیقه  و 

مواردی بود که وی بر آن تاکید کرد. 
در  اینکه  عنوان  با  ایران  ملی  بانک  عامل  مدیر 
عصر حاضر نیازهای مشتریان متنوع شده است، 
گفت: برای ارائه سرویس بهتر به مخاطبان، یک 
بانک عالوه بر بحث آینده پژوهی و شناخت نیاز 
باید سعی در برآورده کردن  مشتریان در آینده 

منافع مشتریان داشته باشد. 

  تقی زاده خبر داد:

افزایش ایمنی، دلیل تاخیرتحویل 
محصوالت دوگانه سوز سایپا

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا 
گفت: با توجه به ایمنی باالی قطعات خودروهای 
دوگانه سوز، اقدام به سفارش گذاری بعضی از این 
این  که  کردیم  خارجی  های  از شرکت  قطعات 
کار باعث تاخیر در تحویل تعدادی از خودروهای 

دوگانه سوز ثبت نامی شده است.
به گزارش زمان به نقل از سایپا نیوز، رضا تقی 
زاده در خصوص تامین قطعات خودروهای دوگانه 
سوز تولید شرکت سایپا گفت: خودروهای دوگانه 
سوز از قطعات متفاوتی تشکیل شده و با توجه به 
نیاز به ایمنی باال در تامین این قطعات، حساسیت 

خاصی در تولید و تامین آن وجود دارد.
وی افزود: در سفارش گذاری که برای این قطعات 
از آنها به لحاظ کیفی قابل  انجام شده تعدادی 
از طریق شرکت های  لذا مجددا  و  نبوده  تایید 
خارجی سفارش گذاری صورت پذیرفت که پس 
از تایید بر روی خودروها  نصب و تحویل مشتریان 

خواهد شد.
تقی زاده افزود: بر این اساس با توجه به محدودیت 
ایجاد شده واگذاری تعدادی از خودروها با تاخیر 

مواجه شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به این شرایط با راهنمایی 
الزم  های  هماهنگی  راهور  پلیس  و  رانندگی  و 
صورت پذیرفته و در صورتی که مشتریان محترم 
و متقاضی خودرو دوگانه سوز تمایل به تبدیل و 
دریافت خودرو بنزین سوز داشته باشند می توانند 
با تغییر نوع خودرو، محصولی دیگر از این گروه 
خودروساز جایگزین و تحویل بگیرند که تعدادی 

از مشتریان اقدام به انجام این کار کرده اند.

بر اساس شاخص های بین المللی؛

رتبه کارآفرینی ایران در دنیا
 20 پله بهبود یافت

رئیس انجمن کسب و کار ایران، بهبود محیط 
کسب و کار را با ارتقای دانش مدیران بنگاههای 
اساس  بر  گفت:  و  دانست  امکان پذیر  اقتصادی 
ایران  در  کارآفرینی  رتبه  بین المللی،  شاخص 
۲۰ پله بهبود یافت.هادی سیاری گفت: در حوزه 
ارتقای ٣٣  با  ایران  کار،  و  فضای کسب  بهبود 
پله ای از رتبه ۱۵۲ به ۱٣۰ و در بخش کارآفرینی 
با رشد ۲۰ درصدی از رتبه ۱۰۰ به ٨۰ رسیده 
است که این ارقام بیانگر ارتقای جایگاه ایران در 
و در کنار سایر  بوده  کار  و  شاخص های کسب 
محیط  بهبود  فرآیند  اقتصاد،  کلیدی  عوامل 
می بخشند. عینیت  را  کشور  در  کار  و  کسب 
به  اشاره  با  ایران  کار  و  کسب   انجمن  رئیس 
فضای  در  کار  و  ارتقای شاخص کسب  اهمیت 
بین المللی، بر ضرورت استفاده مدیران بنگاههای 
و  تاکید کرد  رو،  از فرصت های پیش  اقتصادی 
افزود: برگزاری دوره هایی برای مدیران عالیرتبه 
با حضور استادان  بنگاه های خصوصی و دولتی 
حرفه ای و با نگرش کاربردی در دستور کار قرار 
گرفته و از طریق همکاری علمی با دانشگاه ها و 
جمله  از  بین المللی  کار  و  کسب   عالی  مدارس 
مرکز عالی مدیریت ماستریخت هلند و دانشگاه 
UMEF سوئیس قرار است که در اوایل مهرماه 

برخی دوره ها برگزار شود.
با  کاربردی  دوره های  تدوین  و  طراحی  وی، 
عاملی  را  کشور  در  بین المللی  استانداردهای 
اساسی در رفع نیازهای کسب  و ایرانی دانست و 
تصریح کرد: این موضوع راهکاری مناسب برای 
توانمندسازی صنایع، بنگاه های اقتصادی، تولیدی 
اینکه  است، ضمن  فعلی  شرایط  در  بازرگانی  و 
داخل  در  دوره ها  این  برگزاری  مزایای  از  یکی 
هزینه  و  وقت  در  صرفه جویی  بر  عالوه  کشور، 
بنگاه اقتصادی، نظارت مستمر مدیران دولتی و 

خصوصی بر مجموعه کسب  وکار است.

خبر

گروه اقتصاد: بازار نابه سامان مسکن هر روز 
توان مالی مردم برای خانه دار شدن را کاهش 
داده و میل به اجاره نشینی را از سر ناچاری 
بیش از پیش می کند.آشفتگی بازار اجاره بها 
که این روزها با بحرانی شدن شرایط اقتصادی 
بسیاری از مردم به ویژه اقشار ضعیف و متوسط 
جامعه را درگیر کرده است نیازمند مکانیزمی 
برای قاعده مند شدن است.رکود بازار مسکن که 
به گفته کارشناسان بیش از 7۰ شغل را درگیر 
کرده این روزها سربار بخش اجاره بها نیز شده 
است به گونه ای که با افزایش هر روزه نرخ ها 
توان مالی مردم برای اجاره خانه ای مطلوب آب 
می رود.متاسفانه با وجود اینکه در سال های 
کشور  اقتصادی  شرایط  شدن  سخت  با  اخیر 
مسکن  گرانی  در خصوص  بارها  انقالب  رهبر 
برای  مسئوالن  ورود  خواهان  و  داده  هشدار 
مهار قیمت ها هستند اما شاهد انجام اقدامی 
درخور توجه در این زمنیه نبوده ایم.اکنون با 
کاهش قدرت خرید مردم خانه دار شدن برای 
بسیاری از اقشار جامعه رویایی دست نیافتنی 
شده به گونه ای که مردم به ناچار به اجاره بها 
روی آورده اند که در این میان برخی موجران 
و مشاوران امالک برندگان این بازی ناعادالنه 
بیشتر  سلیقه  اعمال  با  روز  هر  که  هستند 
پول های بیشتری را به جیب می زنند.با وجود 
تاکید کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس 
بر نبود ضابطه مشخص در ایجاد ثبات در نرخ 
اجاره بها اما هیچ اقدام عملی در راستای قاعده 
مند کردن این مهم تاکنون صورت نگرفته است 
که این خود دغدغه عظیمی برای مردم را رقم 

زده است.
é  توان پایین مردم برای خرید خانه بازار

اجاره بها را داغ کرده است
از  انتقاد  با  مجلس،  عمران  کمیسیون  عضو 
افزایش هر ساله اجاره بها و نبود نهاد و متولی 
مشخص برای نظارت بر این موضوع گفت: داغ 
شدن هر روزه بازار اجاره بها نتیجه ناتوانی مردم 
انتقاد  با  محمدیان  است.اقبال  خانه  خرید  در 
از افزایش هر ساله اجاره بها و نبود دستگاهی 
مشخص برای نظارت بر آن، گفت: در موضوع 
افزایش اجاره بها مجموعه ای از عوامل بسیار 
دخیل است و نمی توانیم تنها مشاوران امالک 
را به عنوان این عامل معرفی کنیم.نماینده مردم 
رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه حوزه مسکن موتور محرکه اقتصاد 
کشور است، افزود: هر زمانی که مسکن از رکود 
خارج شود حرکت های خوبی در حوزه اشتغال، 
خواهد  شکل  مردم  نیازهای  رفع  و  اقتصادی 
گرفت.وی با اشاره به تکرار رکود در مسکن هر 
چند سال یک بار، تصریح کرد: معموال در کشور 
ما مسکن یک خواب 4 یا ۵ ساله داشته بعد 
جهشی بی سابقه را تجربه می کند که بخشی از 
این جهش کاذب بوده و با واقعیت ها همخوانی 

ندارد.
é  جهش های کاذب در بحث مسکن نرخ

اجاره بها را افزایش داده است
محمدیان با بیان اینکه جهش های کاذب در 
بهای  اجاره  که  شود  می  باعث  مسکن  بحث 
مسکن افزایش یافته و مشکالتی را برای مردم 
ایجاد کند، گفت: اقشار کم درآمد جامعه که 
توان خرید مسکن را نداشته و به اجاره واحد 
خسارت  ترین  مهم  آورند  می  روی  مسکونی 
دیدگان از افزایش نرخ اجاره بها هستند.وی با 
تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت پرداخت ها 
در کشور بسیار از مردم توان خرید مسکن را 
ندارند، تصریح کرد: نابه سامانی وضعیت اجاره 
مشکالت  کشور  اقتصاد  فعلی  شرایط  در  بها 
زیادی را برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه 
ایجاد کرده است.عضو کمیسیون عمران مجلس 
عمران  کمیسیون  تالش  از  اسالمی،  شورای 
مجلس برای ضابطه مند کردن بحث اجاره بها 
خبر داد و افزود:  اقدامات خوبی بحث مسکن 

در کمیسیون عمران مجلس در حال انجام است 
تا ساماندهی خوبی صورت بگیرد که نهایت آن 

رضایتمندی مردم خواهد بود
é  بها اجاره  بحث  در  مدیریتی  خالء 

مشهود است
وضعیت  از  انتقاد  با  زاده  حسین  عبدالکریم 
کنونی بازار مسکن و اجاره بها، گفت: اجاره بها 
و قیمت امالک دچار یک حباب عظیم شده و 
وضعیت مطلوب و درستی ندارد.نماینده مردم 
نقده و اشنویه در مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه هر خانوار ایرانی در حدود دوسوم درآمد 
ماهیانه خود را برای اجاره بها یا خرید مسکن 
های  گذاری  سیاست  افزود:  گذارد،  می  کنار 
ما در حوزه مسکن درست نبوده و در تبدیل 
کردن مسکن از یک کاالی سرمایه ای به  کاالی 

مصرفی موفق عمل نکرده ایم.
é  کاالیی به  مسکن  تبدیل  از  انتقاد 

سرمایه ای
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر 
بخش  جامعه  از  زیادی  بخش  و  مردم  اینکه 
اعظمی از دارایی های خود را در بخش مسکن 
سرمایه گذاری می کنند، تصریح کرد: دولت 
باید با مدیریت بازار اجاره بها و کنترل قیمت 
امالک براساس سیاست گذاری های دقیق از 
حضور دالالن و واسطه ها در این بازار جلوگیری 
کند.وی با اشاره به عرضه انبوه مسکن در سال 
های اخیر، تاکید کرد: با وجود تولید و عرضه 
بیش از حد مسکن در سال های اخیر متاسفانه 
در نتیجه ضعف مدیریت و برنامه ریزی در این 
باال  بها  حوزه همچنان قیمت مسکن و اجاره 
دولت خالء  که  دهد  می  نشان  این  که  است 

مدیریتی و سیاست گذاری را پر نکرده است.
é  بها اجاره  در  بانکی  سود  نرخ  کاهش 

سرشکن شد
بازار  آشفتگی  به  اشاره  با  یارمحمدی  علیم 
اجاره بها در فصل نقل و انتقاالت،گفت: بنگاه 
های معامالتی و مشاوران امالک عامالن اصلی 
تاثیرگذاری بر نرخ اجاره بها برای کسب سود 
عمران  کمیسیون  رئیس  هستند.نایب  بیشتر 
مجلس، با انتقاد از فعالیت دالالنه بنگاه ها و 
های  بنگاه  گفت:  کشور،  در  امالک  مشاوران 
معامالتی دامن زننده به حباب قیمتی اجاره بها 
هستند.نماینده مردم زاهدان درمجلس شورای 
اسالمی،با بیان اینکه ارتباط دادن کاهش نرخ 
سود بانکی با نرخ اجاره بها دیگر داللی بنگاه های 
افزود:  است،  بوده  اخیر  روزهای  در  معامالتی 
بسیاری از مشاوران امالک با اشاره به کاهش 
نرخ سود بانکی افزایش نرخ اجاره بها را امری 
توجیه پذیر می خوانند.وی با تاکید براینکه تا 
سال های قبل نرخ اجاره بها تابعی از یک چهارم 
تصریح  لحاظ می شد،  واحد مسکونی  قیمت 
کرد: متاسفانه اکنون این نرخ نیمی از قیمت 
خانه را شامل می شود که برای اقشار متوسط و 

ضعیف جامعه بسیار رقم باالیی است.
é  نرخ کاهش  از  ملتهب  بها  اجاره  بازار 

سود بانکی
این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه 

موجرها  و  معامالتی  های  بنگاه  از  بسیاری 
خواهان دریافت رقم بیشتری به عنوان اجاره در 
هر ماه هستند، گفت: با توجه به کاهش نرخ 
این  در  که  ملتهب  بها  اجاره  بازار  بانکی  سود 
میان قشر متوسط و ضعیف جامعه برای داشتن 
سرپناه مجبور هستند درآمد بیشتری را صرف 
اجاره خانه کنند.یارمحمدی از ورود کمیسیون 
بها  اجاره  بحث  ساماندهی  به  مجلس  عمران 
از  دعوت  با  کمیسیون  این  گفت:  و  خبرداد 
مسئوالن مربوطه حباب قیمتی در بحث مسکن 

را از بین خواهد برد.
é  تورم با  همسو  بها  اجاره  نرخ  کاهش 

ضروری است
مجید کیان پور با اشاره به آشفته بازار اجاره بها، 
گفت: با توجه به قرارگرفتن در فصل جابجایی، 
بازار اجاره بها ملتهب شده و اعمال قیمت های 
سلیقه ای را شاهد هستیم.نماینده مردم درود 
و ازنا در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
نقل  زمان  پایان شهریورماه  تا  اوایل خرداد  از 
بحث  در  برنامگی  بی  افزود:  است،  انتقاالت  و 
تنظیم بازار مسکن فشارهای بسیاری را بر مردم 
به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه تحمیل 
کرده است.این نماینده مردم در مجلس دهم، با 
تاکید بر اینکه افزایش نرخ مسکن به ویژه در 
بحث اجاره بها با نرخ تورم فاصله فاحشی دارد، 
تصریح کرد: دولت باید همسو با کاهش نرخ تورم 
به کاهش نرخ سود بانکی، اجاره بها و سایر مولفه 
دارد  اقتصادی  بهبود  بر  تاثیرگذاری  که  هایی 
اقدام کند.وی با بیان اینکه افزایش نرخ اجاره 
بها باید با نظارت های بیشتر از سوی وزارت راه 
و شهرسازی، مشاوران امالک، سازمان تعزیرات 
حکومتی و سازمان مالیاتی همراه شود، گفت: 
بسیاری از افزایش قیمت ها در بحث اجاره بها 

نتیجه ضعف نظارت ها و اعمال سلیقه است.
é  حباب قیمتی اجاره بها باید شکسته

شود
وی با بیان اینکه شکستن حباب قیمتی اجاره 
بها با نزدیک شدن نرخ آن به تورم ممکن می 
بها  در حالی  باال بودن نرخ اجاره  شود،گفت: 
نیست.این  منطقی  داده  رخ  تورم  کاهش  که 
نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: باید 
و  خصوصی  بخش  حضور  برای  سازی  زمینه 
سرمایه هایی که در بانک ها سپرده شده اند 
در بخش تولید مسکن صورت بگیرد تا به این 
ترتیب کمبود واحد مسکونی بهانه ای برای رشد 
قیمت مسکن و اجاره بها نباشد.عضو کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی، یادآور شد: در 
حال حاضر ارقامی که برای اجاره بها لحاظ می 
واحد  واقعی  ارزش  میزان  از  باالتر  شود؛بسیار 

مسکونی است.
é  توان پایین مردم برای خرید خانه بازار

اجاره بها را داغ کرده است
ساله  هر  افزایش  از  انتقاد  با  محمدیان  اقبال 
برای  مشخص  دستگاهی  نبود  و  بها  اجاره 
نظارت بر آن، گفت: در موضوع افزایش اجاره 
بها مجموعه ای از عوامل بسیار دخیل است و 
عنوان  به  را  امالک  مشاوران  تنها  توانیم  نمی 

این عامل معرفی کنیم.نماینده مردم رامهرمز و 
رامشیر در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
حوزه مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است، 
افزود: هر زمانی که مسکن از رکود خارج شود 
حرکت های خوبی در حوزه اشتغال، اقتصادی 
و رفع نیازهای مردم شکل خواهد گرفت.وی با 
اشاره به تکرار رکود در مسکن هر چند سال یک 
بار، تصریح کرد: معموال در کشور ما مسکن یک 
خواب 4 یا ۵ ساله داشته بعد جهشی بی سابقه 
را تجربه می کند که بخشی از این جهش کاذب 

بوده و با واقعیت ها همخوانی ندارد.
 

é  جهش های کاذب در بحث مسکن نرخ
اجاره بها را افزایش داده است

محمدیان با بیان اینکه جهش های کاذب در 
بهای  اجاره  که  شود  می  باعث  مسکن  بحث 
مسکن افزایش یافته و مشکالتی را برای مردم 
ایجاد کند، گفت: اقشار کم درآمد جامعه که 
توان خرید مسکن را نداشته و به اجاره واحد 
خسارت  ترین  مهم  آورند  می  روی  مسکونی 
دیدگان از افزایش نرخ اجاره بها هستند.وی با 
تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت پرداخت ها 
در کشور بسیار از مردم توان خرید مسکن را 
ندارند، تصریح کرد: نابه سامانی وضعیت اجاره 
مشکالت  کشور  اقتصاد  فعلی  شرایط  در  بها 
زیادی را برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه 
ایجاد کرده است.عضو کمیسیون عمران مجلس 
عمران  کمیسیون  تالش  از  اسالمی،  شورای 
مجلس برای ضابطه مند کردن بحث اجاره بها 
خبر داد و افزود:  اقدامات خوبی بحث مسکن 
در کمیسیون عمران مجلس در حال انجام است 
تا ساماندهی خوبی صورت بگیرد که نهایت آن 

رضایتمندی مردم خواهد بود.
خالء ضابطه برای ساماندهی وضعیت اجاره بها

قلی ا... قلی زاده با اشاره به نا به سامانی بازار 
اجاره بها در کشور، گفت: نبود ضابطه و قانون 
مشخص در بحث ساماندهی بازار اجاره بها توان 
مالی مردم برای داشتن سرپناه را هر روز کمتر 
می کند.نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند 
در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه رکود 
موجود در بازار مسکن بسیاری از مشاغل را به 
افزود: با خروج  آستانه تعطیلی کشانده است، 
سمت  به  نیز  بها  اجاره  بازار  رکود  از  مسکن 
قیمت تعادلی سوق خواهد یافت .وی با تاکید بر 
اینکه کاهش نرخ سود بانکی نیز نتوانسته کمکی 
به ثبات نرخ ها در بازار اجاره بها کند، تصریح 
کرد: با کاهش نرخ سود بانکی موجرها خواهان 
اجاره دادن ملک مسکونی خود به صورت اجاره 
هستند تا رهن تا به این ترتیب بتوانند ماهیانه 
بزنند.ا...  به جیب  خانه  عواید  از  را  هایی  پول 
قلی زاده با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی 
تا رسیدن به حد مشخص و همسو با نرخ تورم 
می تواند تا حدودی بازار مسکن را ساماندهی 
کند، افزود: دولت و حتی مجلس باید در زمینه 
ورود  بها  اجاره  و  مسکن  نرخ  در  ثبات  ایجاد 
داشته باشند.وی از ضرورت تشکیل کارگروهی 
مند  قاعده  برای  مجلس  و  دولت  از  متشکل 
کردن بحث اجاره بها خبر داد و گفت: باید با 
مشخص  ای  الیحه  مجلس  و  دولت  همکاری 
برای ساماندهی بازار اجاره بها مصوب شود تا به 
این ترتیب با ابزارهای قانونی بتوان از نابه سامانی 
بازار اجاره بها جلوگیری کرد.این نماینده مردم 
در مجلس دهم، با بیان اینکه در حال حاضر 
متولی مشخصی برای بحث اجاره بها در کشور 
وجود ندارد، افزود: با تدوین طرحی مشخص می 
توانیم متولی مشخصی برای ضابطه مند کردن 
بحث اجاره بها و تعیین نرخ ها تعیین کنیم.ا... 
قلی زاده ادامه داد: با اوج گیری نا به سامانی 
اقتصادی بسیاری از موجران به فشار آوردن بر 
مستاجران با اعمال نرخ های نجومی اقدام می 
زندگی  به سخت شدن شرایط  این  که  کنند 

مردم منجر می شود.

نگرانی نمایندگان مجلس ازآشفتگی اجاره بها

ضرورت ورود جدی دولت و مجلس برای ساماندهی مسکن

با حضور بیش از ٨۰ درصد از شرکت های 
و  همایش  درچهارمین  لیفتینگ  فعال 
نمایشگاه ساالنه استاندارد و ایمنی جرثقیل ها، 
و  باربرداری  تجهیزات  باالبرها  ها،  لیفتراک 
شهریور  و 4  تاریخ٣  در  که  وابسته  صنایع 
۱٣۹۵ توسط بازرسی فنی جرثقیل و مرکز 
و  کیفیت  هیرسا  ای  حرفه  های  اموزش 
تحت حمایت وزارت صنعت معدن تجارت 
علمی  حمایت  و  استاندارد  ملی  سازمان  و 
سیویلیکا و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی در 
محل پژوهشگاه صنعت نفت در شهر تهران 

برگزار می شود.
چهارمین  رئیس  عبدی  رضا  مهندس 
همایش و نمایشگاه ساالنه استاندارد و ایمنی 
جرثقیل ها، لیفتراک ها، تجهیزات باربرداری و 
صنایع وابسته در ادامه در خصوص اینکه علت 
اصلی تشکیل این گردهمایی و اینکه چقدر 
باالبردن  در  گردهمایی  گونه  این  برگزاری 
سطح کارشناسان و صاحبنظران این حرفه 
برگزاری  از  هدف  گفت:  بود  خواهد  مفید 

این همایش این است که ما بتوانیم وضعیت 
لحاظ  از  علمی  دانش  و  کشور  در  موجود 
تجهیزات شناسایی کنیم و از اعمال شتاب زده 
و عجوالنه که باعث ضربه زدن به این صنعت 
می شود پیشگیری کنیم همچنین محورهایی 
ایمنی  های  استاندارد  سطح  نظیرافزایش 
و صنعت حمل  جرثقیل ها  فنی  بازرسی  و 
حوادث  ،بررسی  »لیفتینگ«  بار  انتقال  و 
ساالنه در سطح بافت شهری و صنعتی سراسر 
کشور و بافت، بررسی راهکار ها و روش های 
کشور های پیشرفته را بازگو خواهیم کرد.وی 
تصریح کرد: از دیگر موضوعاتی که قرار است 
در این گردهمای داشته باشیم می توان به 
استانداردهای قبل از نصب وبهره برداری، در 
زمان استفاده أولیه، بعد از بهره برداری و دوره 
ایی ،تعمیرات و نگهداری،اپراتوری و ریگری، 
HSE،حوادث  غیرعامل  پدافند  و  ایمنی 
های  دفترچه  و  فنی  مدارک  ها،  بحران  و 
راهنما،استاندارد های طراحی و ساخت، ایمنی 

و آتش نشانی اشاره کرد.

واردکنندگان خودرو  انجمن صنفی  رئیس 
دستگاه   ۱٣ صادرات  هزینه  اینکه  بیان  با 
خودرو لوکس قاچاق از قیمت این خودروها 
بیشتر می شود، گفت: قرار است این خودروها 
برخورد  برای  مناسبی  راه  که  شوند  امحا 
از  رضایی  میثم  است.  قاچاقچیان  با  قاطع 
امحاء و نابودی ۱٣ خودروی لوکس قاچاق 
برای  عبرتی  درس  را  آن  و  کرد  حمایت 
قاچاقچیان ریز و درشت کشور دانست.وی 
افزود: رسیدگی به پرونده خودروهای لوکس 
قاچاق از سال گذشته آغاز شده است و در 

حال حاضر شاهد اعالم حکم آن هستیم.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان 
خودرو با تأکید بر اینکه موضع صریح این 
انجمن، امحاء و از بین بردن کاالی قاچاق 
پیرو منویات مقام معظم رهبری است، اظهار 
یا  و  این خودروها  داشت: موضوع صادرات 
فروش قطعات آن نیز در نهادهای متولی و 
دخیل در این پرونده بررسی شده است و 
باید بگویم که هزینه صادرات این خودروها 
ادامه  بیشتر می شود.وی  از قیمت خودرو 
داد: موضوع فروش قطعات و لوازم یدکی این 
خودروها در بازار داخلی نیز به دلیل شبهه 
مسئوالن  کار  دستور  از  مفسده،  ایجاد  در 
امر خارج و در نهایت تصمیم بر امحای این 
گرفته  فارس  استان  در  قاچاق  خودروهای 
شده است.وی با اعالم اینکه متهم این پرونده 
یک نفر است، تصریح کرد: از ۱٣ خودروی 
 ۱۲ تعداد  ب.ام.و،  و  رنجروور  پورشه،  بنز، 

خودرو در استان فارس و یک دستگاه از این 
خودروها در استان اصفهان کشف و ضبط 
شده است.رئیس انجمن صنفی کارفرمایی 
با  قاطع  برخورد  خودرو،  واردکنندگان 
کالن  اجناس  بردن  بین  از  و  قاچاقچیان 
قاچاق در پیش چشم مردم را خط جدیدی 
برای مبازره با قاچاق کاال و ارز دانست که 
به تازگی از سوی رهبر معظم انقالب برای 
مسئوالن و متولیان امر، ترسیم شده است.
به گفته وی، تا قبل از دستور رهبر انقالب، 
سرنوشت کاالهای غیر فسادپذیر مکشوفه 
قاچاق، یا ماندن در انبارهای سازمان اموال 
تملیکی بود و یا به مزایده گذاشته می شد 
امکان  شده  اعالم  اخیراً  که  طور  آن  یا  و 
صادرات مجدد آنها فراهم می شد.وی ادامه 
سازمان  طریق  از  قاچاق  کاالی  وقتی  داد: 
به  و  شده  فروخته  دوباره  تملیکی  اموال 
بازار می آید قاچاقچیان آنها را خریده و کنار 
کاالی قاچاق خود به بازار عرضه می کنند 
خریداری  قاچاق  کاالی  دیگر  عبارت  به  و 
شده از سازمان اموال تملیکی به نوعی نقش 
پوشش در مورد کاالی قاچاق کشف نشده را 
ایفا می کند.رئیس انجمن صنفی کارفرمایی 
با  کرد:  خاطرنشان  خودرو  واردکنندگان 
انقالب، می توان  رهبر معظم  فرمان جدید 
اینطور نتیجه گرفت که از این پس باید برای 
برخورد موثر با قاچاق کاال، تمامی کاالهای 
مکشوفه امحاء شده یا به قول رهبر معظم 

انقالب اسالمی، به آتش کشیده شوند.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو:

امحای ۱۳ خودروی لوکس، برخورد قاطع با قاچاقچیان است
باعث ضربه زدن به صنعت  با  اعمال شتاب زده

طول عمر اکثر دستگاه های حمل بار باالی ۱2 سال است

یارانه مردادماه سه شنبه شب واریز می شود

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: شصت و ششمین مرحله 
یارانه نقدی مربوط به مردادماه جاری ساعت ۲4 روز سه شنبه )۲۶ 
مردادماه( به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.در اطالعیه این 
سازمان آمده است: احتراماً ضمن تبریک سالروز والدت هشتمین 
به اطالع  امام رضا )ع( بدین وسیله  تابناک والیت حضرت  اختر 
مردم شریف ایران می رساند »شصت و ششمین« مرحله یارانه نقدی 
مربوط به مردادماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازاء هرنفر 
4۵ هزار و ۵۰۰ تومان ساعت ۲4 روز سه شنبه مورخ ۲۶ مردادماه 
جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

 
بازار سرمایه

پروژه تسهیل فرآیند سپرده کردن سهام پایان یافت

مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی گفت: پروژه فرآیند سپرده سازی 
به  ارائه خدمات  افزایش  برای اشخاص حقیقی در راستای  سهام 
افزود:  محسنی  شد.محمدرضا  تکمیل  سرمایه  بازار  سهامداران 
مدیریت ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی در طول چهار سال 
اخیر اقدامات گسترده ای را برای بهبود فرآیند سپرده سازی سهام 
برای اشخاص حقیقی و حقوقی انجام داد که در نهایت این پروژه 
بزرگ بازار سرمایه اواخر هفته گذشته با سپرده کردن سهام شرکت 
ایران مرینوس به پایان رسید.وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این 
پروژه، درصد سهام غیر سپرده حقیقی به کل سهام ثبت شده از یک 
به نیم درصد،   تعداد کدهای حقیقی دارای سهم غیر سپرده از ۲4 
به ۵ درصد و سهام غیر سپرده از ۱4 به 7 درصد کاهش یافته است.

 
بازار بین بانکی ارز راه اندازی می شود

مدیرعامل بورس کاالی ایران ۲ پیش شرط بانک مرکزی برای راه اندازی 
بازار آتی ارز را اعالم کرد و از برنامه این بانک  برای ایجاد بازار بین بانکی 
ارز خبرداد.حامد سلطانی نژاد درباره راه اندازی بازار آتی ارزبه مهر گفت: 
تهیه زیرساخت ها، نرم افزارها، قوانین و مقررات، انتخاب دارایی پایه دالر 
و یورو، مذاکره با فعاالن بازار ارز مثل صرافی ها و جلب مشارکت آنها در 

این بازار  از جمله اقداماتی است که انجام شده است.
 

خودرو

تولید ۳۳۹ هزار دستگاه خودروی سواری 
در ۴ ماهه امسال

طی 4 ماهه منتهی به تیرماه امسال، تولید خودروی سواری توسط 
خودروسازان داخلی کشور به مرز ٣٣۹ هزار و ٨٣٨ دستگاه رسید 
که در مقایسه با مدت مشابه خود در سال گذشته، رشد٣.٣درصدی 
از  تولید خودرو  امسال،  را نشان می دهد.طی چهار ماهه نخست 
سوی خودروسازان داخلی کشور به مرز ٣٣۹ هزار و ٨٣٨ دستگاه 
رسیده که در مقایسه با مدت مشابه خود در سال گذشته، رشد 
٣.٣درصدی را نشان می دهد.بر این اساس، بیشترین آمار خودروهای 
سواری تولید شده شامل مونتاژ پراید)پراید و دوگانه سوز( به تعداد 
۵۱ هزار و۲4۰دستگاه؛ پژو 4۰۵ به تعداد 4٨ هزار و ۵۵4دستگاه، 
پژو ۲۰۶ به تعداد 4۱هزار و ۵۵۵دستگاه، پژو پارس به تعداد ٣۰ 
هزار و ۱۰4 دستگاه، تیبا X۲۰۰به تعداد ۲۶ هزار و ٨4۱دستگاه و 

سمند به تعداد ۲۵ هزار و 4۵٨ دستگاه گزارش شده است.
 

کشاورزی

زیتون از مناطق آزاد قاچاق می شود

در بهار امسال ۱۵ تن زیتون از مبادی رسمی و گمرکات کشور 
وارد شده است که معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که هیچ 
مجوزی برای واردات این محصول صادر نشده و واردات و قاچاق آن 
از طریق مناطق آزاد صورت می گیرد.محمد علی طهماسبی به ایسنا 
گفت : زیتون خارجی مورد نظر از طریق مناطق آزاد به کشور وارد 
شده و از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیگیر این مسئله 
هستیم.وی افزود: هیچ مجوزی برای واردات زیتون کنسروی صادر 
نشده است و تنها روغن زیتون اجازه واردات دارد.به گفته طهماسبی، 
بارها از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده که باتوجه به تولید 
مناسب زیتون، نیازی به واردات آن و دیگر میوه ها نداریم.معاون وزیر 
جهاد کشاورزی با بیان اینکه تنها چهار میوه موز، آناناس، نارگیل و 
انبه مجوز واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی را دارند، گفت: بر 
اساس  پیگیری های صورت گرفته، با واردکنندگان زیتون برخورد 

می شود و پرونده آن ها در حال پیگیری است.
 

بازار مرغ متعادل شد

بازار  در  مرغ  گوشت  قیمت  گذشته  ماه  طی  که  شرایطی  در 
افزایش یافت و ذخایر گوشت مرغ منجمد از سوی وزارت جهاد 
کشاورزی برای تعادل قیمت در بازار عرضه شد، قائم مقام وزیر 
کشاورزی از کاهش و منطقی شدن قیمت گوشت مرغ خبر داد و 
گفت: از نظر این وزارتخانه حداکثر قیمت گوشت مرغ برای بازار 
مصرف حدود کیلویی 7٣۰۰ تومان بوده و بیش از این منطقی 
است  سال  یک  گفت: حدود  ایسنا  به  مهرفرد  اکبر  نیست.علی 
که قیمت مرغ در بازار از هزینه تمام شده تولیدکنندگان کمتر 
است و همین عامل سبب شد تا برخی از مرغداران تولید خود را 
کاهش دهند که یکی از عوامل افزایش قیمت این محصول شد.

 
بازرگانی و صنعت

۳0 شاخص برای تعیین رئیس اتاق ایران تعریف شد
اولین  در  گفت:  ایران  اتاق  کمیسیون های  روسای  سخنگوی 
برای  شاخصه   ٣۰ ایران  اتاق  کمیسیون  روسای  شورای  جلسه 
رئیس اتاق تعریف شد.ابوالفضل روغنی  گلپایگانی درباره تعیین 
روسای  شورای  جلسه  »در  کرد:  اظهار  ایران  اتاق  آتی  رئیس 
کمیسیون ها، ٣۰ شاخصه تعریف شده که یک رئیس مطلوب چه 
ویژگی هایی باید داشته باشد، این جلسه در تقابل و حمایت از 
هیچ کس نبود.سخنگوی روسای کمیسیون های اتاق ایران افزود: 
ما شورای روسا را به رسمیت می شناسیم و با آنها ارتباط خوب 
و منطقی داریم؛  چرا که شورای روسا تجربه خوبی دارند و اگر 
کنار آنها قرار بگیریم می توانیم از تجربیاتشان استفاده کنیم.وی 
افزود: با برگزاری این جلسه فقط خواستیم بگوئیم کمیسیون ها 
هم در نقش آفرینی حضور دارند. در این شورا به هر نتیجه ای 
به  پیشنهاد می کنیم.  نمایندگان  به هیات  را  نتیجه  برسیم  که 
گزارش فارس ، همه حرف ما این بوده اتاق باید در جهت تقویت 
به  بتوانیم سیستمی قوی  تا  بردارد،  شورای کمیسیون ها  قدم 

وجود آوریم تا همه ذی نفعان اتاق را پاسخگو باشد.«

اقتصاد کالن
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علیرضا  تلویزیونی  مجموعه  جدیدترین 
اولین  که  دارد  نام  »پرستاران«  افخمی 

پالن های خود را ضبط کرد.
سریال  تهیه  دستیار  جعفری  حسن  سید 
باشگاه خبرنگاران  با  گفتگو  در  »پرستاران« 
شکل گیری  چگونگی  خصوص  در  جوان؛ 
ساخت این مجموعه تلویزیونی گفت: حدود 
و  بهداشت  وزارت  پیش  نیم  و  سال  یک 
فعالیت  مورد  در  قبلی  آشنایی  درمان طبق 
این حوزه، از ما دعوت کرد و پیشنهاد ساخت 
با  که  دیداری  از  داده شد. پس  سریال  این 

دکتر هاشمی داشتیم، کار کلید زده شد. 
 وی افزود: پس از دیدار اولیه، علیرضا افخمی 
طرحی را ارائه داد و مورد قبول قرار گرفت. 
و  تحقیق  تیم  کمک  با  فیلمنامه  نگارش 
پژوهش حدود 1۴ ماه زمان برد که نهایتا به 
تصویب رسید. پس از آن حدود سه ماه روی 

پیش تولید کار کردیم. 
 وی افزود: فیلمبرداری ما حداقل 9 ماه طول 
 5۲ در  سریالی  شاهد  مخاطبان  و  می کشد 

همه  اگر  بود.  خواهند  دقیقه ای   ۴5 قسمت 
و  بهمن ماه  برود،  پیش  برنامه  طبق  کارها 
این  در روز تولد حضرت زینب )س( پخش 

سریال آغاز خواهد شد. 

 وی ادامه داد: تدوین این مجموعه به صورت 
همزمان توسط افسانه افخمی انجام می شود 
و اگر تا بهمن بتوانیم ۲0 یا ۳0 قسمت تولید 

کنیم، پخش آن آغاز خواهد شد. 

جدید  بازیگران  اینکه  به  اشاره  با  جعفری   
شد،  خواهند  اضافه  »پرستاران«  سریال  به 
عنوان کرد: داستان های این سریال حادثه ای 
یا  و  سه  دو،  اپیزودهای  صورت  به  و  است 
گستردگی  بر  بنا  بود.  خواهد  قسمتی  چهار 
قصه ها و با نوشتن قسمت های جدید بازیگر 
اضافه خواهد شد.   وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر شباهت این فیلم به نمونه خارجی 
آن  که  گفت  نمی توان  کرد:  تصریح  آن، 
به  و  است  نبوده  نظرمان  مد  اصال  سریال 
نوعی »پرستاران« با الهام از آن ساخته شده 
در  که  مطلب  این  بیان  با  جعفری  است.   
تلخی  اتفاقات  شاهد  »پرستاران«  سریال 
سریال  این  کرد:  خاطرنشان  بود،  خواهیم 
قطعا طنز نخواهد بود اما شاید موقعیت های 

طنز بسیار کوچکی در آن به وجود بیاید.
گفتنی است؛ فاطمه گودرزی، عاطفه رضوی، 
خیرابی  سیاوش  کیانی،  لیندا  حبیبی،  الناز 
و مهدی صبایی بازیگران اصلی »پرستاران« 

هستند.

»پرستاران« به تلویزیون می آیند 

سعید آقاخانی کارگردان »ویال« شد

مهران مهام تهیه کننده سریال »ویال« اعالم کرد که سعید 
آقاخانی کارگردانی این سریال را بر عهده خواهد گرفت.

مهران مهام تهیه کننده سریال های تلویزیونی با اشاره به 
پروژه هایی که در دست دارد به  مهر گفت: فعال ساخت 
نژاد در شبکه  سریال »پنچری« به کارگردانی برزو نیک 
سه به تصویب رسیده است و چون نیک نژاد درگیر این 
کار است سعید آقاخانی کارگردانی »ویال« را بر عهده می 

گیرد.
نیست سریال »ویال«  البته هنوز مشخص  داد:  ادامه  وی 
به نوروز سال 9۶ برسد یا خیر چون ما در حال کار روی 
قصه »زیر آسمان شهر« به کارگردانی مهران غفوریان نیز 
هستیم. از طرفی منتظریم تا سعید آقاخانی که هم اکنون 
درگیر یک پروژه سینمایی است زمانش آزاد شود تا بتواند 

کارگردانی »ویال« را بر عهده بگیرد.
مهام درباره نظر مساعد آقاخانی نسبت به »ویال« عنوان 
کرد: سعید آقاخانی فیلمنامه »ویال« را خواند و گفت که 
آن را دوست داشته است و ما منتظریم تا ببینیم کی می 

تواند سر این کار حاضر شود.
سریال »ویال« که قرار بود نورزو سال 95 به تولید و پخش 
برسد چند بار کارگردانش تغییر کرد و در آخرین خبرها 
حاال  اما  شود  کارگردانی  نژاد  نیک  برزو  توسط  بود  قرار 
قرار است سعید آقاخانی کارگردانی آن را بر عهده بگیرد.

فیلم ایرانی »حادثه منا«

فیلمی  پایانی ساخت  ابراهیم وند« که در مراحل  «مریم 
درباره  » المانیتور«   با  گفتگو  در  است،  منا  فاجعه  درباره 
ابعاد گوناگون این پروژه  سینمایی و دیدگاه غیرسیاسی 
کارگردانی  و  تهیه کنندگی  که  ابراهیم وند  گفت.مریم  آن 
فیلم »۲۴ سپتامبر« درباره فاجعه منا و با تمرکز بر زندگی 
محسن حاجی حسنی کارگر، قاری قرآن به شهادت رسیده 
به »المانیتور«  بر عهده دارد، دراین باره  را  این حادثه  در 
گفت: زمانی که مقام معظم رهبری گفت که فاجعه منا 
نباید فراموش شود، فکر کردم زبان هنر می تواند به این امر 

کمک کند و یاد شهدای منا را زنده نگه دارد.
او یادآور شد: در آن زمان مشغول ساخت یک فیلم درباره 
یک شهید بودم که البته هیچ ربطی به شهدای منا نداشت 
بنابراین آن پروژه را کنار گذاشتم و به جای آن این فیلم 
را با هزینه شخصی ساختم. سازمان حج  و زیارت ایران و 
دیگر سازمان های مرتبط تنها حمایت معنوی  خود را  از 

این پروژه اعالم کردند و هیچ کمک مالی انجام ندادند.
وی ادامه داد: این فیلم بر اساس حوادث واقعی است واگر 
قصد داشتیم مستند بسازیم کار ساده تری داشتیم. با این 
وجود روایت مجدد یک تراژدی زمانی که شخصیت اصلی 
درباره  می کند،  حساس تر  را  کار  است  قرآن  قاری  یک 
حساسیت های  نیز  فیلم  در  منا  فاجعه  تعریف  چگونگی 
فراوانی وجود داشت، در واقع نگرانی اصلی، چگونگی به 

تصویرکشیدن این تراژدی بود.

رشد قارچ گونه تماشاخانه ها و اجرای 
بدون پیشینه

که  جدیدی  نمایش  از  خبرهایی  اعالم  با  تیرانداز  سیما 
روزهای  این  وضعیت  از  ببرد،  به صحنه  پاییز  دارد  قصد 
تماشاخانه ها تعبیر به رشد قارچ گونه آنها کرد و گفت:این 
تماشاخانه ها که باید خوراکی برای اجرا داشته باشند، هر 

متنی را بدون پیشینه خاصی به صحنه می برند.
ابتدا  ایسنا  با  گفت وگو  در  تئاتر  کارگردان  و  بازیگر  این 
از مهرماه  قرار است  تئاتر جدیدش توضیح داد:  درباره ی 
نمایشی را با همراهی هنرجویان کارگاه آوا که دوره ی«از 
متن تا اجرا« را پشت سر گذاشته اند، روی صحنه ببریم. 
این نمایش که در پنج اپیزود اجرا می شود و هنوز اسمی 
بداهه پردازی  براساس  کاری  نشده،  تعیین  آن  برای 

هنرجویان است.
نمایش  این  تمرین  حال  در  گروه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تبریزی نوشته و آن  را نوشین  افزود: متن نمایش  است، 
با  بلک باکس  سالن  یک  که  معاصر«  »کنش  سالن  در  را 

شرایط مناسب برای کار ما است، اجرا می کنیم.
این  کرد:  اظهار  نمایش  متن  درباره  همچنین  تیرانداز 
نمایش پنج اپیزودی مانند همه کارهای من نوعی انتقاد 
اجتماعی است که در آن مسائلی همچون نوع روابط نسل 
بازیگر  امروز، بی عیب و نقص نبودن همه آدم ها، هیجان 
شدن و پرداختن به جنبه اخالقی ایرانی ها مطرح می شود.

بوی پیراهن یوسف 

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند بوی پیراهن یوسف 
حاتمی کیاو  ابراهیم  کارگردانی  و  نویسندگی  به  ایرانی  فیلمی 
و  انتظامی  مجید  اثر  آهنگ ساز  می باشد.   1۳7۴ سال  محصول 

دستیار کارگردان فیلم آتیال پسیانی هستند.
خالصه داستان: دایی غفور راننده تاکسی فرودگاه، با وجود همه 
شده،  شهید  جنگ  در  یوسف  پسرش  می کند  ثابت  که  مدارکی 
هنوز فکر می کند که او زنده است و حتی حرف دامادش اصغر را 
با این که پالک یوسف  او  که همرزم یوسف بوده قبول نمی کند. 
یافته اند، همیشه منتظر است پسرش  را هم در شکم یک کوسه 
بازگردد. دایی غفور در فرودگاه با دختر جوانی به نام شیرین آشنا 
از  برادرش خسرو که در جنگ گم شده  یافتن  برای  می شود که 
اروپا به ایران آمده است. یکی از آزادگان که در زندان با خسرو، 
برادر شیرین بوده و به ایران بازگشته، با شیرین تماس می گیرد و 
می خواهد اطالعاتی بدهد. شیرین و دایی غفور به دیدن او می روند 
بازمی  زودی  به  و  است  آنها می گوید که خسرو سالم  به  آزاده  و 
را  نتوانسته حقیقت  که  غفور می گوید  دایی  به  پنهانی  اما  گردد. 
اردوگاه  اعتصاب در  زیرا خسرو در جریان یک  بگوید،  به شیرین 
اعدام شده است. اصغر، داماد دایی غفور که معالجه اش را در آلمان 
یوسف  می کند  فکر  غفور  دایی  مانند  برگشته،  و  گذاشته  ناتمام 
زنده است. به همین دلیل به مرز قصرشیرین ـ محل ورود اسرا ـ 
می رود. شیرین در تدارک استقبال از خسرو است که از حقیقت 
آگاه می شود. او به دایی غفور اعتراض می کند که می خواسته او 
بازگشت عزیزش کند. شبی که  را هم مانند خودش، اسیر توهم 
به دایی غفور  تلفنی  اصغر  دارد،  را  پاریس  به  رفتن  شیرین قصد 
خبر می دهد که اطالعاتی از خسرو به دست آمده و او به زودی 
قصر  به سمت  شبانه  و شیرین  غفور  دایی  گردد.  بازمی  ایران  به 
در  شیرین  که  هنگامی  بعد،  روز  صبح  می کنند.  حرکت  شیرین 
میان آزادگان به دنبال خسرو می گردد، ناباورانه یوسف را می بیند 

و مژده بازگشت عزیز دایی غفور را به او می دهد.
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم :دایی غفور)علی نصیریان(:می بینی 
حرفامو  این  بیا…من  من  یوسف  کردی؟  چه  بینی  می  یوسف؟ 
یوسف؟این  کنم  نجوا  کی  گوش  توی  یوسف؟من  بگم  کی  به 
انصافه؟ این انصافه؟خب خودتو به من نشون بده…. انصافه؟این 
با این دل چه کنم؟… من این  تو کجایی؟ تو شکم کوسه؟ من 
غصه را با کی تقسیم کنم؟ …دیگه دارم اذیت میشم دیگه وقتشه 
بده… نشون  من  به  ام….خودتو  ! من خسته  …بچه جون  که 
به  رو  کنار…شما  کنم؟برین  تیکه حلبی چه  یه  این  با  من  آخه 
مقدسات برین کنار…بذارین ببینمش….بذارین تا چشام سو داره 

ببینمش…آهای یوسف ! من اینجام…

یادها و خاطره ها در زمان .....

عشقبازی را تحمل باید ای دل پای دار          
 گر ماللی بود بود و گر خطایی رفت رفت

گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد          
 ور میان جان و جانان ماجرایی رفت رفت

امروز با حافظ

قایسه کودتاچیان ترکیه با نیروهای نازی

»الیف شافاک« نویسنده سرشناس ترکیه ای در سخنان اخیر خود، 
کودتاچیان ترکیه ای را با نازی های آلمانی مقایسه کرد.

»حریت دیلی نیوز« نوشت: »الیف شافاک« رمان نویس ترکیه ای که در 
استانبول و لندن زندگی می کند، در مصاحبه اخیر خود گفت: طراحان 

کودتای 15 جوالی ترکیه با نیروهای نازی »هیتلر« هیچ فرقی ندارند.

»شافاک« که رمان های »چهل قانون عشق« و »پنهان« را به نگارش 
درآورده، انفجار ساختمان مجلس ترکیه را با حمالت نیروی هوایی 
نازی ها به وست مینستر مقایسه کرد و گفت: آن هایی که به خشونت و 
توطئه متوسل می شوند، در جهان متمدن هیچ نوع حقانیت اجتماعی 

ندارند.
این نویسنده که تاکنون 1۳ کتاب منتشر کرده، به شب »تاریک و 
وحشتناک«ی اشاره کرد که ۲۴0 تن در ترکیه کشته و حدود ۲۲00 

نفر با ورود تانک ها به خیابان های استانبول و آنکارا زخمی شدند.
و  منتخب  دولت  کردند  تالش  آن ها  افزود:  همچنین  »شافاک« 
رئیس جمهور کشور را با اسلحه و تانک سرنگون کنند؛ اما هیچ کدام از 

این ها قابل پذیرش و توجیه نیست.

تولد آلفرد هیچکاک استاد وحشت

اوت   1۳ انگلیسی  بزرگ  کارگردان  هیچکاک  جوزف  آلفرد  سر 
1۸99متولد شد. هیچکاک بیشتر در زمینه فیلم های معمایی و دلهره آور 
فعالیت داشت. وی طی شش دهه، حدود 50فیلم ساخت. هیچکاک یکی 
از سرشناس ترین و محبوب ترین کارگردان های جهان است. از فیلم های 
معروف او می توان به سرگیجه، پنجره پشتی، شمال تا شمال غربی، روانی، 
بدنام، ربه کا و پرندگان اشاره کرد. او سال 195۶ تابعیت ایاالت متحده 
آمریکا را پذیرفت. مجله مووی میکر هیچکاک را تاثیرگذارترین فیلمساز 
همه دوران ها معرفی کرد. نشریه معتبر سینمایی سایت اند ساوند آلفرد 
هیچکاک را، بهترین کارگردان تمام ادوار سینمای انگلستان معرفی کرده 
است. مجله سینمایی توتال فیلم نیزاو را بزرگ ترین کارگردان سینمای 
جهان در تمام دوران ها برگزید. در نظر سنجی بنیاد فیلم آمریکا ۴ فیلم 
آلفرد هیچکاک به نام های سرگیجه، روانی، شمال با نورث وست و پنجره 

پشتی در فهرست 100 فیلم برتر تاریخ قرار گرفتند.
هیچکاک سال 19۸0درگذشت.

آن سوی آبها

هـر ملتـی دو نـوع دشـمن خونـی دارد. 
دسـته ای کـه به قانـون پشـت پا مـی زنند و 
دسـته دیگر کسـانی که بـا دقت بیـش از حد 

آن را اجـرا می کننـد. 
آلفرد کاپو

سخن حکیمانه

»داستان های کوتاه از بزرگان 
ایران« منتشر شد

کتاب»داستان های 
بزرگان  از  کوتاه 
احسان  اثر  ایران« 
ناظم بکایی به بازار 

کتاب رسید. 
گزارش  به 
در  آنچه  مهر، 
مجموعه  این 
معرفی  می خوانید، 

پنج نفر از بزرگان حوزه تاریخ اسالم در قالب 
۲5 داستان کوتاه است. احسان ناظم بکایی 
در قالب این داستان ها به مرور زندگی و آثار  
جعفری،  تقی  محمد  شهیدی،  جعفر  سید 
و  عسکری  مرتضی  خویی،  زریاب  عباس 
از  اخیر  سال های  در  که  آیتی  عبدالمحمد 
میان ما رفته و هر کدامشان، زندگی عجیبی 
جنگیده اند  روزگار  با سختی های  و   داشته 

پرداخته است.
تهران  دانشگاه  استاد  شهیدی،  جعفر  سید 
جعفری،  محمدتقی  نهج البالغه،  مترجم  و 
خویی  زریاب  عباس  موالناپژوه،  و  قران 
سید  نسخه شناس،  و  مورخ  ادیب،  مترجم، 
مرتضی عسکری پژوهشگر تاریخ و حدیث و 
عبدالمحمد آیتی، پژوهشگر تاریخ و ادبیات و 
فلسفه کسانی هستند که احسان ناظم بکایی 
در کتاب »داستان های کوتاه از بزرگان ایران« 

به زندگی شان توجه کرده است.
کتاب  قدیانی،  انتشارات  مؤسسه 
ایران«  بزرگان  از  کوتاه  »داستان های 
نوبت چاپ  را در  ناظم بکایی  نوشته احسان 
و  نسخه  شمارگان 1۶50  79 صفحه،  اول، 
قیمت ۸000تومان در اختیار عالقه مندان به 

مطالعه  زندگی بزرگان قرار داد.

در بازار کتاب

پارسا پیروزفر در »برف سرخ«

بازی در فیلم »برف  برای  پارسا پیروزفر 
سرخ« قرارداد بست.

به گزارش رسیده، فهرست بازیگران فیلم 
و  نویسندگی  به  سرخ«  »برف  سینمایی 
کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی 
مسعود ردایی در حال تکمیل است. این 
فیلم از چندی قبل وارد پیش تولید شده 
به  هم  پیروزفر  پارسا  تازگی  به  و  است 
فاطمه  است.  پیوسته  آن  بازیگران  گروه 
معتمد آریا و صابر ابر دو بازیگری هستند 
که پیش از این به گروه بازیگران پیوسته 
مشترک  همکاری  دومین  این  بودند. 
که  شود  می  محسوب  ردایی  و  توکلی 
نوروز امسال سریال »بیمار استاندارد« را 
به ترتیب در مقام نویسنده و تهیه کننده 
»برف  داشتند.  یک  شبکه  آنتن  روی 
کارنامه  سینمایی  فیلم  بیستمین  سرخ« 
پارسا پیروزفر است. پیروزفر سال 1۳۸9 
در فیلم »اینجا بدون من« جلوی دوربین 

بهرام توکلی رفته بود.
پیش بینی می شود نخستین نمایش این 
پنجم  و  سی  جشنواره  در  امسال  فیلم 

فیلم فجر باشد.
سرخ«  »برف  فیلم  داستان  خالصه  در 
که یک درام اجتماعی است، آمده است: 
خورشید از سردشت به تهران آمده است 
تا بداند چقدر دیگر زنده خواهد ماند. در 
مرکز درمانی اما، اتفاقات آن طور که در 

ذهن اوست پیش نمی روند.

خبر

زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
اهل  کریمه  میالد  سالروز  با  مصادف 
دختر،  روز  و  معصومه)س(  بیت،حضرت 
شهرداری  فارس  خلیج  همایش  سالن 
آفتاب،میزبان  دختران  جشن  با  وحیدیه، 

عده بسیاری از کنیزان حضرتش بود.
مردم  نماینده  که  پرشور  مراسم  این  در 
مالرد،  و  قدس  شهریار،  های  شهرستان 
شورای  اعضای  شهریار،  مرکزی  بخشدار 
اسالمی و شهردار وحیدیه نیز حضور داشتند، 
ویژه  به تشریح جایگاه  از سخنرانان  هریک 
دختران در جامعه اسالمی و نقش بی بدیل 
آنها در ترویج فرهنگ دینی و ارتقای اجتماع 

به سطوح عالی معنوی پرداختند.
تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
برهمت ارزنده اعضای شورای دوره نخست 

و  کاردان  شهردار  انتخاب  وحیدیه،  شهر 
پیگیری مستمر امور ابتدایی شورا و شهر 
را از جمله نکات برجسته آن دوره مهم از 

شورای اسالمی وحیدیه برشمرد. 
تبدیل چند  اظهارداشت:  محمد محمودی 
بارز  نتیجه  توانمند،  شهر  یک  به  روستا 
از  به یادگار مانده  تالش مدیریت شهری  
شورای دوره اول و ماحصل همت شوراهای 
ادوار بعدی به ویژه دوره چهارم می باشد. 

با  مراسم  این  نیزدر  وحیدیه  شهردار 
به  نسبت  خرسندی  ابراز  ضمن  شکوه، 
افتتاح  معنوی،  های  آئین  چنین  برپایی 
سالن همایش خلیج فارس را مورد اشاره 
تا  وحیدیه  شهر  کرد:  تصریح  و  قرارداده 

پیش از این به دلیل کمبود امکانات، قادر 
باشکوهی  چنین  های  برنامه  برگزاری  به 
مردم  خادمین  تالش  با  امروز  نبوداما 
شورای  و  شهری  مدیریت  مجموعه  در 
چنین  احداث  منجربه  که  شهر  اسالمی 
است،  شده  فرهنگی  عظیم  مجموعه 
و  جوانان  نوجوانان،  کودکان،  دید  افق 
را  امید  از  ای  بارقه  وحیدیه،  بزرگساالن 

تجربه می کند. 
مسعود سالمت بخش با یادآوری این نکته 
شده  ایجاد  امکان  هر  یقین،  به  قطع  که 
در وحیدیه، شامل حال شهرستان شهریار 
برضرورت  است،  افتخار  مایه  و  بوده  نیز 
اشاعه فرهنگ نگهداری اموال شهر توسط 
شهروندان  گفت:  و  ورزیده  تاکید  مردم 
به  نسبت  مالکیت  دید  با  بایستی  عزیز 

امکانات ایجاد شده، همواره در صدد حفظ 
و مراقبت از طرح های فرهنگی- عمرانی 

به انجام رسیده باشند.
برنامه  اجرای  نمود  امیدواری  ابراز  وی 
پیش شهر  از  بیش  رشد  باعث  آتی،  های 

وحیدیه در فصل های گوناگون گردد.
طی  مراسم،  این  درحاشیه  شهردار 
این  به  اشاره  ضمن  زمان،  با  گفتگویی 
حدود  گذشت  بعداز  وحیدیه  که  نکته 
اکنون  شهر،  به  خود  ارتقای  از  سال   ۲0
پشت  را  عمرانی  عظیم  تکاپوی  مرحله 
شهر،  این  اظهارداشت:  گذارد،  می  سر 
کالن  های  گذاری  سرمایه  مستعد  امروز 
شورای  تالش  و  بوده  عمرانی  اقتصادی- 

برتوسعه  شهری  مدیریت  و  اسالمی 
معطوف  آن  در  گذاری  سرمایه  بسترهای 

شده است. 
که  مطلب  این  بیان  با  بخش  سالمت 
وحیدیه طی ۲0 سال گذشته همه مراحل 
شکل گیری خود را به عنوان یک شهر از 
جمله تعریض معابر،ایجاد امکانات مختلف 
فرهنگی،  چون  هایی  سرانه  تامین  و 
ورزشی، فضای سبز و... را از سر گذرانده 
است، تاکید کرد: اکنون  زمان آن رسیده 
که با تفکر رونق اقتصادی وحیدیه، همگام 
به  شهرداری،  روزمره  و  ذاتی  وظائف  با 

برنامه ریزی های کالن شهری بپردازیم.
فارس  خلیج  های  همایش  سالن  افتتاح 
شهرستان  در  سالن  بزرگترین  عنوان  به 
شهریار، ازجمله مواردیست که وی با اشاره 
آن، گفت: الزمه جذب سرمایه گذاران  به 

مختلف  های  فصل  در  خصوصی  بخش 
عمرانی و اقتصادی، ایجاد بسترهای جاذب 
است و این بسترها جز با اجرای طرح های 
کالن و تامین زیرساخت های اقتصادی  و 

فرهنگی، میسر نخواهد بود.
گذاران  سرمایه  تمایل  وحیدیه،   شهردار 
دارای  شهرهای  در  فعال  حضور  به 
درخورتوجه  امکانات  و  ها  پتانسیل 
تصریح  و  ساخت  خاطرنشان  را  اقتصادی 
جمله  از  آل  ایده  شرایط  این  ایجاد  کرد: 
شهری  مدیریت  لذا  شهرداریست  وظائف 
حرکت  مسیر  درهمین  بایستی  وحیدیه 
کرده و با ایجاد بسترهای الزم، شرایط را 

برای ارتقای شهر فراهم سازد.
ریزی  برنامه  استمرار  بر  بخش  سالمت 
وحیدیه  در  شهری  مدیریت  کالن  های 

تاکید ورزید.

وحیدیه، مستعد سرمایه گذاری های کالن عمرانی – اقتصادی
جشن بزرگ دختران آفتاب در وحیدیه برگزار شد


