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 بازداشت یک متهم 
ایرانی دو تابعیتی مرتبط با 
سرویس جاسوسی انگلیس

ضرورت ممانعت از ورود 
کاالهای قاچاق به چرخه بازار

é  عزیز اکبریان
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

المپيك المپيك
é سعید شفیعیان

ایستگاه آخر

یادداشت

خبر

2

نیاز به آسیب شناسی و پوست اندازی کشتی فرنگی
7

هزینه های درمان 
کمر شکن است

وزیر اطالعات از هالکت چهار عضو گروهک تروریستی داعش خبر داد
وزیر اطالعات اعالم کرد یکی از هسته های وارداتی 
از  یکی  سرکردگی  به  داعش  تروریستی  گروهک 
امرای منطقه ای این گروه در غرب کشور شناسایی 
و مورد ضربه قرار گرفت که در این عملیات چهار نفر 

از اعضای گروهک به هالکت رسیدند.
سید محمود علوی وزیر اطالعات با اعالم این خبر، 
گفت: با الطاف الهی و عنایات حضرت ولیعصر )عج( 
و به میمنت دهه مبارک کرامت و به برکت میالد 
عملیات  یک  طی  )ع(،  الرضا  موسی  بن  علی  امام 
وارداتی  های  هسته  از  یکی  پیچیده،  اطالعاتی 

گروهک تروریستی داعش به سرکردگی یکی از امرای منطقه ای، این گروه در غرب کشور شناسایی و 
قبل از هر گونه اقدامی با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان )عج( و هماهنگی نیروهای انتظامی و امنیتی 

متالشی گردید.
وی در جمع خبرنگاران افزود: انجام عملیات های تروریستی در مراکز جمعیتی و مذهبی شهرهای عمقی 
کشور از اهداف تروریستی این گروه بوده است. این تیم مسلح تروریستی در یک برنامه ریزی گسترده در 

صدد انجام چندین عملیات در نقاط حساس کشور به صورت همزمان و ترکیبی بوده است.
اد      امه د      ر صفحه 3

افزایش ذخایر 
استراتژیک بنزین ایران

۴7 میلیون مازاد 
در جمع یارانه بگیران!

ظریف: 

اجرای برجام موفقیت آمیز بوده است 
انتظار داریم آمریکا فعال تر شود
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وزیر دفاع: 
مذاکرات »باخت« نبود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بابیان اینکه پیروزی 
در دل مقاومت و ایستادگی است، گفت: امروز یک جبهه 
نظام سلطه  مقابل  و همه جا در  یمن، سوریه، عراق  در 
شکل گرفته که الهام گرفته از انقالب اسالمی ایران است.

مکاتبه بانک مرکزی برای 

تجدیدنظر در اعطای وام ازدواج
یـک عضـو شـورای پـول و اعتبـار از مکاتبـه بانـک مرکـزی 
بـا دولـت در مـورد مصوبـه پرداخـت وام ازدواج خبـر داده و 
گفـت چـون بانک ها در مـورد این مصوبه کمی دچار مشـکل 
شـدند قرار شـد بانـک مرکـزی مکاتبه ای بـا دولت داشـته و 
مشـکالت بانک هـا را مطـرح کنـد تـا دولـت بتواند بـا تعامل 

مجلـس در ایـن موضـوع تجدید نظری داشـته باشـد.

خبرخبر

5 210 1

وزیـر امـور خارجـه تاکیـد کـرد: در حـوزه هـای مختلـف برجام اجـرای موفقی داشـتیم، امـا در حوزه آمریـکا ضعف هایی وجـود دارد که با فشـار ما و شـرکای اروپایـی انتظار داریـم تعهدات 
آنهـا صرفـا بـر روی کاغـد نماند و در حـوزه عمل، بیشـتر کار کنند.

 

آگهی مناقصه عمومی  
عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  نور  شهرداری 
احداث 1٤ باب مغازه در انتهای بازار روز را 
از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای 
لذا  نماید  واگذار  ذیصالح  مراجع  از  رتبه 
صالحیت  واجد  شرکتهای  و  اشخاص  کلیه 
میتوانند حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از  
انتشار نوبت دوم آگهی جهت دریافت اسناد 
مناقصه به امور مالی شهرداری نور مراجعه 
نمایند ضمنا هزینه کارشناسی و درج آگهی 

بعهده  برنده مناقصه می باشد. 
انتشار نوبت اول 95/5/27   تاریخ انتشار نوبت دوم 95/6/3

سید صابر سجادی شهردار نور 

 نوبت اول

های  حوزه  در  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
در  اما  داشتیم،  موفقی  اجرای  برجام  مختلف 
حوزه آمریکا ضعف هایی وجود دارد که با فشار 
ما و شرکای اروپایی انتظار داریم تعهدات آنها 
عمل،  حوزه  در  و  نماند  کاغد  روی  بر  صرفا 

بیشتر کار کنند.
محمدجواد ظریف با اشاره به حضور در نشست 
دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
سوال  به  پاسخ  برای  اسالمی  شورای  مجلس 
از سوی  نمایندگان گفت: هشت سوال  برخی 
هم  که  بود  فرصتی  شد،  مطرح  نمایندگان 
فراتر  توضیحاتی  و هم  داده  به سواالت  پاسخ 
از سواالت گفته شود، امیدواریم فضای مثبتی 
که بین وزارت خارجه و کمیسیون امنیت ملی 

هست ادامه داشته باشد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: طرح سوال از سوی 
نمایندگان ، از جمله حقوق آنان است و فارغ از 
اینکه از برخی پاسخ ها قانع شدند و از برخی 
صحن  در  که  بود  خواهد  فرصتی  نه،  دیگر 
از  کنیم.  اعالم  را  خود  دیدگاه  مجددا  علنی، 
نظر بنده همه سواالت سازنده بود و امیدواریم 

ادامه داشته باشد.
سوال  مباحث  همه  از  اینکه  بیان  با  ظریف 
آب  وضعیت  خصوص  در  گفت:  شد،  طرح 
برجام،  اجرای  کشور،  شرقی  های  استان  در 
اقداماتی که توسط کشورهای همجوار صورت 
شهدای  به  مربوط  موضوعات  پیگیری  گرفته، 

دیپلماسی  فرانسه،  در  منافقین  اقدامات  منا، 
سوال  غیره  و  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی 

پرسیده شد.
اظهار داشت:  رئیس دستگاه سیاست خارجی 
گزارشی  باید  سواالت  برخی  به  پاسخ  برای 
که  موارد  برخی  در  و  کنیم  ارائه  مکتوب 
نمایندگان قانع نشدند، منتظریم که به صحن 
را  ها  پاسخ  اکثر  نمایندگان  اما  برویم؛  علنی 

قانع کننده دانستند.
رضایت  و  برجام  اجرای  روند  به  ادامه  در  وی 
اظهار  و  اشاره کرد  از آن،  امور خارجه  وزارت 
داشت: روند اجرای برجام در خیلی از حوزه ها 
مقاومت  حاصل  که  چرا  بوده  آمیز  موفقیت 
مردم ایران بود، ما در حوزه محدودیت هسته 

به  ابعاد  و  بود  اعمال شده  ایران  علیه  که  ای 
ارزیابی  ای،  هسته  فعالیت  نظامی  اصطالح 

مثبتی از برجام داریم.
رفع  بحث  در  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
تحریم صادرات نفت نیز باید بگویم که وضعیت 
فروش نفت به واسطه زحمات کارکنان صنعت 

نفت به شرایط قبل از تحریم برگشته است. 
افزود: همچنین  به گزارش خانه ملت، ظریف 
امکان بازگرداندن پول های کشور فراهم شده 
است. اما در حوزه اجرای برجام از سوی آمریکا 
و  ما  سوی  از  فشار  با  که  داریم  هایی  ضعف 
تر  فعال  آمریکا  داریم  انتظار  اروپایی،  شرکای 
شود و تضمین شود تعهداتشان صرفا بر روی 

کاغد نماند و در حوزه عمل بیشتر کار کنند.

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به 
ریاست معاون اول رییس جمهور و با موضوع بررسی 

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه بازگرداندن پول 
بیت المال در پرونده های فساد اقتصادی یک وظیفه 
ملی، دینی و انسانی است، گفت: در راس نظام اراده 
و  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  برای  جدی  سیاسی 
رسیدگی به پرونده های فساد از جمله پرونده بابک 
زنجانی وجود دارد و همه ارکان نظام و سران قوای سه 
گانه نیز برای به نتیجه رساندن این پرونده اهتمام ویژه 

داشته و مصمم هستند.
معاون اول رییس جمهور بازگرداندن پول بیت المال 
در پرونده بابک زنجانی را موضوعی پراهمیت دانست و 
تاکید کرد: عالوه بر اهمیت بازگشت این پول، موضوع 
مهم دیگر این است که باید ابعاد پنهان و دست های 

پشت پرده این پرونده روشن شود.
جهانگیری همچنین با قدردانی از زحمات و تالش های 
نفت  وزارت  و  تهران  دادستانی  قضاییه،   قوه  فراوان 

برای رسیدگی و پیگیری این پرونده خاطرنشان کرد: 
زحمات صورت گرفته در این مدت طوالنی قابل تقدیر 
است و باید این پرونده را با جدیت به نتیجه رساند تا 
کارنامه موفقی در این دوره از همکاری قوای سه گانه 

در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ثبت شود.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان ساخت: ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی تا کنون سعی کرده است در 
جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی هماهنگی های الزم را 
میان قوای سه گانه ایجاد کند و یکی از دغدغه های 
اصلی ستاد در چند سال اخیر، مقابله جدی با فساد 
سیستمی و فراگیر بوده است که البته امر مبارزه با 
فساد به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل 
شده است. جهانگیری با بیان اینکه بار اصلی مبارزه 
با مفاسد اقتصادی بر دوش قوه قضاییه است، افزود: 
خوشبختانه دستگاه قضایی کشور از اراده جدی برای 
مبارزه با فساد اقتصادی برخوردار است و در زمینه 
پیشگیری از وقوع فساد نیز قوای سه گانه و به ویژه قوه 
مجریه مسئولیت سنگینی دارند و در همین راستا در 
دولت ستادی متشکل از تعدادی از وزرا تشکیل شده تا 

بر موضوع پیشگیری از وقوع فساد متمرکز شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: تالش دولت بر 
ایجاد تشکیالت جدید،  این بوده است که به جای 
مجموعه های حقوقی، بازرسی و نظارتی دستگاه های 
اجرایی را مامور کند تا گلوگاه های اصلی ایجاد فساد 
را شناسایی کنند و امیدوارم در این دوره با انرژی و 
جدیت هرچه بیشتر بتوانیم به دستاوردهای خوبی در 

زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیدا کنیم.
وی همچنین با اشاره به همدلی و هماهنگی موجود 
میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی 
گفت: انتظار داریم از این همدلی و هماهنگی استفاده 
مفاسد  با  مبارزه  و  پیشگیری  جهت  در  حداکثری 

اقتصادی صورت گیرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به وقفه 
هماهمنگی  ستاد  جلسات  برگزاری  در  که  اندکی 
اقتصاد مقاومتی ایجاد شد، خاطرنشان کرد: این وقفه 
دوره جدید مجلس شورای  کار  به  دلیل شروع  به 
اسالمی و معرفی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

عضو این ستاد بود.

یـک عضو شـورای پـول و اعتبـار از مکاتبه بانک 
مرکـزی بـا دولـت در مـورد مصوبـه پرداخت وام 
ازدواج خبـر داده و گفـت چـون بانک ها در مورد 
ایـن مصوبـه کمـی دچـار مشـکل شـدند قـرار 
شـد بانـک مرکـزی مکاتبـه ای با دولت داشـته و 
مشـکالت بانک هـا را مطـرح کند تا دولـت بتواند 
بـا تعامـل مجلس در ایـن موضـوع تجدید نظری 

داشـته باشد.
شاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  عبدالهی  بهمن 
اخیر  جلسه  در  که  مصوباتی  از  یکی  اینکه  به 
شورای پول و اعتبار به تصویب رسید در خصوص 
وام های ازدواج بود اظهار کرد: همه بانک ها مکلف 
به اجرای مصوبه وام ازدواج هستند، منتها برخی 
زودتر  منابع  داشتن  اختیار  در  لحاظ  به  بانک ها 
شروع کردند و برخی دیگر مشکل منابع داشتند 

که با تاخیر اجرا خواهند کرد.
عضو شورای پول و اعتبار در مورد تصمیم شورای 

نیز  فرسوده  بافتهای  خصوص  در  اعتبار  و  پول 
کار  دستور  در  فرسوده  بافت های  موضوع  گفت: 
زیاد  احتمال  به  و  است  اعتبار  و  پول  شورای 
جلسه آینده در مورد تسهیالت بافتهای فرسوده 

تصمیم گیری شود.

وی در عین حال از اعالم ساز و کار فعالیت بورس 
و  داد  خبر  مستقل  بورس  یک  عنوان  به  تعاون 
گفت: به دنبال مذاکرات صورت گرفته با سازمان 
بورس و توافقی که در خصوص راه اندازی بورس 
نحوه  آینده  هفته های  طی  شد،  حاصل  تعاون 
بازار  تعاونی ها در  تعاون و حضور  بورس  فعالیت 

سرمایه مشخص و اعالم خواهد شد.
روی  پیش  و حقوقی  قانونی  موانع  وی  گفته  به 
تعاونی ها برای ورود به بورس با مساعدت سازمان 

بورس از میان برداشته شده است.
کاهش  بودن  کار  دستور  در  مورد  در  عبدالهی 
سود  نرخ  کاهش  موضوع  داد:  توضیح  سود  نرخ 
و  بوده  کار  دستور  در  همواره  بانکی  تسهیالت 
و  پول  شورای  منتهی  نمی شود،  خارج  هیچگاه 
اعتبار شرایط را رصد کرده و هر زمان که اقتضا 
اتخاذ  را  جدیدی  تصمیمات  و  کرده  ورود  کند 

خواهد کرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره احتمال امحاء نشدن 
خودروهای میلیاردی قاچاق تصریح کرد که ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در امحاء شدن این خودروها تاکید دارد، چرا که اقدامی 

قانونی است.
به گزارش ایسنا، قاسم خورشیدی اظهار کرد: بر اساس قانون، تمامی 
کاالهای قاچاق مکشوفه به هیچ عنوان نباید در بازار داخلی بازتوزیع 
شوند و باید مورد امحاء و انهدام قرار گیرند که مسئولیت این کار بر 

عهده سازمان جمع آوری اموال تملیکی است.
ارز، خودروهای  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  نظر ستاد  افزود: طبق  وی 
قاچاق مکشوفه که بحث آن در روزهای گذشته در رسانه ها مطرح 

شده است، بر اساس قانون باید مورد امحاء قرار بگیرند.
اساس  بر  کرد:  اضافه  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
اموال  آیین نامه های جدید قانون کاالهای قاچاق مکشوفه، سازمان 
تملیکی مسئول اصلی در این زمینه است و اگر کاالی قاچاقی در بازار 
توزیع شود، مسئولیت آن با سازمان جمع آوری اموال تملیکی است.

ظریف: اجرای برجام موفقیت آمیز بوده است 
انتظار داریم آمریکا فعال تر شود

جهانگیری:

برای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی همه ارکان نظام مصمم هستند

مکاتبه بانک مرکزی برای تجدیدنظر در اعطای وام ازدواج

تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
بر امحای خودروهای قاچاق
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کالم  نور

توجه ویژه دولت به اشتغال های 
خرد و کوچک

در  دولت  گفت:  جمهوری  رئیس  دفتر  رئیس 
کنار سیاست های اقتصادی و پروژه های بزرگ 
و  خرد  های  اشتغال  به  ویژه  توجه  زیرساختی، 

کوچک دارد.
گردهمایی  در  نهاوندیان  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
خیریه ها و سازمان های مردم نهاد اشتغالزا که در 
ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: 
اکنون مساله جدی اقتصاد ما این است که مسیر و 
الگویی برای پیشرفت انتخاب کنیم تا از آن طریق، 
به طور جدی دیده شود؛  نیازهای اجتماعی هم 
چرا که نگاه اجتماعی به اقتصاد هم رشدیاب، هم 

منصفانه و هم عدالت محور است.
راه  اقتصاد،  به  اجتماعی  نگاه  کرد:  تصریح  وی 

حل های متفاوتی را ایجاد می کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: اکنون در مسیر 
پیشرفت کشور با همت مردم و عنایت الهی آرامش 

در اقتصاد ما ایجاد و التهابات مهار شده است.
وی ادامه داد: زمانی هر روز نگرانی وجود داشت 
که فردا نرخ ارز و تورم چه می شود و به هیچ وجه 
برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت در سطح عملی 

امکان پذیر نبود.
نهاوندیان گفت: بخشی از این اشتغال های خرد و 
کوچک باید متمرکز بر آن بخش از جامعه باشد که 
توانمندی باالیی ندارند، باید تشکل هایی در زمینه 
توانمندسازی مددجویان فعال شوند تا کاری کنیم 
که آنان خودشان توانایی رفع نیازشان را پیدا کنند. 
نهاوندیان اهمیت این رویکرد را در ایجاد برکت و 
همچنین عزت در مددجو دانست و گفت: نکته 
کلیدی این است که چه کنیم مددجویان جامعه ما 
غیر از رفع نیازهایشان احساس عزت و کرامت کنند 

که راه آن توانمندسازی این بخش از جامعه است.
وی با بیان اینکه چگونه یک خیریه می تواند به 
کمک یک جامعه نیازمند بشتابد و کمک کند تا 
روی پای خود بایستد، گفت: این اقدام از جامعه 
توانمند و نیکوکار انتظار می رود. البته در کنار آن 

باید نهادسازی هم انجام دهیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد: به نظرم 
در زمینه توانمندسازی مددجویان مثلثی نیاز است 
که در یک ضلع مثلث خیریه برای توانمندسازی 
ضلع  کند،  می  آمادگی  اعالم  نیازمند  تعدادی 
دیگر این مثلث یک نهاد پشتیبان قرار می گیرد 
و ضلع سوم آن می تواند دولت در شکل صندوق 

کارآفرینی امید باشد.
نهاوندیان ادامه داد: منابع صندوق کارآفرینی امید 
قبال بی هدف هزینه می شد اما تصمیم گرفته شد 
که بر روی اشتغال اهتمام داشته باشد و هر چه 
اهتمام در این زمینه بیشتر شود منافع صندوق 

افزایش خواهد یافت.

تصویب کلیات برنامه ششم توسعه 
در کمیسیون برنامه و بودجه

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رییس  نایب 
شورای اسالمی از تصویب کلیات الیحه برنامه ششم 

توسعه در جلسه دیروز این کمیسیون خبر داد.
کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  قوامی  هادی 
وارد  امروز  جلسه  در  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
و  توسعه شد  برنامه ششم  بررسی کلیات الیحه 
نهایتا با اکثریت قاطع آرا کلیات را به تصویب رساند.
وی با بیان اینکه جزئیات برنامه ششم توسعه از 
مورد  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  بعدی  جلسات 
رسیدگی قرار می گیرد افزود: سایر کمیسیون های 
تخصصی مجلس تنها در مورد مواد اجرایی برنامه 
اعالم نظر می کنند اما کمیسیون برنامه و بودجه 
نهایتا  و  کرد  خواهد  بررسی  را  برنامه  مواد  کلیه 
پیشنهاد خود را به کمیسیون تلفیق برنامه ششم 

توسعه ارائه می کند.

پنجشنبه »روز خشم« مردم فلسطین 
در حمایت از اسرا و مسجد االقصی

در  فلسطین«  اسالمی  و  ملی  »احزاب  ائتالف 
واکنش به یورش شهرک نشین ها به مسجداالقصی 
از  در حمایت  مردم  روز خشم  را  آتی  پنجشنبه 
مسجداالقصی اعالم کرد. وزارت خارجه مصر و قطر 
و نیز دبیرکل سازمان همکاری اسالمی این اقدام را 

محکوم کردند.
الیوم  به نوشته روزنامه مصری  ایسنا،  به گزارش 
السابع، احزاب ملی و اسالمی فلسطین پنجشنبه 
آتی را در راستای حمایت از اسرای فلسطینی که در 
زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا 
زده اند و نیز دفاع از مسجداالقصی روز خشم مردم 

در کل استان های فلسطین اعالم کرد.
در بیانیه ای که این جناح ها پس از نشست هفتگی 
خود در شهر رام ا... منتشر کردند، افزایش اقدامات 
سیاست  با  مخالفت  اعالم  راستای  در  مردمی 
شهرک سازی اسرائیل و درخواست برای حمایت از 
مسجداالقصی و مقدسات اسالمی و مسیحی شهر 
قدس خواسته شده است. از سوی دیگر محمد بن 
عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر اقدامات اخیر 
رژیم صهیونیستی علیه مسجداالقصی را محکوم و 
این اقدامات را تحریک آمیزو جنایت توصیف کرد. 
وزیر خارجه قطر در توئیتی اظهار داشت: قطر به 
شدت اقدامات خصمانه اسرائیل علیه مسجداالقصی 
را محکوم می کند و باید اسرائیل به این اقدامات 

تحریک آمیز و مجرمانه خود پایان دهد.

خبر

تالش الریجانی برای ایجاد همگرایی 
بین دو فراکسیون والیت و اعتدال

نائب رئیس فراکسیون اعتدال مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسات 
متعدد رئیس مجلس با این فراکسیون از تالش علی الریجانی برای ایجاد 

همگرایی بین دو فراکسیون والیت و اعتدال خبر داد.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: آقای 
الریجانی به دنبال این است که فراکسیون های مجلس با هم وحدت 
و اتفاق نظر داشته باشند و علی الخصوص به دنبال ایجاد همگرایی بین 
دو فراکسیون اعتدال و والیت است و مترصد این است که شکاف ها را 
کاهش دهد. وی درباره جلسات متعدد این فراکسیون با رئیس مجلس 
گفت: آقای الریجانی با نیت خیرخواهانه به دنبال نزدیکی  و یافتن نقاط 
مشترک و کاهش افتراق و اختالف بین دو فراکسیون  والیت و اعتدال 
است و تاکنون هم یک جلسه مشترک بین این دو فراکسیون برگزار کرده 
و می خواهد فضای تفاهم وفاق ، محبت ، دوستی و همدلی را در مجلس 
شکل دهد. این نماینده مجلس با بیان اینکه تبعیت از والیت فقیه از جمله 
اصول مشترک همه نمایندگان مجلس است ، افزود: آقای الریجانی تاکید 
دارد که اگر فراکسیون اعتدال به دنبال تبعیت از والیت فقیه است پس 
صالح بر این است که همگرایی بیشتری داشته باشند و به دنبال واگرایی 
نباشند و در واقع ایشان به دنبال این است که مسائل اختالفی را با نگاه 
پدرانه مرتفع کند. جعفرزاده یادآور شد : تاکید رئیس مجلس این است 
که اگر مجلس بخواهد در قالب جزایر مستقل حرکت کند ممکن است 

اختالف نظر ها مانع از انجام اقدامات بزرگ شود.
وی درباره پیشنهاد خود برای تشکیل شورای عالی فراکسیون ها نیز گفت: 
آقای الریجانی با این پیشنهاد موافق است و به دنبال جمع شدن همه 
فراکسیون ها حول یک محور است تا نیروهای سیاسی مجلس بتوانند هم 

افزایی داشته باشند.

انصارا... قدرت را به شورای سیاسی یمن تحویل داد

 محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقالب یمن، قدرت را به صالح 
الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن تحویل داد .

به گزارش خبرگزاری رسمی یمن ) سبا( کاخ ریاست جمهوری یمن در 
صنعا روز گذشته دوشنبه شاهد تحویل قدرت به شورای عالی سیاسی 
یمن از سوی کمیته عالی انقالب این کشور بود. شورای عالی سیاسی یمن 

روز یکشنبه در مقابل نمایندگان مجلس یمن سوگند یاد کرد.
نمایندگان یمن  الراعی رئیس مجلس  این مراسم که یحیی علی  در 
و شماری دیگر از مقامات دولتی ، امنیتی ، وزرا و نمایندگان مجلس 
،والدیمیر دیدوشکین سفیر روسیه در یمن وسفیر ایران دراین کشور 
حضور داشتند محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقالب یمن پرچم 
جمهوری یمن را به صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن و 

معاون وی قاسم محمد لبوزه تحویل داد.
صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن در این مراسم طی سخنانی 
بر اهمیت این اقدام که تحولی تاریخی و گامی مثبت در جهت بازسازی 

یمن و مقابله با تجاوز عربستان سعودی به شمار می رود تاکید کرد.
تاریخی و شرایطی که یمن در سایه تجاوز  این لحظه  وی گفت: در 
ناجوانمردانه عربستانی ها شاهد آن است چنین تحولی باید انجام می 

گرفت تا به مردم یمن انگیزه بیشتری برای رویارویی با تجاوز اعطا شود.
دیدوشکین سفیر روسیه در یمن درباره تشکیل شورای سیاسی در این 
مراسم گفت:کشورش با استقبال از تشکیل شورای سیاسی از آن حمایت 

کرده این اقدام را مهم می داند. 
نمایندگان مجلس یمن در اولین نشست خود پس از حدود دو سال، 
ضمن تایید تشکیل شورای عالی سیاسی متشکل از انصارا... و کنگره 
مردمی سراسری به ریاست علی عبدا... صالح رئیس جمهوری پیشین، به 
آن رای مثبت دادند و به این ترتیب مجلس نمایندگان یمن، طرح تشکیل 
شورای عالی سیاسی را تصویب کرد. این شورا در اولین نشست خود صالح 
الصماد را به عنوان رئیس وقاسم لبوزه را به عنوان نائب رئیس انتخاب کرد.
ریاست این شورا نیز به صورت دوره ای میان کنگره ملی یمن و متحدانش 
و همچنین انصارا... و متحدانش تعویض می شود و هم زمان گروه دیگر 

نیز به عنوان نائب رئیس شورا فعالیت می کند.
این شورا یک دبیرکل دارد که وظایف آن از سوی شورای عالی سیاسی 
تعیین خواهد شد. این شورا وظایف خود را در قبال مقابله با تجاوز و 
مدیریت کشور و همچنین ترسیم سیاست کلی دولت بر اساس قانون 

اساسی انجام و با انتشار بیانیه ای آن را اعالم می کند.
به نظر تحلیلگران سیاسی، 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 و در واقع ›انقالب دوم 

مردم یمن‹ در مقابل متجاوزان خارجی ومزدوران داخلی بشمارمی آید.

حذف شرط برگزار کننده همایش ایران کانکت

اینکه همایش »ایران  بر  تاکید  با  ارتباطات و فناوری اطالعات  وزارت 
کانکت« همایشی اقتصادی، فنی و غیرسیاسی است، اعالم کرد شرط 

شرکت برگزار کننده به منظور رفع هرگونه شائبه ای حذف شد.
به گزارش ایرنا، به دنبال انتشار برخی اخبار در سایت ها و شبکه های 
اجتماعی درخصوص همایش »ایران کانکت 2016 « این وزارتخانه دیروز 

در اطالعیه ای توضیحاتی را برای آگاهی افکار عمومی منتشر کرد.
در این اطالعیه آمده است: مجموعه کنفرانس هایی از 10 سال پیش 
در کشورهای مختلف توسط یک شرکت مجری غیردولتی انگلستان 
آسیا  در  دوبار  ساالنه  و  است  برگزاری  درحال   )Euromoney(

برگزار می شود.
در این اجالس مدیران ارشد شرکت های فعال درحوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات) ICT ( گرد هم آمده و آخرین اطالعات پیرامون نوآوری ها و 
فناوری های نوین این حوزه و همچنین معرفی پتانسیل های موجود برای 

سرمایه گذاری در این حوزه مطرح می شود.
این اطالعیه افزود، با توجه به اینکه نمایندگان کشورمان نیز در این 
اجالس حضور داشته اند، امسال یکی از این کنفرانس ها به منظور کسب 
سهم از بازار منطقه ای و بین المللی برای جمهوری اسالمی ایران به نام» 

ایران کانکت« )Iran connect( در تهران برگزار خواهد شد.
حضور  به  توجه  با  کرد:  تاکید  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
کارشناسان و شرکت کنندگان بین المللی در این همایش، هماهنگی الزم 
با مبادی ذیربط صورت گرفته و نهادهای مرتبط در جریان برگزاری این 
همایش هستند. این کنفرانس به عنوان فرصتی مناسب برای همکاری 
ها و سرمایه گذاری های بین المللی درحوزه ICT و همچنین استفاده 
بهینه از ظرفیت ترانزیت دیتا و ایجاد درآمد ملی است و اینکه حضور وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
ارتباطات زیرساخت به عنوان سخنران در این همایش مطرح شده، به 

معنی برگزاری آن توسط وزارت ارتباطات نیست.
در این اطالعیه تاکید شده است: این همایش تنها رویکرد فنی - اقتصادی 
داشته و به هیچ وجه همایش سیاسی نیست و لذا هیچ یک از مقام های 
سیاسی یا نظامی درخواست حضور در این همایش نداشته اند و بر این 
اساس طرح و ربط برگزاری این همایش به امکان نداشتن حضور برخی 
فرماندهان در آن، منطقی واخالقی است و البته به منظور رفع هرگونه 

شائبه ای، این شرط شرکت مذکور حذف شد.
وزارت ارتباطات در اطالعیه خود تاکید کرد: همایش های فنی و اقتصادی 
بین المللی در جمهوری اسالمی ایران و معرفی توانمندی های کشور در 
شرایط فرصت های بدست آمده پس از برجام، موید رویکرد صحیح دولت 
برای دستیابی به ظرفیت های اقتصادی جدید بین المللی برای کشور در 
خالل پروژه های بزرگ تکنولوژیک است و سلیقه های مخالف دولت در 

رقابت های سیاسی باید به حفظ مصالح کشور توجه داشته باشند.

مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
و  مقاومت  دل  در  پیروزی  اینکه  بابیان 
جبهه  یک  امروز  گفت:  است،  ایستادگی 
در یمن، سوریه، عراق و همه جا در مقابل 
نظام سلطه شکل گرفته که الهام گرفته از 

انقالب اسالمی ایران است.
سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر 
دیروز  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع 
مناسبت  به  که  ایثار  جشن  چهارمین  در 
سالروز بازگشت پرافتخار آزادگان به کشور 
برگزار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در 
واالی  های  آرمان  ملت ها  اگر  افزود:  شد، 

خود را بپذیرند به پیروزی خواهند رسید.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران یک 
حرکت  و  داد  ها  ملت  به  تاریخی  درس 
کرد:  تصریح  رساند،  اثبات  به  را  بزرگی 
امروز میوه های این استقامت و مقاومت را 
نیز  آن  راس  در  و  همه جهانیان چشیدند 

کشور ما قرار دارد.
دهقان تاکید کرد: آزادگان در اعتال و حفظ 
ایثار و شهادت تالش می کنند و  فرهنگ 
همگان نیز وظیفه دارند تا ضمن حفظ این 
انتقال  آینده  های  نسل  به  را  آن  فرهنگ 

دهند.
از توفیقی که  ابراز خرسندی  با  وزیر دفاع 
برای شرکت در این مراسم و همچنین برای 
آورده  دست  به  آزادگان  جمع  در  حضور 
است، افزود: اگر هر کدام از ما بخواهیم در 
مقام وصف ایثارگران قرار گیریم یک حالت 
تواضع و سکون بر قلب ها ساکن می شود، 
امام )ره( که شخصیت یگانه تاریخ معاصر 
است نیز در این خصوص می گویند، زبان، 
از وصف  آید  آنچه که در کاغذ می  و  قلم 

ایثارگران قاصر است.
این پرسش که عظمت  با طرح  وزیر دفاع 
ایثارگران بزرگوار ما و آنچه آنها را در تاریخ 
ما ماندگار کرد چه بود؟ گفت :چه عاملی 
سبب شد که خانه و دیارشان را ترک کنند 

و برای رسیدن به یکی از دو پیروزی بزرگ 
که یکی شهادت و دیگری پیروزی دنیایی 

بود خطر کنند.
وی افزود: آنچه مهم بود اعتالی کلمه حق 
اسالمی  اسالم. همان  احیای مکتب  و  بود 
که پیامبر در راه تبلیغش سختی ها کشید 
و امام علی )ع( در راه اعتالیش همه مصائب 
و نامردمی هایی که انتظار نمی رفت بعد از 
رحلت پیامبر )ص( بر او روا بدارند، تحمل 
کرد. بعد از آن هم که امام حسین)ع( در 
این راه پرچمی را برافراشت که مسیر عزت، 
عظمت و زندگی را به همه ابنا بشر آموخت 
مکتب  عنوان  به  )ع(  حسین  مکتب  و 

آزادگی نام گرفت.
واقعه  ما،  ایثارگران  داد:  ادامه  دفاع  وزیر 
عاشورا را در ده اخیر تکرار کردند و انقالب 
در بسیاری از ابعادش به عاشورا شبیه بود. 
برای  ایران  آهنگ  یک  و  یکپارچه  ملت 
وهر  آمدند  عرصه  به  اسالم  مجدد  احیای 

گونه هزینه ای  را متقبل شدند.
ملت  این  هم  امروز  کرد:  نشان  خاطر  وی 

صحنه  در  نظام  و  اسالم  از  صیانت  برای 
است بنابراین دو دلیل عمده استقامت ملت 
ما طی سال های گذشته اعتالی کلمه حق 
معنوی  و  جغرافیایی  مرزهای  از  و صیانت 
ایران و اسالم بود،ما توطئه های مختلف را 
تا به سال های جنگ  پشت سر گذاشتیم 
بود  احزاب  جنگ  به  شبیه  که  رسیدیم 
همه  تقریبا  و  بود  نوپا  نظام  زمان  آن  در 

کشورهای جهان علیه ما متحد شدند.
ایمان  این مساله  به  افزود: ملت ما  دهقان 
دارد که وعده های خدا حق است. متاسفانه 
ما این روزها به خاطرات آزادگان کم توجه 
دستمایه  را  خاطرات  این  توان  می  ایم. 
ایثارگران  کرد،  ادبی  و  هنری  آثار  تولید 
تاریخ ملت ما را ساختند و روایت گران باید 
آن را به تصویر بکشند. اما آیا آنچه انجام 
شده کفایت می کند؟ پاسخ منفی است و 
ما بیش از آنچه قدم برداشته ایم باید قدم 
برداریم. همت ما باید در زنده نگاه داشتن 
آرمان مورد نظر نه با حرف و شعار، بلکه با 

عمل باشد.

وزیر دفاع گفت: دفاع مقدس صحنه بزرگی 
مقاومت  از  زیبایی  نقاشی  ما  ملت  تا  شد 
بخش  الهام  تا  بکشد  تصویر  به  را  ایثار  و 
خرابی  و  ما خسارات  باشد،  ها  ملت  دیگر 
های  انسان  کردیم،  تحمل  را  زیادی  های 
وارسته ای را از دست دادیم تا به موقعیت 

امروز برسیم.
بتوانیم  که  است  این  کرد:مهم  تاکید  وی 
آنچه را به دست آورده ایم پاس بداریم تا 
بگوییم میراث دار ایثارگرانیم. ما طی سال 
اسالمی  جمهوری  و  اسالم  گذشته  های 
رخ  به  را  اسالم  قدرت  و  کردیم  بیمه  را 

جهانیان کشیدیم.
کنیم  ثابت  توانستیم  کرد:  تصریح  دهقان 
که اگر یک نظام با اتکا به اسالم کار کند 
و بلندترین گام های سازندگی را بردارد ، 
تحریم،  شرایط  ترین  سخت  در  تواند  می 

بزرگترین موفقیت ها را به دست آورد.
وزیر دفاع در خصوص موضوع برجام گفت: 
ملت  که  نیستند  مند  عالقه  ها  آمریکایی 
ما از جوانب مثبت برجام بهره مند شوند. 
کارش  و  است  دشمن  دشمن  حال  هر  به 
سنگ اندازی است اما آیا آنچه در مذاکرات 
و برجام انجام شد، باخت بود؟ پاسخ منفی 

است.
را  گذشته  و  فعلی  وضع  اگر  گفت:  وی 
که  قبلی  وضعیت  تداوم  کنیم  مقایسه 
تحریم روی تحریم بود و ما را به عنوان یک 
خوب  اصال  کرد،  می  معرفی  جهانی  خطر 
که  پذیرفتند  همه  شرایط  این  در  نبود. 
باید مسیری را انتخاب کرده و پیش برد و 
خطوط قرمز نظام را در آن در نظر داشت، 
در این مسیر هم اگر روحیه مقاومت و ایثار 
نبود ما در هم می شکستیم، اگر ایثارگری 
جانبازان  های  خانواده  و  شهدا  همسران 
این حرکت می  نبود مگر  این سال ها  در 
طبیعی  طور  به  کند؟  پیدا  ادامه  توانست 

دست خدا با جماعت است.

وزیر دفاع: مذاکرات »باخت« نبود

اجتماعـی  کمیسـیون  عضـو  یـک 
مجلـس بـا اشـاره بـه حضـور فرمانـده 
هـای  آسـیب  بررسـی  بـرای  ناجـا 
اجتماعـی در جلسـه ایـن کمیسـیون 
گفـت:  طبـق اعـالم فرمانـده ناجـا در 
سـال ۹۴ حـدود 6۵0 تن مـواد مخدر 
کشـف شـده کـه میـزان کشـفیات در 
سـال ۹۵ نسـبت به سـال گذشـته 20 

درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
رسول خضری در توضیح جلسه دیروز 
در  کرد:  اظهار  اجتماعی  کمیسیون 
ناجا  فرمانده  حضور  با  امروز  جلسه 
آسیب های  به  مربوط  موضوعات 
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و با 
توجه به اینکه به خوبی در الیحه برنامه 
ششم به این موضوع توجه نشده است 
قرار شد کمیسیون مواردی را در الیحه 

بگنجاند.
وی با بیان اینکه فرمانده ناجا گزارشی 
به  اجتماعی  های  آسیب  مورد  در 
ارائه کرد گفت: طبق اعالم  کمیسیون 
فرمانده ناجا با توجه به افزایش اقدامات 

نیروی انتظامی برای کشف مواد مخدر 
میزان کشفیات در سال ۹۵ نسبت به 
یافته  افزایش  درصد   20 گذشته  سال 
است به طوری که در سال گذشته این 

میزان 6۵0 تن بوده است.
وضعیت  بررسی  خضری،  گفته  به 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  معتادان 
موارد  جمله  از  اجتماعی  معضالت 
مورد مطرح در این جلسه بود که قرار 
در  ویژه  توجه  مورد  موضوع  این  شد 
اعتیاد  چون  گیرد  قرار  برنامه  الیحه 
از مهمترین  معضالتی است که بنیان 

خانواده را بهم می ریزد.
اجتماعی  کمیسیون   عضو  این 
هم چنین با اشاره به بررسی موادی از 
نوبت  جلسات  در  ششم  برنامه  الیحه 
کمیسیون  این  ظهر  از  بعد  و  صبح 
مواد  گنجاندن  برای  کمیسیون  گفت:  
اجتماعی  حوزه  به  مربوط  پیشنهادی 
الیحه  ماده  جداول  به  را  جدولی 
که  است  کرده  اضافه  ششم  برنامه 
بیمه  همچون  مواردی  جدول  دراین 
و  اجتماعی  های  بیمه  بازنشستگان، 
درمان،  اعتیاد، کنترل افزایش طالق و 
بیمه  کودکان خیابانی، ضریب پوشش 
اجتماعی مزدبگیران و شاغلین،  اوژانس 
اجتماعی،  کاهش جمعیت فقر، اشتغال 
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و 

مواردی از این دست قرار دارد.
برای  جدول  این  که  کرد  تاکید  وی 
در  اجتماعی  مسائل  به  ویژه  توجه 
حوزه های مختلف در نظر گرفته شده 

است.

سعودی  عمره  و  حج  وزارت  در  منبعی 
مدعی شد: عربستان مانع صدور ویزای حج 
اروپایی  کشورهای  مقیم  ایرانی های  برای 

نمی شود.
این  از  نقل  به  »الوطن«  سعودی  روزنامه 
ایرانی مقیم خارج،  ادعا کرد: چند  منبع، 
شرکت های  در  ثبت نام  با  توانسته اند 
گردشگری کشورهای اروپایی، امسال برای 

حضور در مراسم حج ویزا دریافت کنند.
این منبع مدعی شد: قرار است امسال 2 یا 
3 دفتر در مکه مکرمه برای ارائه خدمات 
به حجاج ایرانی مقیم اروپا، آمریکا یا دیگر 
کشورهای دنیا، افتتاح شود، و عالوه بر این، 
تا 12 دفتر  در هر موسم حج حدود 10 
برای ارائه خدمات به حجاج ایرانی افتتاح 
خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری العالم، 
ادعای عربستان درخصوص ارائه خدمات به 
حجاج ایرانی مقیم اروپا و آمریکا درحالی 
است که این کشور امسال با کارشکنی های 

بسیار، مانع سفر ایرانی ها به عربستان برای 
شرکت در فریضه حج شد.

و  حج  سازمان  رئیس  اوحدی«  »سعید 
زیارت کشورمان پیشتر با اشاره به محروم 
امسال،  مراسم حج  از  ایرانی  زائران  شدن 
تأکید کرده بود: »سعودی ها همیشه تأکید 
جدا  سیاسی  مسائل  از  را  حج  که  دارند 
که  کردند  سعی  این قدر  چرا  ولی  کنند، 
کشور  دو  سیاسی  فضای  از  متأثر  را  حج 

قرار دهند.«
برای  سعودی ها  کرد:  خاطرنشان  اوحدی 
ایرانی هیچ  زائران  برای  ایجاد شده  موانع 

توجیهی ندارند.
طول  در  سعودی  مسئوالن  گفت:  وی 
مذاکرات نسبت به همه موارد پیشنهادی 
با عینک ذره بینی سیاسی نگاه می کردند، 
زائران  امنیت  تأمین  از  وقتی که صحبت 
شد، با جمله ای مواجه شدیم که »خداوند 

امنیت زائران را حفظ می کند.«

سازمان ملل متحد حمله جنگنده های 
در  عبس  شهر  بیمارستان  به  سعودی 

یمن را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
معاون  حق،  فرحان  اسپوتنیک، 
ملل متحد  دبیرکل سازمان  سخنگوی 
اعالم کرد که این سازمان، حمله اخیر 
در  مرز  بدون  پزشکان  بیمارستان  به 

یمن را محکوم می کند.
به  که  حمالتی  کرد:  خاطرنشان  وی 

تأسیسات پزشکی از سوی هر جناحی 
هر  ما  و  است  محکوم  پذیرد،  صورت 
حمله ای از این نوع را که باعث خسارت 
به بیمارستان پزشکان بدون مرز شده 

است، محکوم می کنیم.
در پی حمله جنگنده های ائتالف تحت 
بیمارستان  یک  به  عربستان  رهبری 
تحت مدیریت گروه پزشکان بدون مرز 
و  کشته  تن  چندین  یمن،  شمال  در 

زخمی شدند.

ادعای جدید سعودی ها در خصوص حج ایرانی ها

واکنش سازمان ملل به حمله سعودی ها 
به بیمارستانی در یمن

دادستان تهران از دستگیری و بازداشت یک 
تابعیتی در هفته گذشته در  ایرانی دو  متهم 
تهران و مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس 

خبر داد.
نشست  هشتمین  در  دولت آبادی  جعفری 
جمعیت  کاهش  موضوع  با  تهران  دادستانی 
کیفری زندان ها، با اشاره به تاکید مکرر مقام 
مسووالن  هوشیاری  لزوم  بر  رهبری  معظم 

توافق  از  ویژه پس  به  نفوذ دشمن  مقابل  در 
برجام افزود: نباید تصور شود که اگر با دشمن 
علیه  خصمانه   اقدامات  از  رسدیم  توافق  به 
جمهوری اسالمی ایران دست بر خواهد داشت. 
آمریکا درصدد است تفکرات و رفتارها را تغییر 
دهد و از افرادی حمایت می کند که مانند آن ها 
فکر کنند. اقدامات و طراحی دشمن به ویژه 
امریکایی ها در حوزه نفوذ به گونه ای نیست 
که با توافقات فیمابین از میان برود و دشمنی 
آن ها که از ابتدای پیروزی انقالب وجود داشته 
و به طرق دیگر ادامه خواهد یافت، مگر این که 

ما از اهداف انقالب اسالمی دست برداریم.
وی از دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی 
دو تابعیتی در هفته گذشته در تهران و مرتبط 
با سرویس جاسوسی انگلیس خبر داد و افزود: 
ایران  با  مرتبط  و  اقتصادی  حوزه  در  متهم 

فعالیت می کرده است.
وی از نهادهای امنیتی کشور که به تعبیر مقام 
محسوب  نظام  بینای  چشم  رهبری،  معظم 
می شوند، درمقابله با اقدامات دشمنان انقالب 

در خصوص مساله نفوذ قدردانی کرد.
خودکشی ها  آسیب شناسی  اعالم  حسب 
دادستان تهران خودکشی و خودسوزی برخی 

است  اجتماعی  آسیب های  جمله  از  افراد 
اقدامات  و  کارشناسی  بررسی  مستلزم  که 

پیشگیرانه توسط دستگاه های ذی ربط است.
وی با اشاره به خودکشی مسوول مالی حزب 
به  مستند  گذشته،  هفته  طی  کارگزاران 
انگیزه ی  متوفی،  از  مانده  باقی  وصیت نامه ی 

این اقدام را مشکالت مالی اعالم کرد.
قرار  جعفری  توجه  مورد  که  دیگری  رخداد 
گرفت، خودکشی همزمان دو خواهر در عصر 
روز شنبه )23 /۵ /۹۵( با شیوه پرتاب از  یک 
افزود:  وی  که  بود  تهران  غرب  در  ساختمان 
اندک  آن  شمار  چه  اگر  رخدادهایی  چنین 
است، در حوزه آسیب های اجتماعی قرار دارد 
که ماهیتی متفاوت از دیگر مسائل دارد و از 
پیچیدگی برخوردار بوده و مستلزم برنامه ریزی 
توسط  جوانان  حوزه  در  ویژه  به  بیشتری 

مسؤولین است.
در ابتدای این جلسه دادستان تهران استنباط 
سایت های  و  خبرگزاری ها  برخی  برداشت  و 
خبری از اظهارات اخیر دادستان پیرامون عفاف 
و حجاب مبنی بر این که در حوزه  آسیب های 
اجتماعی و به ویژه عفاف و حجاب صرفاً نیاز 
به اقدامات سلبی است را اشتباه خواند و اظهار 

داشت: این که در جرایم مهم و سازمان یافته به 
تدابیر و اقدامات سلبی معتقد باشیم با اقدامات 

فرهنگی، ایجابی و پیشگیرانه، مغایرتی ندارد.
»انتشار  این که  اعالم  با  تهران  دادستان 
علیه  فضاسازی  هدف  با  اخباری  چنین 
برخی  از  تهران صورت می گیرد«،  دادستانی 
خواست  خبری  سایت های  و  خبرگزاری ها 
ایجاد  و  عمومی  اذهان  تشکیک  جهت  در 
اختالف میان مسؤولین قدم بر ندارند و افزود: 
قصد  خبرگزاری ها  برخی  می رسد  نظر  به 
نمایند  وانمود  فضاسازی ها  این گونه  با  دارند 
فرهنگی،  اقدامات  به  تهران  دادستانی  که 

پیشگیرانه و ایجابی اعتقاد ندارد.
وی با اشاره به مصادیقی از جرائم علیه عفت 
و اخالق عمومی گفت: نمی توان با کسانی که 
آماده  فحشا  و  فساد  مرکز  شبکه ای  طور  به 
می کنند، یا مجالس مختلط لهو و لعب برگزار 
مصرف  آن  مانند  و  مشروب  آن  در  و  نموده 
می کنند ، یا استخر پارتی بر پا می کنند، و یا 
به نحو سازمان یافته افراد را به فساد و فحشا 
کرد  برخورد  نصیحت  با  می نمایند،  تشویق 
تحت  جزایی  مقررات  طبق  دارد  ضرورت  و 

تعقیب قرار گیرند.

دادستان تهران خبر داد:

 بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس

افزایش بیست درصدی کشف
 مواد مخدر نسبت به سال گذشته
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المپيك المپيك

سعيد شفيعيان

اي كاش بعضي از حضرات جاده ساز و سد ساز 
كشور ما سري به محل مسابقات دو و ميداني 

اينهمه  المپيك ريو مي زدند. جائيكه دو هد هد وحشي در ميان 
ورزشكار و سر و صدا و جنجال و بر و بيا در محل مسابقات توسط 
هم  تخم  هد  هد  خانم  حتي  و  شده  محافظت  آنها  النه  حصاري 
تا فردا  به فكر تجديد نسل است  اين غوغا و هياهو  گذاشته و در 

فاميل و همسايه نگويند اجاق كور است. 
مسئول اين قسمت از بازيها مي گويد اول اين ها اينجا بودند و بعد 
ما آمديم يعني اينها »سابقون« هستند موضوعي كه حتي در شرع 
و دين ما هم به آن به جديت اشاره شده و توصيه و تاكيد شده كه 
حرمت قايل شويد براي كساني كه قبل از شما بوده اند براي همين 
مسئولين اين ورزشگاه براي اين دو پرنده كارت ويژه صادر كرده و 
اجازه نداده اند حتي يكروز از زندگي اين دو پرنده مختل شود. اي 
كاش جاده سازها و سدسازهاي كشور ما هم در احداث جاده هاي 
جنگلي و سدهاي پهناور در دشت ها اينطوري فكر مي كردند. كه 
البته اگر اينطوري مي انديشيدند و مي انديشيديم ما هم امروز مي 
توانستيم ميزبان المپيك باشيم. خدا پدرت را بيامرزد ميزبان بازي 
بگذريم!  دارد ميزبان غرب آسيا!  نگه  را  مادرت  هاي آسيائي! خدا 

شما تصور كنيد ما مثاًل ميزبان المپيك باشيم. 
همه چيز هم حل شده باشد. ورزشگاهها و هتل ها و ترافيك و غذا 
و امنيت و بقيه و بقيه! اصل جريان را چه كار كنيم؟! راستي اين 

روزها گزارشات بازي هاي المپيك را حتما مي بينيد.
طرف گل زده خوشحالي بعد از گل مي كند. تلويزيون ما تماشاگر 

مرد نيجريه اي را نشان مي دهد آنهم 16 بار.

وزیر اطالعات از هالکت 
چهار عضو گروهك تروریستی داعش خبر داد

اد      امه از صفحه1
در اين عمليات چهار تن از عناصر تروريست به هالكت رسيدند 
مواد  توجهی  قابل  مقاديری  و  نيز دستگير  ها  آن  از  تعدادی  و 
نيز  و  عمليات  برای  انتحاری  كمربند  و  تجهيزات  انفجاری، 
و  كشف  ارتباطی  امكانات  همراه  به  نارنجك  و  سالح  تعدادی 

ضبط گرديد.
علوی گفت: هوشمندی و همراهی مردم شهيد پرور منطقه غرب 

كشور در ضربه به تيم مذكور نقش موثری داشت.
بين  هماهنگی  و  همدلی  كرد:  اشاره  پايان  در  اطالعات  وزير 
دستگاه های امنيتی، نظامی و انتظامی بار ديگر موجب خنثی 

سازی اهداف شوم دشمنان قسم خورده نظام اسالمی گرديد.

انتصاب معاون جدید حفاظت
 و امنيت هسته ای

به  را  در حكمی حسين رحمت  ايران  اتمی  انرژی  سازمان  رييس 
عنوان معاون جديد حفاظت و امنيت هسته ای اين سازمان منصوب 

كرد.
رييس  و  رييس جمهور  معاون  صالحی،  علی اكبر  دكتر  حكم  در 

سازمان انرژی اتمی ايران به حسين رحمت آمده است:
»نظر به تعهد، توانمندی و تجربيات ارزشمند جنابعالی به موجب 
منصوب  سازمان  امنيت  و  حفاظت  معاون  عنوان  به  ابالغ  اين 
می شويد تا وظايف محوله را با هماهنگی اينجانب به انجام رسانيد.

به نظام مقدس جمهوری  را در خدمت  توفيق روزافزون جنابعالی 
اسالمی ايران از درگاه ايزد متعال خواستارم.

معاون جديد حفاظت و امنيت هسته ای دارای تجربيات طوالنی در 
زمينه های مختلف اجرايی به خصوص در حوزه های مرتبط با امور 

حفاظت و امنيت هسته ای می باشد.
هم چنين در حكمی جداگانه اصغر زارعان كه تا پيش از اين انتصاب 
به عنوان معاون حفاظت و امنيت هسته ای فعاليت می كرد، به عنوان 

مشاور و دستيار صالحی منصوب شد.

ادعای تکراری ترامپ درباره برنامه 
هسته ای ایران

نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات پيش روی آمريكا با انتقاد از 
عملكرد باراک اوباما در مذاكرات هسته ای گفت: ايران به دليل توافق 

هسته ای خواهان تبديل شدن به يك قدرت جهانی است.
نامزد  ترامپ،  دونالد  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
يك  در  آمريكا  جمهوری  رياست  انتخابات  در  جمهوری خواهان 
سخنرانی انتخاباتی در اياالت اوهايو بار ديگر به سياست های باراک 

اوباما، رييس جمهور آمريكا حمله كرد.
است  تروريسم  حامی  كشور  بزرگ ترين  ايران  كه  اين  ادعای  با  او 
گفت: به دليل توافق هسته ای ايران با قدرت های جهانی كه سال 
گذشته حاصل شد، به ايران موقعيت قدرت برتر منطقه يی داده شده 
است. اين كشور به خاطر توافق هسته ای مشتاق است به يك قدرت 

جهانی تبديل شود.
شهرت  خود  بحث برانگيز  و  نامعقول  اظهارات  دليل  به  كه  ترامپ 
دارد، در ادامه سخنرانی اش مدعی شد: بدتر از همه اين است كه 
اكنون توافق هسته ای ايران را در مسير دستيابی به سالح هسته ای 

قرار داده است.
نامزد حزب جمهوری خواه هم چنين گفت: توافق هسته ای عالوه بر 
اين، اجازه داده است ايران در 150 ميليارد دالر پول غرق شود كه 

آمريكا آن را آزاد كرده است.
اين ادعای بی اساسا و خصمانه در حالی مطرح می شود كه مقامات 
ايرانی همواره بر ماهيت صلح آميز برنامه هسته ای كشورمان تاكيد 
خود  گزارشات  در  نيز  اتمی  انرژی  بين المللی  آژانس  و  داشته اند 
برنامه ی  انحراف در  بر وجود  تاييد می كند كه هيچ شواهدی دال 

هسته ای ايران ندارد.

برگزاری پنجمين کميسيون مشترک 
برجام در نيویورک

ايران  ميان  برجام  پنجمين كميسيون مشترک 
و گروه 1+5 در ماه سپتامبر در نيويورک برگزار 

می شود.
ايران  ميان  برجام  پنجمين كميسيون مشترک 
و گروه 1+5 در حاشيه  هفتاد و يكمين مجمع 
برگزار  نيويورک  عمومی سازمان ملل متحد در 

می شود.
براساس اين گزارش چهارمين كميسيون مشترک 
برجام ميان ايران و 1+5 در سطح معاونان وزيران 

خارجه، 29 تيرماه در وين برگزار شد.
اين كميسيون با حضور نمايندگان كشورهای 5+1 
در سطح مديران كل و معاونان وزيران خارجه اين 
كشورها به سرپرستی هلگا اشميد، معاون مسوول 
سياست خارجی اتحاديه اروپا و هيات ايرانی به 
سرپرستی سيد عباس عراقچی در هتل كوبورگ 

وين برگزار شد.
عالوه بر سيد عباس عراقچی، مجيد تخت روانچی، 
حميد بعيدی نژاد و تعداد از كارشناسان و مقامات 
سازمان انرژی اتمی در هيات مذاكره كننده ايران 

حضور داشتند.

ترکيه خواستار توقف فعاليت های 
سازمان گولن در عراق

سفير بغداد در آنكارا اعالم كرد، دولت تركيه از 
سازمان  به  وابسته  مدارس  است  خواسته  عراق 
گولن را ببندد و با ساير نهادهای مرتبط با اين 

سازمان برخورد كند.
در  عراق  سفير  علوی،  ابراهيم  اكبر  علی  هاشم 
اظهار  آنادولو  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  تركيه 
كرد، از مقام های عراقی خواسته شده فعاليت های 
نهادهای مرتبط به سازمان فتح ا... گولن را متوقف 

كنند.
وی خاطرنشان كرد: ما با نهادهای مربوطه تماس 
حاصل كرده ايم تا درخصوص فعاليت های سازمان 

گولن در عراق اقدام الزم صورت گيرد.
از  آنكارا  دولت  تركيه،  در  عراق  سفير  گفته  به 
بغداد خواسته است ترتيبی اتخاذ كند كه نه تنها 
مدارس وابسته به سازمان گولن تعطيل شوند بلكه 
برخورد الزم با ساير موضوعات و نهادهای وابسته 

به اين سازمان صورت گيرد.

ایستگاه آخرخبر

آگهی مناقصه عمومی
 یك مرحله ای شماره 95-88

سازمان جهادکشاورزی استان اردبيل در نظر دارد خرید لوله و اتصاالت 
گیالرلو  بایاب سد  اراضی  فشار  آبیاری تحت  و شیرآالت چدنی شبکه 
)واحد عمرانی اول و دوم( شهرستان گرمی را از طریق مناقصه عمومی به تولیدکنندگان 

دارای صالحیت واگذار نماید.
-مبلغ برآورد: 4/119/185/900 )چهار میلیارد و یکصدو نوزده میلیون و یکصد و هشتاد 

و پنج هزار و نهصد ریال(
-تضمین شرکت در مناقصه: 295/959/205 )دویست و پنج میلیون و نهصد و پنجاه و نه 

هزار و دویست و نود و پنج ریال(
-مدت انجام کار: 1 ماه شمسی از تاریخ ابالغ پیمان از سوی خریدار

-محل تحویل: استان اردبیل روستای گیالرلو در حدود 5 کیلومتری شهرستان گرمی یا 
به تشخیص کارفرما در محل طرح

-شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار: تهیه و بارگیری حمل و باراندازی لوله ها و 
اتصاالت و شیرآالت چدنی خط انتقال و شبکه فرعی

-کارفرما: سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل
-مشاور: مهندسین مشاور بهینه سازان خاک آب سازه

-واجدین شرایط می توانند اسناد ارزیابی را ار محل های زیر دریافت نمایند:
ارومیه - شیخ تپه - روبروی رستوران میرداماد- کوی 13 پالک 8 

 تلفن 044-33378151 
تلفن-   42 پالک  یاسمن1-  کوچه  فرهنگ-  میدان  کارشناسان-  شهرک  اردبیل- 

 045-33713385
 95/6/08 اداری  وقت  آخر  تا  آگهی  اول  نوبت  انتشار  تاریخ  از  اسناد:  دریافت  -مهلت 

میباشد.
اردبیل-  استان  جهادکشاورزی  سازمان  اداری-  شهرک  اردبیل-  اسناد:  تحویل  -محل 
دبیرخانه کمسیون معامالت و مهلت آن تا آخر وقت اداری مورخه 95/06/23 می باشد که 

در پاکتهای الک و مهر شده تحویل خواهند شد.
-تاریخ گشایش پیشنهادات: مورخه 95/6/24 خواهد بود.

به تعداد موجود مناقصه گران کفایت خواهد شد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دبيرخانه کمسيون مناقصات سازمان جهادکشاورزی استان اردبيل
اگهی مفقودی 

بوس هيوندای  مينی  به  به شماره 2953979مربوط  ناوگان  اصل كارت هوشمند 
مدل 1386به شماره انتظامی 164ع 53ايران 44 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اگهی مفقودی 
بوس هيوندای  مينی  به  به شماره 2322972مربوط  ناوگان  اصل كارت هوشمند 
مدل 1386به شماره انتظامی 889ع36ايران 68 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

بارکد 38788100
 آگهی تغييرات شرکت

العاده مورخ 1395/3/24  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به  به شماره ثبت 298946و شناسه ملی 10103372438  با مسئوليت محدود  نگين غرب   سروران 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: اعضای هيئت مديره: محمدرضا بوذری به ک م0066542121 بسمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و عضو هيئت مديره و سيد حسين ماجدی 
به ک م 0056674007 بسمت عضو هيئت مديره و پروانه برهانی به ک م0068190700 بسمت عضو هيئت مديره و كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل 
چك ، سفته، بروات و قراردادهای عقود اسالمی با امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر می باشد. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين سمت مديران و تعيين وضعيت 

حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
366175/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری تهران

 نوبت اول

های  همكاری  و  روابط  توسعه  جمهور  رييس 
جمهوری اسالمی ايران و كشورهای آفريقايی 
همه  گسترش  بر  و  دانست  اهميت  حائز  را 
تاكيد  بروندی  و  ايران  ميان  مناسبات  جانبه 

كرد.
»آلن  ديدار  در  روحانی  االسالم حسن  حجت 
امه نياميتوه« وزير روابط خارجی و همكاريهای 
بين المللی بروندی، روابط دوكشور را دوستانه 
و  اهداف  امروز  افزود:  و  كرد  ارزيابی  مثبت  و 
ايران و كشورهای  آرمان های مشتركی ميان 
آفريقايی وجود دارد و در بسياری از مجامع و 
با وحدت نظر  المللی می توانيم  تحوالت بين 

پشتيبان هم باشيم.
توسعه  ضرورت  به  اشاره  با  جمهور  رييس 
روابط و همكاری های دوجانبه، منطقه ای و 

بين المللی ايران و بروندی به عنوان دو عضو 
جنبش كشورهای غيرمتعهد، خاطرنشان كرد: 
تقويت  با  بايد  تعهد  عدم  جنبش  كشورهای 
بين  به خوبی در صحنه  روابط و همكاری ها 

الملل نقش آفرينی كنند.
حضور  و  سياسی  مداخله  تروريسم،  روحانی 
نظامی كشورهای غربی در بسياری از مناطق 
جامعه  معضالت  مهمترين  جمله  از  را  جهان 
مثبت  نقش  ايفای  لزوم  بر  و  برشمرد  جهانی 
كشورهای عضو جنبش عدم تعهد در راستای 

حل و فصل اين مشكالت تاكيد كرد.
اميدواری  ابراز  رييس جمهور همچنين ضمن 
تاكيد  بروندی  در  پايدار  ثبات  و  صلح  برای 
كرد كه مسائل داخلی كشورها بايد در مسير 

دموكراسی، صلح و دوستی حل و فصل شود.

روحانی:

 کشورهای غيرمتعهد باید در صحنه بين الملل نقش آفرین باشند

يك عضو هيات رييسه مجلس خبرگان با تبيين هفت مؤلفه انقالبی ماندن حوزه، گفت: چنانچه در 
حوزه های علميه »طالب بريده از سياست و بی تفاوت، به عنوان طالب ارزشی تلقی شوند و دفاع 
از واليت و انقالب به عنوان تندی و افراطی گری به حساب بيايد«، خطری جدی برای حوزه های 

علميه محسوب می شود.
 آيت ا... سيد احمد خاتمی در اختتاميه اجالسيه مديران استانی و معاونان ستادی حوزه های 
علميه، در مشهد مقدس با تبريك ايام ميالد حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، ضمن اشاره  به 
جايگاه تأثيرگذار حوزه، آسيب های پيش روی حوزه های علميه و راهكارهای انقالبی ماندن حوزه 

را تشريح كرد.
وی به نخستين آسيب پيش روی حوزه انقالبی اشاره كرد و افزود: »بريدن از سياست را ارزش تلقی 
كردن« يك آسيب جدی تلقی می شود، به طوری كه هر كسی كه موضع ارزشی نداشته باشد، او را 

با تقوا معرفی كنند و بايد در اين خصوص حساس بود.
وی در تشريح دومين آسيب گفت: چنانچه در حوزه های علميه »طالب بريده از سياست و بی 
تفاوت، به عنوان طالب ارزشی تلقی شوند و دفاع از واليت و انقالب به عنوان تندی و افراطی گری 

به حساب بيايد«، خطری جدی برای حوزه های علميه محسوب می شود. 
عضو شورای عالی حوزه های علميه سومين آسيب را مربوط به اساتيد دانست و افزود: اين كه 
»اساتيد بريده از سياست تقديس شوند« نيز از ديگر آسيب های جدی پيش روی حوزه های علميه 
به حساب می آيد. وی در ادامه به هفت وظيفه مديران حوزه های علميه در خصوص انقالبی ماندن 
حوزه اشاره و تصريح كرد: مديران حوزه های بايد علميه انقالبی بوده و باور داشته باشند كه انقالب 

اسالمی، روحانيت را احياء كرد و به بركت انقالب، حوزه های علميه عزيز و ارجمند شد.
وی با بيان اين كه »كسانی كه قدر انقالب را نمی دانند حكومت طاغوت را نشناختند«، تاكيد كرد:  
مديران انقالبی بايد از »اساتيد انقالبی« در اين خصوص دعوت كنند؛ امروز اساتيد فاضل و انقالبی 

كم نيستند و مديران بايد انقالبی بودن را به عنوان يك امتياز برای اساتيد به حساب آورند.
عضو شورای عالی حوزه های علميه در ادامه »انقالبی بودن اساتيد اخالق« را همراه با وارستگی از 
ديگر وظايف مديران در خصوص انقالبی ماندن حوزه خواند و ابراز كرد: متاسفانه گاهی در دروس 

اخالق همه چيز هست؛ اما حركت در مسير واليت مداری در آن لحاظ نمی شود.
وی »گراميداشت ايام ا... انقالب« را از ديگر راهكارهای انقالبی ماندن حوزه برشمرد و خاطرنشان 
كرد: امروز شما بايد نسل ها را مديريت كرده و ارزش های انقالب را در ايام ا... انقالب اسالمی برای 

نسل دوم، سوم و چهارم طرح و تبيين كنيد.
وی »ارتقاء آگاهی های سياسی بر پايه ديانت و بصيرت« را از ديگر  راه كارهای انقالبی ماندن حوزه 
خواند و گفت: سياست هرگز به معنای ورود به باندبازی های سياسی نيست و حوزه جايگاه منبر 
و محراب است و نبايد ابزار باند بازی های سياسی باشد؛ زيرا باند بازی های سياسی دستور حزبی 
دارند. خاتمی تصريح كرد: بايد با واليت مداری، از فعاليت سياسی جناحی و دستورات حزبی فاصله 
گرفته و در هر شرايطی پايبند به عينيت دين و سياست باشيم و نبايد ميدان داری های سياسی 
را به اينگونه جريان ها داد. وی با  »همراهی با واليت« را يكی ديگر از راه كارهای انقالبی ماندن 
حوزه خواند، تصريح كرد: اين مسئله به معنی ورود به جبهه بندی های سياسی نبوده و همراهی با 

واليت فقيه تكليف شرعی است و حوزه انقالبی بايد در راستای فرمان واليت در خط مقدم باشد.
وی »تبيين درست استقالل حوزه« را يكی ديگر از مؤلفه های انقالبی ماندن حوزه عنوان كرد و 
افزود: متأسفانه امروز عده ای با تفسير اشتباه از اين مسئله، حوزه را به سمت و سوی غير انقالبی 
بودن می كشانند؛ در حقيقت حوزه های علميه  زير مجموعه دولت و هيچ يك از قوای سه گانه 

نبوده و مستقل تصميم می گيرند.

معاون وزير امور خارجه گفت: روندهای قانونی 
مشخص شده در برجام، حسب تشخيص هيات 

نظارت بر اجرای برجام طی می شود.
سيد عباس عراقچی در پاسخ به اين سوال كه آيا 
ايران در قبال بدعهدی غربی ها در اجرای برجام 
شكايتی را به كميسيون مشترک تعيين شده در 
توافق نامه با 1+5 برده است يا خير، اظهار كرد: 
ما در قالب كميسيون مشترک در حال پيگيری 

همه موارد هستيم.
معاون وزير امور خارجه با بيان اين كه ايراداتی در 
نحوه اجرای برجام از طرف مقابل وجود دارد، بيان 
كرد: اين ايرادات را در جلسات مختلفی كه داشتيم، 
به خصوص در كميسيون مشترک مطرح و مورد 
پيگيری قرار گرفته كه بسياری از آن ها حل شده 
است. مثال در حوزه بيمه تقريبا همه مشكالت حل 
شده و در حال حاضر در حوزه های بانكی و مالی 
برخی از مشكالت حل شده است. رييس كميته 
اجرای برجام با بيان اين كه به طور مرتب در حال 
پيگيری هستيم و برخی از اين ها نياز به زمان دارد 

و بعضی ديگر از آن ها نياز به آيين نامه های جديد از 
طرف مقابل دارد، ادامه داد: همه اين ها به ترتيب در 
حال حل شدن است ولی كماكان بعضی از تع...ا، 
اهمال ها و بدعهدی از طرف مقابل وجود دارد كه 
با اين مسائل ما به صورت خيلی محكم برخورد 
می كنيم و وظايف طرف مقابل را به آن ها گوشزد 

می كنيم.
اين عضو تيم مذاكره كننده هسته ای جمهوری 
اسالمی با بيان اين كه هر جايی كه طرف مقابل 
كوتاهی و تعلل داشته باشند پيگيری خواهيم 
كرد، متذكر شد: اگر نياز باشد حسب تشخيص 
هيئت نظارت بر اجرای برجام، ان شاءا... روندهای 
طی  هم  شده  مشخص  برجام  در  كه  قانونی 
خواهد شد. او  درباره اين كه آيا وزارت خارجه در 
خصوص برداشت 2 ميليارد دالر از سوی آمريكا 
اقدامی كرده است يا خير؟ گفت: دفتر حقوقی 
رياست جمهوری مسوول اين پرونده هستند كه 
اين موضوع را دنبال می كنند و شكايتی را به 

ديوان بين المللی الهه ارجاع داده اند.

عراقچی:

 با بدعهدی طرف مقابل در برجام محکم برخورد می کنيم

دستيار و مشار ارشد فرمانده معظم كل قوا گفت: 
دشمنان فرا منطقه ای بدنبال مديريت و تحريك 
برخی از كشورهای عربی برای دخالت و ترويج 

ناامنی در منطقه جنوب شرق ايران هستند.
و  دستيار  يحيی صفوی  سيد  سرلشكر  سردار 
مشاور عالی مقام معظم رهبری در بازديد ميدانی 
از قرارگاه  قدس نيروی زمينی سپاه در منطقه 
جنوب شرق كشور و در ديدار با فرماندهان و 
مسوالن اين قرارگاه با اشاره به تالش های اين 
قرارگاه در برقراری امنيت منطقه جنوب شرق 
گفت: قرارگاه قدس مجاهدت ها و فداكاری های 
جنوب  منطقه  در  امنيت  برقراری  در  بسياری 
نيروی  فرماندهی  و  است  داشته  شرق  كشور 
زمينی سپاه تدابير و فرماندهی ارزشمندی در اين 

زمينه داشته است.
دستيار و مشاور عالی فرماندهی معظم كل قوا 
گفت: مهمترين كاری كه در اين قرارگاه بايستی 
های  ريشه  راهبردی  تشخيص  پذيرد،  انجام 
راهبردهای  در   تغييرات  و  منطقه  در  ناامنی 
دشمنان داخلی و خارجی است و از ديگر موارد 
دارای اهميت  افزايش آمادگی های عملياتی برای 
برخورد با انواع شرارت ها و ناامنی ها كه عمدتا  از 
كشورهای پيرامونی به اين منطقه می رسد است.

وی افزود: دشمنان فرا منطقه ای مثل آمريكايی ها 
و صهيونيست ها بدنبال مديريت و تحريك برخی 
از كشورهای عربی برای دخالت و ترويج ناامنی در 
منطقه جنوب شرق ايران هستند كه با هوشياری 
آمادگيهای  و  اطالعاتی  نهادهای  و  سازمانها 
عملياتی نيروهای سپاه پاسداران تابحال خنثی 
شده است، اما ممكن است اين شرارت ها ادامه 

پيدا كند.
با وجود  فرمانده سابق كل سپاه تصريح كرد: 
امنيت بسيار خوب استان سيستان و بلوچستان 
و وجود مردمی صبور و شريف و نجيب، الزم 
ايران در برنامه  است دولت جمهوری اسالمی 
به رفع  ششم  توسعه  توجه بيشتری نسبت 
آهن  راه  احداث  و  اشتغال  ايجاد  و  محروميت 
توسعه  همچنين  و  مشهد  چابهار-زاهدان 
مختلف،  كارخانجات  و  عمان  دريای  سواحل 
متناسب با نيازمنديهای مردم استان و تامين 
آب برای شهرهای بزرگ نمايد و در اين جهت 
از سرمايه گذاران داخلی و خارجی حمايت الزم 

را بعمل آورد.
سرلشكر صفوی با اشاره به گره خوردن مسائل 
جامعه با مسائل امنيتی گفت: مسائل اجتماعی 
و اقتصادی و عدم توسعه يافتگی استان سيستان 
و بلوچستان ارتباط مستقيمی با مسائل امنيتی 
و دفاعی دارد و مسائل اجتماعی و فرهنگی با 
مسائل امنيتی گره خورده است و در خصوص 
استان سيستان و بلوچستان متاسفانه عليرغم 
آنكه  امنيت برقرار شده  اما توسعه همگام با 

امنيت پيش نرفته است.
قوا  كل  معظم  فرمانده  ارشد  مشاور  و  دستيار 
سيستان  استان  در  سپاه  خدمات  به  اشاره  با 
خدمات،  ازبزرگترين  يكی  گفت:  بلوچستان  و 
محروميت زدايی توسط سپاه در استان  سيستان 

و بلوچستان است.
وی با اشاره به ظرفيت های مختلف استان افزود: 
بايستی از ظرفيت و پتانسيل استان در جذب 

گردشگر داخلی و خارجی استفاده كرد.

صفوی:

 برخی کشورهای عربی به دنبال ناامنی در جنوب شرق 
ایران هستند

۷ مؤلفه مهم انقالبی ماندن حوزه 
و چهار آسيب پيش رو
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26 مرداد سالروز بازگشت آزادگان به ميهن اسالمی محسوب 
می شود. قهرمانان مقاومت و ايثار كه امنيت و آرامش امروز 
ايران مرهون جانفشانی و ايستادگی آنان در برابر سختی ها 
و شكنجه های طاقت فرسا است. دالورمردانی كه سال های 
دشوار اسارت را با شجاعت و رشادت سپری كردند و اينگونه 

اسوه صبر و استقامت لقب گرفتند.
ايران  به  در 31 شهريور 1359 خورشيدی  عراق  بعث  رژيم 
حمله كرد و زمينه ساز جنگی هشت ساله شد. متجاوزان به 
مقتدرانه  ايستادگی  با  كه  پنداشتند  نمی  هرگز  خاک كشور 
نيابند.  دست  خويش  های  هدف  به  و  شوند  روبرو  ايرانيان 
با  پيكار  به  فراوان  با شجاعت  سربازان دالور در طول جنگ 
به جهانيان  اسارت خويش  و  با شهادت  و  دشمنان شتافتند 
نشان دادند كه هيچ گاه از هدف های متعالی خود باز نخواهند 

ايستاد.
جانفشانی  و  ها  خودگذشتگی  از  سرشار  مقدس  دفاع  تاريخ 
های رزمندگان غيور است، بزرگمردانی كه در اين مسير به 
را  سختی  بسيار  دوران  و  درآمدند  دشمن  نيروهای  اسارت 
صالبت  و  شكوه  گواه  اسراء،  استقامت  و  صبر  كردند.  تجربه 
تالشی  هيچ  از  خويش  حق  احقاق  برای  كه  است  مردمانی 
فروگذاری نمی كنند. آنان شكنجه و درد اسارت را با ايمان 
راسخ خويش تحمل و اسارت گاه ها را به دانشگاه های تربيت 

انسان های مجاهد و آزاده تبديل كردند. 
اثبات حقانيت جمهوری اسالمی  ساليان اسارت، لحظه های 
ها  سال  با  كه  بود  سرزمينی  آزادی  و  استقالل  از  دفاع  و 
مبارزه و با خون هزاران شهيد به ثمر نشست. فرياد خاموش 
غيورمردانی كه با دژخيمان زمانه به رويارويی پرداختند و از 

سرزمين اسالمی خويش دفاع كردند. 
رنج  شهيد،  هزاران  ثمره خون  اين جنگ،  در  ايران  پيروزی 
اسارت و شكنجه هزاران تن از مبارزان و اسيران دفاع مقدس 
كه  بود  بزرگواران  اين  ايثار  و  شجاعت  و  رود  می  شمار  به 
و  آورد  ارمغان  به  كشورمان  برای  را  سرافرازی  و  سربلندی 
سبب پيروزی در اين نبرد نابرابر شد. سرانجام ايران با پذيرش 
و  داد  نشان  جهانيان  به  را  خود  نيت  ُحسن   598 قطعنامه 
اينگونه جنگ پايان يافت. در سال های پس از جنگ تحميلی 
اسرای  امور  در  سرخ  صليب  المللی  بين  كميته  همكاری  با 
جنگی، دو كشور تعامل در ارتباط با تبادل اسراء را آغاز كردند 
و اينگونه در ايران ستاد رسيدگی به امور آزادگان شكل گرفت. 
مرداد   26 در  ايرانی  آزادگان  از  گروه  نخستين  شكل  بدين 
1369 خورشيدی به ميهن بازگشتند و پس از زيارت آرامگاه 
امام راحل)ره( به ديدار آيت ا... خامنه ای مقام معظم رهبری 
شتافتند تا با آرمان های انقالب اسالمی دگربار پيمان ببندند.

بدون شك دوران دشوار اسارت ثمره ای افتخارآفرين و عزت 
تحمل  و  ايستادگی  استقامت،  صبر،  داشت.  همراه  به  بخش 
شكنجه از ويژگي های آزادگان ايران زمين است كه در دوران 
اسارت به منصه ظهور رسيد و نشانگر شكوه مقاومت و ايثار 

شد.
پژوهشگر گروه اطالع رسانی ايرنا به مناسبت سالروز بازگشت 
و  الهی«  شمس  »عبدالحميد  با  اسالمی  ميهن  به  آزادگان 
»محمدرضا پاسبان« از آزادگان و جانبازان هشت سال دوران 

دفاع مقدس به گفت و گو پرداخته است.
 فرهنگ ایثار؛ حاصل مقاومت و رشادت ملت ایران

»عبدالحميد شمس الهی« درباره فعاليت های خود در طول 
عنوان  به  اسالمی  انقالب  پيروزی  با  گفت:  تحميلی  جنگ 
فعاليت  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  در  انگليسی  زبان  معلم 
پرداختم و با آغاز جنگ تحميلی به جبهه های حق عليه باطل 
عازم شدم. در آنجا به برگزاری برنامه های فرهنگی از جمله 
سخنرانی، مراسم دعای كميل و زيارت عاشورا برای نيروهای 
بسيجی و سپاهی مبادرت ورزيدم و در مواقع ضرورت به خط 

مقدم اعزام می شدم.
جنگ  های  عمليات  ترين  سخت  از  يكی  رمضان  عمليات 
فرسا  طاقت  گرمای  و  جنوب  منطقه  در  كه  بود  تحميلی 
دليرمردان  راندن  عقب  به  برای  عراقی  نيروهای  حمله  با 
و  آب  شرايط  شد.  آغاز  خورشيدی   1361 تير  در  كشورمان 
هوايی در اين عمليات نامناسب بود و بسيار سخت و طاقت 
فرسا به شمار می رفت. در عمليات رمضان با آن كه بسياری 
از  زيادی  تعداد  اما  شدند  كشته  و  اسير  متجاوز  نيروهای  از 
تن   200 و  هزار  و  رسيدند  شهادت  به  نيز  ايرانی  نيروهای 
از  از رزمنده ها به اسارت رژيم بعث در آمدند. آنان 15 تن 
سربازان دالور ميهنمان را با دستان بسته اعدام كردند و ما را 
نيز كه از گردان محبين اعزام شده بوديم، به اسارت گرفتند. 

بيان  خويش،  اسارت  شروع  به  اشاره  با  واالمقام  آزاده  اين 
داشت: وقتی اسير شديم يكی از سربازان رژيم بعث با صدای 
انگليسی صحبت كند و من  بلند گفت؛ چه فردی می تواند 
دستم را باال گرفتم. نخستين جمله ای كه گفت اين بود؛ »آيا 
به ياد داريد در بستان نيروها و اسرای ما را كشتيد حاال ما 
به تالفی، شما را در زير زمين دفن خواهيم كرد. همگی در 
آن لحظه پايان زندگی و عمر خويش را احساس كرديم.« از 
آن لحظه اسارت هشت ساله ما در پادگان القادسيه با دستان 

بسته و پاهای برهنه شروع شد. 
اسرای  با  عراق  بعث  رژيم  نيروهای  رفتار  به  اشاره  با  وی 
زندانی، اظهار كرد: مشت، لگد و شكنجه های سخت از طرف 
از  دفاع  به  تنها  كه  ايران  سلحشور  رزمندگان  بر  متجاوزان 
اسالم و ميهن خويش پرداخته بودند، نمونه های كوچكی از 
رفتار نادرست آنان محسوب می شد. من دوران هشت ساله 
سپری  اسيران  ديگر  به  فرانسوی  زبان  آموزش  با  را  اسارتم 
كردم. نكته مهم در آن زمان، متحد بودن تمامی رزمنده ها از 
جمله فرمانده، سرباز، روحانی و ... به شمار می رفت و آن به 
اين معنا بود كه همگی يك مسير و يك هدف را دنبال می 

كرديم و آن دفاع از ايران به حساب می آمد. 
آزادسازی  با  ارتباط  پايان در  اين رزمنده جنگ تحميلی در 
و  رسمی  اعالم  از  پس  شد:  يادآور  تحميلی،  جنگ  اسيران 
توافق ميان دو طرف جنگ، نخستين گروه اسراء در 26 مرداد 
1369 خورشيدی به ايران بازگشتند و ما جزو دومين گروه 
خود  از  و  ايثار  اسارت  دوره  در  بوديم.  شده  آزاد  اسرای  از 
گذشتگی يك امر واجب برای هر رزمنده ای بود، بدين شكل 
ما بايد ارزش های دفاع مقدس را باور داشته باشيم و فرهنگ 
ايثار را كه حاصل مقاومت ها و رشادت های ملت است، ارج 

نهيم.
پيشرفت فرهنگ اجتماعی بدون مبارزه حاصل نمی شود و در 
اين راه بايد مسووالن و مردم، ارزش ها و فرهنگ دفاع مقدس 
را همواره به ياد داشته باشند و در راه تحقق آنها گام بردارند. 
استقامت  آنان،  راه  ادامه  نام شهيدان،  از  پاسداری  ما  وظيفه 
در برابر دشمنان و پايمردی در مسير پر افتخار واليت است. 

درباره  تحميلی،  جنگ  جانباز  و  آزاده  پاسبان«  »محمدرضا 
چگونگی اعزام به جبهه های حق عليه باطل، گفت: با پيروزی 
 1359 در  پاسداران  سپاه  تشكيل  از  پس  و  اسالمی  انقالب 
خورشيدی به عضويت سپاه پاسداران درآمدم و با آغاز جنگ 
از  اعزامی  گروه  نخستين  جزو  ايران،  عليه  عراق  تحميلی 
سپاهيان استان خراسان بودم كه به عنوان آموزش دهنده و 

بيسيم چی در لشگر پنج نصر مشغول به فعاليت شدم.
در عمليات های مختلف والفجر 3 و 4 در مهران و عمليات 
خيبر شركت و در كنار آموزش در ميدان جنگ نيز حضوری 
فعال داشتم. در دوران جنگ ما با تحريم بسيار سختی روبرو 

بوديم و تحريم جنگ بسيار بدتر از شرايط كنونی بود. 
عمليات خيبر يكی از مهمترين عمليات های دوره جنگ به 
اسفند 1362 خورشيدی شروع  شمار می رفت كه در سوم 
شد و در آن بسياری از رزمندگان زخمی و شهيد شدند. در 
و  بوديم  دشمن  تانك  و  آتش  محاصره  در  همگی  نبرد  اين 
خيلی نزديك با نيروهای بعثی می جنگيديم و شايد فاصله ها 

گاهی به كمتر از يك متر می رسيد، به دليل تجهيزات كم و 
تعداد زخمی های فراوان، دشمن متجاوز از پشت سر و از راه 
هوايی وارد شد و با وجود مقاومت فراوان نيروهای ايرانی، به 

اسارت در آمديم.
اسارت خود خاطر  به دوران  اشاره  با  آزاده دفاع مقدس  اين 
نشان كرد: آن زمان بسيار سخت اما سازنده و بصيرت آفرين 
من  برای  موارد  برخی  از  فراوان  های  وجود مشكل  با  و  بود 
شيرين و همراه با خاطرات خوش بوده است. پس از اسارت، 
آزادگان را به يك سنگر زير زمينی بردند و بازجويی را از گروه 
ما شروع كردند، هر لحظه در آن تاريكی شب منتظر بوديم كه 
نوبت شكنجه ما شود تا اينكه مرا برای بازجويی بردند و به من 
گفتند كه تو با اين ريش و محاسن، پاسداری و از تو عكسی 
داريم. من گفتم از چه می ترسيد من كه اسير شما هستم 
و يك بسيجی ام، چشمانم را باز كنيد تا عكسم را ببينم اما 
آنها بازهم می گفتند، »انت حرس خمينی« يعنی تو پاسدار 

خمينی هستی. 
سلول  يك  به  را  ما  بازجويی،  از  پس  افزود:  ادامه  در  وی 
بسيار كوچكی بردند كه همگی دست و پا بسته و در شرايط 
سخت بوديم. شكنجه های فراوانی در اين دوران تجربه و با 
وضعيت بسيار دشواری گذران عمر كرديم و در همين حال از 
فراگيری علوم مختلف، زبان عربی و انگليسی و تقويت اعتقاد 
و باورمان غافل نبوديم. در تمام دوران اسارت اين سخن امام 
خمينی)ره( كه فرمودند؛ »اگر اين جنگ 20 سال طول بكشد 
ما ايستاده ايم« برای من و ديگر رزمندگان الگو بود. دشمن 
در تمام دوران اسارت، اعتقادهای ما را به سخره می گرفت و 

شكنجه های بيشتری را اعمال می كرد. 
ايرانی،  اسرای  آزادی  درباره چگونگی  مقدس  دفاع  جانباز  اين 
يادآور شد: پس از اينكه آتش بس اعالم و قطعنامه امضاء شد، دو 
طرف به توافق رسيدند و تبادل اسراء صورت پذيرفت. من جزو 
آخرين گروه اعزامی از اردوگاه عراق برای ايران بودم كه با وجود 
سخت گيری های مختلف دشمن با زيركی توانستم لباس دوران 
اسارتم را با خود بياورم و آن را هر سال در شب های قدر می 
پوشم و شب زنده داری می كنم تا همواره دوران اسارت، سختی 

های آن و بازگشت دوباره به زندگی را به ياد داشته باشم.
اين رزمنده جنگ تحميلی، پاسداری از فرهنگ دفاع مقدس 
داشت:  اظهار  و  دانست  رهبری  مهم  های  دغدغه  از  يكی  را 
می توان با آموزش تمام ابعاد جنگ همچون خشونت، دفاع، 
مديريت، دين، حماسه و... را به نمايش گذاشت و با برگزاری 
يادواره ها پاسخ پرسش های نسل كنونی را در ارتباط با جنگ 
صورت  به  جنگ  های  چرايی  بايستی  همچنين  كرد،  بيان 

علمی و منطقی عنوان شود. 
پاسبان در پايان با اشاره به اينكه جامعه و نسل كنونی نيازمند 
الگوگيری از دوران مقدس است، گفت: جامعه امروز در زندگی 
خود به اين فرهنگ نياز دارد زيرا رزمندگان اين مرز و بوم 
برای حفظ و اعتالی ميهن اسالمی تا آخرين نفس ايستادگی 
جوان  به  بايد  گذشتند.  خود  جان  از  راه  اين  در  و  كردند 
بپردازد،  فعاليت  به  و  وارد ميدان شود  تا  امروز شجاعت داد 
همانطور كه امام راحل با جوانان آن دوره همواره با سخنان 

ارزشمندشان شجاعت و ارزش می دادند.

در  بويراحمد  و  كهگيلويه  مردم  جمع  در  جمهوری  رييس 
چارچوب سفرهای استانی هيات دولت از رشد 4.4 درصدی 
اقتصاد ايران خبر داد. با وجود اين اعالن، در برخی رسانه ها 
رخ  چرايی  همچون  هايی  پرسش  عمومی  وگوهای  گفت  و 
نما نشدن اين رشد در معيشت اقشاری از مردم و پابرجايی 

مظاهری از ركود مطرح است.
مردم  جمع  در  مردادماه  چهارم  و  بيست  جمهوری  رييس 
كهگيلويه و بويراحمد از رشد 4.4 درصدی اقتصاد ايران در 
بازه زمانی سه ماهه نخست امسال خبر داد و تصريح كرد كه 
ای  منطقه  های  ناآرامی  و  ها  درگيری  در شرايط  رشد  اين 
و كاهش شديد بهای جهانی نفت و در سايه غيرت جوانان 

ايرانی حاصل شده است.
»حسن روحانی« در سخنرانی خود در ياسوج توافق هسته 
ای را بسترساز موفقيت های اقتصادی كشور برشمرد و گفت: 
برجام برای به حركت در آوردن شرايط اقتصادی كشور بود 
رونق  برای كشور  بتوانند  ايران  دانشمندان  و  بزرگ  ملت  تا 

اقتصادی ايجاد كنند.
با وجود آمار رسمی و دقيقی كه رييس جمهوری در رونمايی 
از رشد اقتصادی كشور به آن استناد كرده است، شماری با 
چشم پوشی بر منطق اقتصاد و واقعيت های اقتصادی كشور، 
اين دستاورد را زير سوال بردند. در اين پيوند، برخی رسانه 
با  اقتصادی  رشد  اعالن  نمايی  متناقض  با  امروز  منتقد  ها 
سخنان رييس جمهوری در زمينه وجود چالش هايی چون 
را خدشه  كارنامه عمل دولت  و ركود تالش كردند  بيكاری 

دار نشان دهند.
انتظار وجود دارد كه رشد  اين  نيز  از مردم  در ميان برخی 
رفع  و  معيشتی  وضعيت  بهبود  شكل  به  را  خود  اقتصادی 
آنكه شاخص رشد  نشان دهد حال  بيكاری  مشكالتی چون 
و  كاال  توليد  مجموع  ارزش  ارتقای سطح  بر  ناظر  اقتصادی 
خدمات در دوره های زمانی مشخص است؛ شاخصی كالن 
كه نشان از وضعيت كلی اقتصاد يك كشور دارد و چون در 
همانند  تبيين می شود  و  تعريف  اقتصادی  قواعد  چارچوب 

پديده های اقتصادی آثار خود را در درازمدت می نماياند.
از  بسياری  اساسی  پيامدها، ويژگی  و  آثار  بروز  بودن  زمانبر 
تحوالت كالن اقتصادی است. صرفنظر از واكنش های شديد 
جهانی  سطح  در  سياسی  مهم  رخدادهای  به  بازارها  برخی 
نظير جنگ و درگيری های نظامی، تصميم ها، برنامه ها و 
اقدام های اصولی اقتصادی پيامد خود را طی سال ها آشكار 

می سازند.
همچنان كه در كشوری چون آمريكا به عنوان مبدا بحران 
مالی اخير جهان، حباب بخش مسكن به شكل مزمن ايجاد 
سال  ميالدی،   2007 سال  در  آن  تركيدن  از  پس  و  شد 
گيری  شكل  چرايی  برد،  فرو  ركود  در  را  جهان  اقتصاد  ها 
بايد  نيز  را  ركود  ويژه  به  ايران  اقتصاد  كنونی  های  چالش 
در سال های ميانی دهه گذشته ريشه يابی كرد؛ سال هايی 
كه اقتصاددانان مطرح كشور بارها با هشدارهای صريح خود 
سياستزده  مديريت  اصالح  و  ها  تدبيری  بی  پايان  خواستار 

اقتصاد كشور بودند.
طی اين سال ها، كارشناسان و آگاهان مسايل اقتصادی چه 
با ده ها امضا و چه به صورت  از طريق نامه هايی مشترک 
تعامل  مالی،  انبساط  های  سياست  زمينه  در  بارها  فردی 
ناپايدار و تنش زا با جهان خارج، پيگيری رويكردهای ويرانگر 
تجاری نظير افزايش چشمگير واردات ، در هم شكستن توان 
توليدكنندگان داخلی، بی توجهی به واقعيت های بازار پول، 
سرمايه و ارزش پول ملی، مداخله بی رويه در بازار كسب و 
كار، نابسامانی وضعيت نظام بانكی و ... نگرانی شديد خود را 
اقتصادی دولت  توقف تصميم های  و خواستار  اعالم كردند 

نامه  به  بايد  اين هشدارها  از جمله  نهم و دهم شدند.  های 
50 نفر از اقتصاددانان كشور در خردادماه 1385 و 60 تن از 
استادان اقتصاد در آبان ماه 1387 به رييس جمهوری وقت 

اشاره كرد كه مورد بی توجهی قرار گرفت.
اين در حالی بود زيرسازی ها و دستاوردهای اقتصادی سال 
های پس از جنگ سبب شده بود تا در سال های ميانی دهه 
80، تاثير بی تدبيری های اقتصادی در كوتاه مدت به حداقل 
ميزان ممكن برسد. طی اين سال ها رشد چشمگير قيمت 
نفت نيز به ياری دولتمردان وقت آمد تا با تزريق بی رويه و 
بی حساب پول به جامعه اقتصادی، القاگر نوعی رفاه كاذب 
باشند كه همان رفاه كاذب نيز زير سايه تورم خردكننده به 

سرعت محو شد.
ركود كنونی اقتصاد ايران بی شك نتيجه سياست های ويرانگر 
پيشين و تنگناهای بين المللی ناشی از تحريم های هسته ای 
است كه اينك معيشت مردم را به واسطه چالش های جدی 
چون بيكاری يازده درصدی زير فشار سنگينی خود قرار داده 
دريچه  اقتصادی  رشد  به  مربوط  آمارهای  اما  اكنون  است. 

هايی را رو به سوی خروج از ركود گشوده است. 
افزون بر آنچه گفته شد واقعيت های ديگری نيز در زمينه 
نوعی  به  آن  به  اشاره  كه  دارد  وجود  كنونی  اقتصادی  رشد 

پاسخ به پرسش های مطروحه در اين زمينه است. 
اقتصادی،  مختلف  های  بخش  تفكيكی  آمار  اساس  بر 
بيشترين ميزان رشد در بخش صنعت شامل صنايع، معادن و 
نفت و گاز به ثبت رسيده كه برابر با 8.8 درصد بوده و بخش 
كشاورزی نيز شاهد رشدی چهاردرصدی بوده است. در كنار 
اين بخش ها، خدمات نيز در بهار امسال به نسب سال 1394 

رشد 2.9 درصدی را تجربه كرده است.
نكته نخست در مورد اين آمار پديداری رشد در بخش های 
كالن و سرمايه بر است كه خود با چند واسطه به بنگاه های 
اقتصادی خرد ارتباط می يابد و همچنين پيوندی مستقيم با 
سازوكار تامين رفاهی در بخش هايی نظير بهداشت و درمان 
يا بازار مسكن و بورس و ... برقرار نمی سازد. نكته دوم اينكه 
رشد اقتصادی در بخش هايی چون توليد محصوالت انرژی 
افزونتر از بخش های ديگر است. البته اين به معنای بركنار 
و  نيست  رشد  از  غيرنفتی  داخلی  ناخالص  بودن محصوالت 
اين محصوالت نيز 2.9 درصد رشد داشته اند. از اين رو رشد 
حدود 4.4 درصدی را می توان به نوعی دماسنج اقتصاد كالن 
و رشد حدود سه درصدی )رشد محصوالت ناخالص داخلی 
اقتصادی  بدنه ساختار  به  بايد معياری مختص  را  غيرنفتی( 

به شمار آورد.
اشاره كرد رسيدن  به آن  نكته ديگری كه رييس جمهوری 
رشد اقتصادی از نقطه منفی 6.8 درصدی پيش از روی كار 
آمدن دولت يازدهم به 4.4 درصد است. مفهوم آمار ياد شده 
اين است كه شاخص های اقتصاد ايران از وضعيت سقوط آزاد 
رهايی يافته و به تازگی در كرانه امنيت و ثبات قرار گرفته 
است. از اين رو رشد اقتصادی 4.4 درصدی را نمی توان به 
از  و كار و خروج كامل  بهبود مطلق وضعيت كسب  معنای 

ركود دانست.
همچون  ايران  اقتصاد  مزمن  درد  درمان  اينكه  سخن  هوده 
فرايند و علل و عوامل ايجاد آن نيازمند زمان است و رشد 
از  تب  رفع  چون  ای  نشانه  همرديف  توان  می  را  اقتصادی 
اقتصادی  ارقام  عبارتی ديگر،  به  نظر گرفت.  بيمار در  بدنی 
چون رشد 4.4 درصدی راهنمای درستی مسيری است كه 
پرچالش  وضعيت  از  برونرفت  برای  اقتصادی  سازان  تصميم 
آن را می پيمايند و بی ترديد و بر مبنای منطق اقتصادی به 
رونق اقتصاد ملی و بهبود چشمگير وضعيت معيشتی جامعه 

خواهد انجاميد.

آگهي مناقصه
در  صفادشت  شهرداري 
 6 بند  باستناد  دارد  نظر 
اسالمي شهر  محترم  جلسه 72 شوراي 
نسبت به اجراي ممیزي امالک محدوده 

از طریق مناقصه اقدام نماید.
احراز  شرایط  داراي  متقاضیان  لذا 
نظارت  و  ریزي  برنامه  معاونت  صالحیت 
راهبردي ریاست جمهوري جهت دریافت 
برگه شرایط و کسب اطالعات بیشتر به 

واحد عمران مراجعه نمایند.
مبلغ مناقصه: 4/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 1395/6/10

شهردار صفادشت- محمدعلي کریمي

تجدید آگهي مشارکت 
در ساخت

شهرداري صفادشت در نظر 
شوراي   75 جلسه   16 بند  باستناد  دارد 
جذب  به  نسبت  شهر  اسالمي  محترم 
خصوصي  بخش  طریق  از  گذار  سرمایه 
جهت اجراي پروژه مجتمع تجاري و تاالر 
نماید.  اقدام  مهر  مسکن  ناحیه  پذیرایي 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه شرایط 
واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  آگهي 

عمران مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1395/6/10

شهردار صفادشت- محمدعلي کریمي

 نوبت دوم
ابالغ وقت  نوبت دوم

رسيدگی به خوانده مجهول المكان : خضر طيبی 
خواهان / شاكی شركت سهامی بيمه آسيا دادخواستی به طرفيت خوانده / متهم 
عمومی  های  دادگاه  تقديم  خسارت  بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  طيبی  خضر 
عمومی  دادگاه    5 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  بابل  بابل  شهرستان 
واليت  ميدان  بابل  شهرستان  مازندران  استان  در  واقع  بابل  شهرستان  حقوقی 
كالسه  به  و  ارجاع   4713658739 پستی  كد   – بابل  شهرستان  دادگستری   –
و ساعت  آن 95/7/24  وقت رسيدگی  كه  گرديده  9509981110500381ثبت 
12:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خو انده / متهم و در خواست 
خواهان / شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و 
كثير  جرايد  از  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد 
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – مجيد محمد نژاد 

آگهی مزایده نوبت اول غير منقول 
در پرونده به كالسه 920385 اجرای احكام دادگاه دابودشت بابت طلب آقای علی محمدی 
با وكالت محمد تقی محمدی به مبلغ 117096900 از آقای مرحوم عنايت قبادی و مبلغ 
585/484/500 ريال بابت نيم عشر در حق دولت هفت صد متر مربع ملك تعرفه شده 
توسط همسر محكوم عليه توقيف كه توسط كارشناس به مبلغ 1/050/000/000ريال 
مورد ارزيابی قرار گرفته است ملك دارای كاربری مسكونی و فاقد سند رسمی می باشد 
ملك محصور بوده و در آن يك واحد مسكونی وجود دارد ابعاد ملك از شمال به منزل 
آقای محمد علی احمدی از شرق اول به ملك مجاور دوم جنوب است به كوچه سوم به 
طول حدود پنج و متر و نيم به كوچه و جنوب به منزل آقای عباس جالل زاده و غربا به 
منزل آقای سيفی می باشد ساختمان در ملك كرسی دار بوده و حدود يك صد متر مربع 
مساحت دارد ساختمان فاقد اسكلت با قدمت باال نمای سنگ و مشتمل بر چهار اتاق و 
يك  تراس با امتيازات آب برق و در بافت روستاست با توجه به درخواست وكيل محكوم 
له و ميزان بدهی محكوم عليه مقدار 78/08 متر مربع از زمين فوق را به صورت مشاع و 
از طريق مزايده حضوری در تاريخ  20/6/1395 روز شنبه و با شروع از قيمت كارشناسی 
به باالترين قيمت پيشنهادی بفروشد برنده مزايده می بايست 10٪مبلغ پيشنهادی را 
فی  المجلس پرداخت نمايد و الباقی را ظرف مدت يكماه توديع نمايد در غير اين صورت 
10٪مبلغ پيشنهادی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد می گردد طالبين و خريداران 
ميتوانند تا پنج روز قبل از انجام مزايده با هماهنگی اين اجراء از مورد مزايده بازديد بعمل 

آورند و ساعت شروع مزايده 9 صبح  و ساعت اتمام مزايده 11 می باشد 
مدیر اجرای احکام داداگاه دابودشت 

ابالغ
بحكايت پرونده كالسه 940383 شعبه بازپرسی دادسرای جوانرود، حسب شكايت 
)علی مرادی فرزند محمد( عليه متهم )خانم اعظم راد فرزند اسدا...( به اتهام )سرقت 
يك فقره چك بانك تجارت به شماره 332273 و مباشرت در كالهبرادری به مبلغ پنج 
ميليون و دويست هزار تومان و جعل و استفاده از سند مجعول( تحت تعقيب می  باشد 
ظرف يك ماه از تاريخ نشر اين آگهی با توجه به گزارش مرجع انتظامی مبنی بر مجهول 
المكان بودن متهم فوق به تجويز ماده115قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور كيفری مراتب برای يك نوبت در روزنامه كثير االنتشار يا محلی آگهی می شود كه 
نامبرده ظرف مهلت فوق جهت اخذ توضيح و دفاع از اتهام خود در اين دادسرا حاضر 

شود و عدم حضور نامبرده موجب رسيدگی غيابی و اتخاذ تصميم خواهد شد.
محمودی-مدیر دفتر شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب جوانرود

متن آگهی 
باغكمه دادخواستی به طرفيت خوانده / متهم  خواهان / شاكی مجيد اسماعيلی 
سعيد مواليی و شركت سپهر آرين جنوب و حميد مواليی به خواسته مطالبه وجه 
بابت .... تقديم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
به  و  ارجاع  اجتماعی  تامين  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  وليعصر  خيابان  آباد  
كالسه 9509986610100252 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1395/6/29 و 
ساعت 11:00 تعيين شده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی . 

دعوت به جلسه داوری 
جناب آقای محمد اسدالهی فرزند نظام 

احتراما با توجه به اينكه جنابعالی و آقای فرامرز عليزاده بازگير در قرارداد عادی قرض 94/5/24 اينجانب را به عنوان داور مرضی الطرفين تعيين نموده ايد و مطابق قرار داد مذكور بنا بوده كه قرض 
دريافتی خود را در مورخه 94/6/6 به آقای فرامرز عليزاده بازگير پرداخت نماييد و ايشان مدعی است كه مبلغ مذكور را تا كنون پرداخت ننموده ايد و به همين خاطر تقاضای تشكيل جلسه داوری 

جهت رسيدگی به موضوع را نموده است لذا بدين وسيله به شما اطالع داده می شود كه در مورخه 95/6/10 راس ساعت 17 )عصر ( جهت تشكيل جلسه داوری به نشانی زير مراجعه فرماييد. 
استان لرستان شهرستان خرم آباد – خيابان شريعتی كوچه شهيد خدارحم دريكوند طبقه همكف پالک 22 منزل بازگير 

ضمنا چنانچه مداركی دال بر پرداخت بدهی خود داريد به همراه داشته باشيد در ضمن مراتب دعوت ياد شده از طريق پيامك به تلفن همراه شما به شماره 09353605976 ارسال می گردد. 
با احترام- داور قرارداد حسن حجت پور. 

متن آگهی 
دادگاه های عمومی  تقديم  بر  مبنی  مالی  تعهد  ايفای  به  الزام  به خواسته  به طرفيت خوانده سيد محمد موسوی  دادخواستی  نوروزی  خواهان جهانگير 
شهرستان خرم آباد نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 41 شورای حل اختالف مجتمع امام خمينی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خيابان امام 
)ره( ميدان عدالت دادگستری كل استان لرستان ارجاع و به كالسه 9509986695600118 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن سه شنبه 1395/7/6 و 
ساعت 09:00 تعيين شده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 41 شورای حل اختالف مجتمع حضرت امام )ره( شهرستان خرم آباد – سيده هاجر شاهرخوندی . 

آزادگان؛ قهرمانان ایستادگی و مقاومت واقعیت های رشد 4.4 درصدی اقتصاد ایران
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محصوالت آرایشی قاچاق 
سرب دارد

رئيس اداره آرايشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو 
گفت: تركيبات ارزان قيمت و در عين حال، حاوی 
بهداشتی  و  آرايشی  محصوالت  بيشتر  در  سرب 

قاچاق و تقلبی استفاده می شود.
در  موجود  سرب  افزود:  اسماعيلی  مصطفی 
محصوالت آرايشی مانند خط چشم و رژلب ابتدا به 
شكل حساسيت ) آلرژی (خودش را نشان می دهد 

و سپس مسموميت ايجاد می كند.
وی در عين حال به اين نكته هم اشاره كرد كه خط 
چشم و رژلب در نقاط حساس صورت استفاده می 
شود و وجود سرب در اين نقاط بسيار خطرناک تر از 

سايرنقاط صورت است.
و  آرايشی  های  فرآورده  داد:  ادامه  همچنين  وی 
بهداشتی دارای برچسب اصالت از سازمان غذا و 
دارو، فاقد هرگونه آلودگی و سمی بودن هستند و 

سرب ندارند.
های  فرآورده  و  لوازم  كرد:  اسماعيلی خاطرنشان 
آرايشی وارداتی، مراحل كنترل متعددی را پشت 
سر می گذارند و پس از آن نيز در سطح عرضه 

كنترل می شوند.

نمره ای شدن برخی دروس 

دبيركل شورای عالی آموزش و پرورش از تدوين 
طرحی تحت عنوان »ارزشيابی شايسته محور« بر 
اساس حكم سند تحول بنيادين خبر داد و گفت: 
اين طرح در آينده نزديك در دستور كار شورای 
عالی قرار می گيرد و تكليف ارزشيابی توصيفی نيز 

در آن مشخص می شود.
مهدی نويد ادهم ، به بررسی زيرنظام پژوهش و 
آموزش  عالی  شورای  اخير  جلسات  در  ارزشيابی 
و پرورش اشاره واظهار كرد: اين زيرنظام مختص 

ارزيابی سيستم و عملكرد آموزش و پرورش است.
وی افزود: پژوهش، فرايندهای پژوهشی، كاركردهای 
پژوهشی، اصول حاكم بر پژوهش، ارزشيابی سيستم 
و ساختار حاكم بر ارزشيابی سيستم و روش های آن 
از جمله موارد قابل بررسی در زيرنظام پژوهش و 

ارزشيابی سند تحول هستند.
اينكه  بيان  با  پرورش  و  آموزش  شورای  دبيركل 
ارزشيابی  منظور  به  سامانه ای  شده  پيش بينی 
سيستم طراحی شود گفت: در حال حاضر ارزشيابی 
شاخص های  و  نمی شود  انجام  سيستم  كل  از 
ارزشيابی كلی برای عملكرد سيستم وجود ندارد، 
در جلسات شورای عالی آموزش و پرورش تالش 
می كنيم تا اين شاخص ها مشخص و تصويب شوند.

نويد ادهم درباره وضعيت ارزشيابی توصيفی و اينكه 
آيا در مقاطع باالتر نيز اجرا  خواهد شد يا خير؟ 
برنامه  اساس  بر  تحصيلی  ارزشيابی  كرد:  عنوان 
اجرا  به  ابتدايی  مقطع  در  و  مصوب  ملی  درسی 
البته بر اساس حكم سند تحول بنيادين  درآمد. 
محور«  شايسته  »ارزشيابی  عنوان  تحت  طرحی 
دستور  در  نزديك  آينده  در  و  است  تدوين شده 
كار شورای عالی قرار می گيرد و تكليف ارزشيابی 

توصيفی نيز در آن مشخص می شود.
ارزشيابی  سيستم  تغيير  احتمال  درباره  وی 
توصيفی در برخی دروس پايه پنجم و ششم گفت: 
پيشنهاداتی در خصوص نمره ای شدن برخی دروس 
در پايه پنجم و ششم مطرح شده است كه در دست 
بررسی است اما هنوز درباره آن تصميم گيری نشده 

است.

داروی درمان قطعی 
»ميگرن« رونمایی شد

محققان پارک فناوری پرديس داروی درمان قطعی 
ميگرن را رونمايی كردند.

مراسم  در  طرح  اين  محققان  از  رمضانی  دكتر 
كه  ميگرن  قطعی  درمان  داروی  از  رونمايی 
صبح امروز در كلينيك آرامش صورت گرفت، با 
تاكيد بر اينكه اين دارو با عنوان »ميگری هيل« 
توليد شده است، افزود: اين دارو به صورت بخور 
استنشاقی است كه بر اساس پروتكل های خاصی 
بيماران مبتال به ميگرن در كلينيك از آن استفاده 

می كنند.
وی با بيان اينكه اين دارو به صورت كم تهاجمی 
توليد شده است، از توليد فرم مايع اين دارو كه 

قدرت جذب سريع و كم تهاجمی دارد، خبر داد.
رمضانی با بيان اينكه بيماری ميگرن در دو نوع 
حاد و مزمن افراد را مبتال می كند، توضيح داد: 
در حالت مزمن 21 حمله در سال رخ می دهد؛ 
طول  با  ماه  در  حمله   15 حاد  حالت  در  ولی 

مدت بيشتر از 14 ساعت ايجاد می شود.
وی با بيان اينكه اين دارو داروی درمان قطعی 
ميگرن است، يادآور شد: با اعالم و مجوز سازمان 

غذا و دارو، اين دارو وارد فاز 3 توليد می شود.
به گفته وی، اين دارو قرار است بر روی چندصد 
ارائه  آرامش  كلينيك  در  مبتال  بيماران  از  نفر 

شود.
اين محقق با اشاره به شيوع بيماری ميگرن در 
بيماری  شيوع  ضريب  كرد:  خاطرنشان  كشور 
ميگرن در جوامع بزرگ 10.29 درصد است و 
بر اساس برآوردها در ايران حدود 8 ميليون نفر 

مبتال به بيماری ميگرن هستند.
رمضانی با بيان اينكه 10 درصد از اين بيماران 
كرد:  اضافه  هستند،  ميگرنی  حاد  بيماران  جزو 
آمريكا  كشور  در  شده  انجام  برآوردهای  طبق 
دالر ضررهای  ميليارد  تا 27  ساالنه حدود 21 
انواع  مصرف  دليل  به  بيماری  اين  از  ناشی 
ُمسكن ها، غيبت از كار، هزينه های كلينيكالی و 

افت بهره وری را متحمل می شود.
توليد و در  اين دارو در سال 84  به گفته وی، 
سال 88 وارد فاز توليد صنعتی شد و در كلينيك 
مورد  بيمار  از 1400  بيش  روی  بر  نيز  آرامش 

استفاده قرار گرفت.
رمضانی اضافه كرد: از 1400 بيمار مصرف كننده 
درمان  آنها  درصد   8.1 هيل«،  »ميگری  داروی 
قطعی شدند و در افرادی كه درمان نشدند، منجر 

به كاهش حمالت ميگرن در آنها شد.

همکاری ایران و ایتاليا جهت درمان ناباروری 

رئيس مجتمع دارويی درمانی هالل ايران دكترحميد چوبينه  به برنامه 
مشترک ايران و ايتاليا برای درمان ناباروری اشاره كرد و گفت: با توجه 
به برنامه ريزی های انجام شده در مهرماه امسال همايشی در ارتباط با 
درمان ناباروری با حضور متخصصان خارجی برگزار تا بتوانيم در زمينه 

درمان ناباروری موفقيت های بيشتری داشته باشيم.
اين  در  واقع  بيمارستان  ساخت  در  تاخير  درباره  همچنين  چوبينه 
مجتمع اظهاركرد: مشكالت مالی سبب كندی عمليات عمرانی شده 
ولی اميدواريم تا اردبيهشت ماه سال آينده فاز نخست اين بيمارستان 

شامل دو طبقه افتتاح شود.
وی از ديگر برنامه های مجتمع دارويی درمانی هالل احمر را احداث 
مركز پايش غربالگری سالمت مادر كودک و جنين برشمرد و گفت: راه 
اندازی بانك خون برای خدمت دهی به بيماران دياليزی از جمله ديگر 

فعاليت های سال گذشته اين مجتمع دارويی بوده است.
وی در ادامه دليل افزايش مراجعات به اين مركز درمانی را افزوده شدن 

تعداد متخصصان در اين مركز درمانی اعالم كرد.
چوبينه با اشاره به اينكه توريست درمانی يكی از اهداف مجتمع دارو و 
درمانی هالل احمر است، افزود: سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری 
در اين زمينه همكاری داشته و آنها حمايت الزم را برای صدور پروانه 

بهره برداری هتل مجتمع دارو و درمانی انجام داده اند. 
از  زيادی  بيماران  گفت:  احمر  درمانی هالل  مركز  مسئول  مقام  اين 
كشورهای تاجيكستان، عمان، افغانستان، آذربايجان و عراق همچنين 
بيماران دو مليتی از كشورهای اروپايی و امريكايی برای درمان به اين 
به طور كلی در مدت سه  مجتمع دارويی و درمانی مراجعه كرده و 
سال گذشته بيش از يك هزار و 500 توريست در اين مجتمع درمانی 

مداوا شده اند.
وی كيفيت، استاندارد و ارزان بودن خدمات در اين مجتمع را از جمله 
داليل عالقه مندی توريست ها برای درمان در اين مجتمع اعالم كرد و 
گفت: توسعه صنعت توريسم درمانی از اهداف اصلی ما در اين مجتمع 
به شمار می رود زيرا سبب دوستی ملت ها و ارز آوری برای كشور 

می شود.

پرداخت 8 ميليونی وام برای ازدواج

مديركل كميته امداد استان تهران گفت: به دليل حمايت های سازمان، 
اما  از يك درصد است  طالق در ميان زوج های تحت پوشش، كمتر 
متأسفانه 40 درصد افرادی كه در جامعه طالق می گيرند به نوعی برای 

ادامه زندگی شان به كميته امداد مراجعه می كنند.
محسن وليئی  گفت: متأسفانه 40 درصد افرادی كه طالق می گيرند به 
نوعی برای ادامه زندگی شان به كميته امداد مراجعه می كنند؛ اين امر 
نيازمند مكانيزم هايی است و چون ارباب رجوع كميته زياد می شود، 

نگرانی هايی را برای خدمت رسانی خوب باعث می شود.
داشته  زمينه  اين  در  حمايت  نوع   2 داريم  تكليف  ما  داد:  ادامه  وی 
باشيم؛ به افرادی كه در مقدمه ازدواج قراردارند وام می دهيم و كاالهای 

ارزان قيمت را برای ازدواج آسان آنها تدارک می بينيم.
خريد  برای  بالعوض  وام  تومان  ميليون   4 مبلغ  كرد:  تصريح  وليئی 
جهيزيه و 4 ميليون تومان به عنوان وام قرض الحسنه از صندوق واليت 

به اين افراد داده می شود.
افرادی كه  برای  تهران گفت: همچنين  استان  امداد  مديركل كميته 
طالق گرفته اند و می خواهند مجدد ازدواج كنند، بسته حمايتی درنظر 
گرفته شده كه به ميزان وام های تهيه جهيزيه و ازدواج به آنها داده 

می شود.
وی تصريح كرد: ما خانواده های تحت پوشش كميته امداد را در امر 
ازدواج، جهيزيه، تحقيق، آموزش و مشاوره خانواده حمايت می كنيم، به 
طوری كه فردی اگر بخواهد ازدواج كند، سازمان برای او استعالم انجام 
می دهد، چون معتقد هستيم پايه های زندگی بايد از ابتدا خوب بنا شود.
وی گفت: كسانی كه كميته در امر ازدواج شان دخيل بوده، طالق شان 

بسيار كم گزارش شده است.

ایرادات الیحه کاهش
 ساعت کاری زنان رفع شد

نايب رئيس كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: شورای 
نگهبان ايراداتی را بر اليحه كاهش ساعت كاری زنان گرفته بود كه اين 

ايرادات رفع و در كميسيون اجتماعی مجدد به تصويب رسيد.
علی رستميان گفت: شورای نگهبان دو ايراد شرعی و مالی بر اليحه 
در  كه  بود  گرفته  خاص  شرايط  با  شاغل  زنان  كاری  ساعت  كاهش 

كميسيون اجتماعی هر دو ايراد مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با همكاری ساير نمايندگان اين ايرادات بر طرف شد و در 
كميسيون اجتماعی به تصويب رسيد تا نظر شورای نگهبان تأمين شود.
با  كه  خاص  شرايط  دارای  شاغل  بانوان  كار  ساعات  كاهش  اليحه 
اصالحاتی در جلسه مورخ 23 تير به تصويب مجلس شورای اسالمی 
رسيده بود، در جلسه مورخ ششم مرداد شورای نگهبان مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده نظر شورا به 
شرح زير اعالم شد: نظر به اينكه در تبصره 7 الحاقی ماده واحده برای 
سال جاری منبعی تأمين نشده و برای سال های آتی نيز الزام دولت 
مبنی بر پيش بينی بار مالی در بودجه ساالنه تأمين هزينه محسوب 
نمی گردد، بنابراين مغاير اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. عالوه بر 
اين با عنايت به اشكال بار مالی مذكور ايراد شرعی اين شورا نيز كماكان 

به قوت خود باقی است.

اختالالت شایع دهان و دندان در سالمندان
كارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشكی شهركرد با بيان اينكه با افزايش سن به طور طبيعی ترشح 
آب دهان كمتر می شود، گفت: اين امر موجب افزايش خشكی دهان در 
افراد سالمند خواهد شد.اردشير كبيری اظهار كرد: خشكی دهان يكی 
از مشكالت مهمی است كه موجب می شود جويدن و قورت دادن غذا 

سخت شود و مزه غذاها كمتر احساس شود.
وی مصرف داروهای خاص مثل زياد كننده ادرار و داروهای آرام بخش 
را از علل ديگر خشكی دهان عنوان كرد. گرفتگی بينی و نفس كشيدن 
با دهان به خصوص هنگام خواب نيز موجب خشكی دهان خواهد شد.

به گفته وی، استفاده از آب نمك چندين بار در روز و مصرف حداقل 6 
تا 8 ليوان آب و مايعات ساده و خودداری از مصرف خودسرانه دارو از 

راهكارهای برطرف كردن خشكی دهان است.
كبيری، خودداری از استعمال دخانيات و مصرف ميوه و سبزيجات 
بيشتر و در نهايت مشورت با پزشك را از ديگر عوامل موثر در برطرف 
معرض  در  سالمند،  افراد  گفت:  و  كرد  عنوان  دهان  خشكی  كردن 
از قبيل  از جمله عفونت های دندانی  بيماری های مزمن دهان  خطر 
پوسيدگی،  ناراحتی لثه، ضايعات مخاطی خوش خيم و سرطان های 

دهان هستند.
بيماری های  و  برفك  دهان،  عوارضی همچون خشكی  افزود:  كبيری 
قارچی، ضايعات التهابی مربوط به دندان های مصنوعی و شقاق گوشه 
لب و دهان همچنين خشكی دهان كه در پی مصرف داروهای خاص 

ايجاد می شود از اختالالت شايع دهان در سالمندی است.
وی وضعيت اقتصادی نامناسب، فقدان بيمه،  زمين گير شدن يا نگهداری 
سالمند در خانه سالمندان و ناتوانی فيزيكی مانند بيماری های مفاصل 
را از موانع برخورداری از بهداشت دهانی خوب دانست و گفت: استفاده 
از پوسيدگی و كاهش  برای جلوگيری  فلورايد دهان شويه  از ژل های 

اختالالت شايع دهان در سالمندی موثر است.

خبرخبر

معاون وزير بهداشت باارائه گزارشی ازآسيبهای 
اجتماعی در كشور گفت: نابرابريهای پنهان در 
محروميت  فقر،  و  است  افزايش  به  رو  جامعه 
توسعه  های  شاخص  بودن  پايين  اجتماعی، 
ساالنه  است.  نشينی  حاشيه  مسائل  از  انسانی 
های  هزينه  دليل  به  ايران  در  نفر  هزار   700
آسيب  مسئله  و  شوند  می  ورشكست  درمان 
مورد  يك  سالمت  حوزه  در  اجتماعی  های 
عوامل  درصد   55 كه  طوری  به  است  نوپديد 

سالمت، عوامل اجتماعی است.
ساماندهی  ستاد  جلسه  در  سياری  اكبر  علی 
های  آسيب  گزارش  به  اشاره  با  جوانان  امور 
افزود:  كشور،  اجتماعی  شورای  در  اجتماعی 
اجتماعی  های  آسيب  با  برخورد  در  معتقديم 
ريشه  بايد  بلكه  پرداخت  ظواهر  به  فقط  نبايد 
مشكالتی همچون طالق، اعتقاد و فقر شناخته 

شود.
آسيب  با  مواجهه  در  ما  شعار  داد:  ادامه  وی 
های  نابرابری  كاهش  بايد  اجتماعی  های 
اجتماعی باشد. امروزه دنيا با عدد و رقم حرف 
می زند و بايد با عزم و اراده سياسی از باال و 
حمايت اجتماعی از پايين به مبارزه با معضالت 

اجتماعی بپردازيم.
معاون بهداشت وزير بهداشت اضافه كرد: بايد 
ببخشيم،  بهبود  را  شرايط زندگی روزانه مردم 
زندگی مردم  اخير شرايط  زيرا طی چند دهه 
بر اساس شاخص های مختلف سخت تر شده 
ثروت،  قدرت،  از  ناعادالنه  مندی  بهره  است. 
منابع و خدمات، از ريشه های بروز آسيب های 

اجتماعی است كه بايد با آن مقابله شود.
درصد   30 حاضر  حال  در  كرد:  تاكيد  سياری 
مردم كشور گرسنه اند و نان خوردن ندارند كه 

اين آمار را وزارت رفاه هم تائيد می كند.
وی با بيان اينكه روش های گذشته در برخورد 
با آسيب های اجتماعی، مشكالت مردم را حل 
نمی كند، خاطرنشان كرد: بايد به دنبال عدالت 
بين  همكاری  مردمی،  مشاركت  اجتماعی، 
بخشی با تكنولوژی سالمت برويم كه اين موارد 

در قالب طرح تحول سالمت ديده شده است.
ساالنه  گفت:  بهداشت  وزير  بهداشت  معاون 
های  هزينه  دليل  به  ايران  در  نفر  هزار   700
آسيب  مسئله  و  شوند  می  ورشكست  درمان 
مورد  يك  سالمت  حوزه  در  اجتماعی  های 
عوامل  درصد   55 كه  طوری  به  است  نوپديد 

سالمت، عوامل اجتماعی است.

سياری با بيان اينكه 25 درصد جمعيت شهری 
 10 داد:  ادامه  هستند،  نشين  حاشيه  ايران 
ميليون و 200 هزار نفر در سكونتگاه های غير 
ها  نشين  حاشيه  و  اند  شده  شناسايی  رسمی 
تهيدستان شهری  و  روستايی  مهاجران  بيشتر 

هستند.
كرد:  تاكيد  بهداشت  وزير  بهداشت  معاون 
با حاشيه نشينی  رويكرد دولت ها در مواجهه 
در ابتدا رويكرد چشم پوشی و انكار و در مرحله 
بوده است كه در  ايذائی  اقدامات سلبی و  بعد 
در  اما  شد  عمومی  نارضايتی  موجب  مواردی 
ارتقاء  برنامه ريزی  بايد رويكرد ما  حال حاضر 
شرايط حاشيه نشينان در جهت كاهش فقر و 

نابرابری های درون شهری باشد.
و  ميليون  در حال حاضر يك  اضافه كرد:  وی 
زندگی  مشهد  شهر  حاشيه  در  نفر  هزار   200

می كنند. همچنين شهر تبريز 500 هزار نفر 
حاشيه نشين دارد.

پنهان  های  نابرابری  اينكه  بيان  با  سياری 
افزود:  است،  افزايش  به  رو  جامعه  در 
بودن  پايين  اجتماعی،  محروميت   فقر، 
ماندن  بهره  بی  انسانی،  توسعه  های  شاخص 
از خدمات شهری، پايين بودن سطح بهداشت 
مسائل  جمله  از  ها  بيماری  شيوع  و  عمومی 
به طوری كه 94 درصد  حاشيه نشينی است، 
اند  كرده  اعالم  در حاشيه شهرها  افراد ساكن 

كه از سطح پايين بهداشت برخوردارند.
همچنين  بهداشت  وزير  بهداشت  معاون 
زنان  و  منزل  از  فرار  اعتياد،  خشونت، 
حاشيه  ديگر  مشكالت  جمله  از  را  ويژه 
اين با  مقابله  برای  گفت:  و  دانست   نشينی 
توانمندسازی،  و  آموزی  بايد حرفه  ها  آسيب 
درمان  و  رايگان  تغذيه  ارائه  اشتغال،  ايجاد 

بيماری ها در راس فعاليت ها باشد.
وی تاكيد كرد: بر اساس آمار ستاد مبارزه با 
معتاد  هزار   350 و  ميليون  يك  مخدر،  مواد 
در كشور وجود دارد كه آمار وزارت بهداشت 

رقم ديگری را نشان می دهد.
سياری در خصوص ارتباط با زنان ويژه افزود: 
به  زنان  دسته  اين  با  ارتباط  ميزان  كمترين 
همدان  و  لرستان  بلوچستان،  و  سيستان 
اين  حضور  ميزان  بيشترين  همچنين  است. 
دسته از زنان در استان های گلستان، تهران، 
البرز و كمترين در خراسان جنوبی، آذربايجان 

شرقی و زنجان است.

افزایش نابرابری های پنهان درجامعه 

هزینه های درمان کمر شکن است

راه اندازی قرارگاه اربعين در 
فرودگاه های کشور 

اندازی  راه  از  كشور  های  فرودگاه  پليس  رئيس 
خدمات  برای  ها  فرودگاه  در  اربعين  قرارگاه 

داد. خبر  مسافران  به  بيشتر  رسانی 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  مهری  سردارحسن 
نيز  افراد  خدمتی  شيفت)نوبت(  و  نيروها  تعداد 
اين ستاد بيشتر می شود. اندازی  در راستای راه 

بار مسافران  ما كنترل  انتظامی  بار  داد:  ادامه  وی 
رخ  ها  فرودگاه  در  كه  است  جرايمی  همچنين  و 
بيايد،  مسافر  چه  هر  حال  عين  در  ؛  دهد  می 
در  ما  ماموران  و ساعات حضور  كنيم  پذيرش می 
افزايش  اربعين،  موضوع  با  رابطه  در  و  روز  شبانه 

يابد.  می 
رئيس پليس فرودگاه های كشور به مسافرانی كه با 
تاخير ساعات پرواز مواجه می شوند اين توصيه را 
باشند؛ چراكه دليل  كرد كه صبر و حوصله داشته 
؛  هواپيماست  فنی  نقص  و  اشكال  از  ناشی  تاخير، 

بنابراين ايمنی را فدای سرعت نمی كنيم.
سازمان  مسافران  حقوق  منشور  به  اشاره  با  وی 
های  كرد:شركت  تاكيد  كشور  هواپيمايی 
خدمت  مسافران  به  كه  موظفند  هواپيمايی 
بدهند ، چنانچه شركتی در اين زمينه تعلل كرد، 

اطالع دهند. پليس  به  را  موارد  مسافران 

داروهای تاریخ گذشته مشکل 
داروخانه ها 

مراقبت  ها  داروخانه  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئيس 
باشند  نداشته  زياد  گذشته  تاريخ  داروی  كه  كنند  می 
اما متاسفانه دارند و يكی از هزينه های داروخانه همين 

داروهای تاريخ گذشته است.
دكتر رسول ديناروند در خصوص اقدام يكی از داروسازان 
كه چندی پيش در نامه ای -كه در شبكه مجازی انتشار 
يافت- از پزشك خواست داروهايی كه تاريخ انقضای آنها 
نزديك است ، تجويز شوند، افزود: به نظر من اين اقدام كج 
سليقگی بود، چون به هرحال دارويی كه تاريخ آن نزديك 

است تا زمانی كه تاريخ دارد، قابل مصرف است.
مسئول  كه  است  كسی  داروساز  كرد:  خاطرنشان  وی 
تاريخ  داروی  كه  است  مراقب  و  بوده  مردم  از  مراقبت 
از را  داروها  اين  معموال  و  نشود  مصرف   گذشته 
 داروخانه ها جمع آوری می كنند و به شركت ها پس می دهند.

كه  آخری  روز  تا  كرد:  تاكيد  دارو  و  غذا  سازمان  رئيس 
توصيه  است؛  مجاز  آن  ، مصرف  دارد  تاريخ مصرف  دارو 
داروهايی كه تاريخ انقضای آن نزديك است، به پزشكان 

كاری روتين نيست بلكه كج سليقگی است.
ديناروند افزود: نمی گويم كار داروسازی كه در اين زمينه 
اطالع رسانی كرده، خالف بود؛ اما اين كار نيازی به اطالع 
رسانی ندارد؛ پزشك نسخه اش را می نويسد و داروخانه 
نيز دارو را تحويل می دهد؛ تا روزی كه دارو تاريخ مصرف 
مصرف  قابل  ندارد  هم  وقتی  و  رسد  می  فروش  به  دارد 

نيست.

ایران از امنيت شایسته ای
 برخوردار است

فرمانده ناجا بااشاره به ناامني اقصي نقاط جهان و منطقه 
خصوصاً كشورهاي پيراموني گفت: خوشبختانه جمهوري 
كشور  يك  مطلوب  و  شايسته  امنيت  از  ايران  اسالمي 
و  مهم  نقش  انتظامي  نيروي  و  است  برخوردار  اسالمي 
برعهده  امنيت  اين  تامين  و  ايجاد  در  فردي  به  منحصر 

دارد.
سردار حسين اشتري در همايش خانوادگي فرماندهان و 
شد،  برگزار  مشهد  در  كه  انتظامي  نيروي  عالي  معاونان 
ضمن تبريك دهه كرامت و ميالد با سعادت حضرت امام 
رضا )ع(، اظهار داشت: از اينكه توفيق پيدا كرديم در اين 
باشيم،  )ع(  الرضا  موسي  بن  علي  زائر  وي ژه  و  ايام خاص 

خدا را شاكر هستيم.
منطقه  و  جهان  نقاط  اقصي  ناامني  به  اشتري  سردار 
گفت:  و  كرد  اشاره  پيراموني  كشورهاي  خصوصاً 
امنيت شايسته و  از  ايران  اسالمي  خوشبختانه جمهوري 
مطلوب يك كشور اسالمي برخوردار است؛ نيروي انتظامي 
نقش مهم و منحصر به فردي در ايجاد و تامين اين امنيت 
برعهده دارد و بايستي بيشتر از گذشته براي اين رسالت 

خطير و مسئوليت سنگين خود تالش كند.
خاتمه  در  ناجا  فرمانده  پليس،  سايت  گزارش  براساس 
خانواده  گفت:  و  كرد  اشاره  خانواده  به  توجه  به ضرورت 
هاي فرماندهان، مسئوالن و كليه كاركنان نيروي انتظامي 
پشتوانه و تكيه گاه محكمي براي پشتيباني و نيل موفقيت 

در وظايف و رسالت پليس به شمار مي آيند.

استان  بهزيستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
تهران گفت: در عمليات جمع آوری متكديان تهران 
و جذب كودكان كار و خيابان، سازمان بهزيستی 
متولی اصلی شناسايی، جذب و ساماندهی كودكان 

كار و خيابان است.
ابراهيم غفاری ضمن اشاره به آغاز عمليات »جمع 
و  كار  كودكان  جذب  و  تهران  متكديان  آوری 
خيابان« عنوان كرد: بهزيستی عالوه بر كودكان كار 
و خيابان مسئوليت بيماران روانی مزمن و همچنين 

سالمندان را نيز بر عهده دارد.
بيماران  گروه  دو  خصوص  در  كرد:  تصريح  وی 
روانی مزمن و سالمندان، شناسايی ها و غربالگری ها 
توسط شهرداری صورت گرفته و بهزيستی پس از 
احراز هويت اين افراد و غربالگری ها با طی فرايند 
مددكاری اين افراد را می پذيرد؛ اين در حاليست كه 
در حوزه كودكان كار و خيابان صفر تا صد كار بر 

عهده سازمان بهزيستی است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی استان تهران 
ضمن اشاره به آنكه بهزيستی استان تهران با تاكيد 
رياست سازمان بهزيستی به طور جدی به موضوع 
شناسايی، ساماندهی و جذب كودكان كار و خيابان 
ورود كرده است گفت: معتقديم وظيفه شناسايی و 
جذب كودكان كار و خيابان با سازمان بهزيستی 
است و با همين نگاه رويكرد خود را بر ارائه خدمات 

پيشگيرانه قرار داده ايم.
غفاری افزود: در اين راستا از ظرفيت بخش غير 
در  حاضر  حال  در  و  كرده  استفاده  نيز  دولتی 
 NGO 17 عمليات جذب كودكان كار و خيابان با
فعال در اين حوزه وارد كار شده  و با آنها تفاهم نامه 

منعقد كرده ايم.
در   NGO  17 اين  كرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
ما  با  خيابان  و  كار  كودكان  جذب  و  شناسايی 
همكاری داشته و تا پايان سال جاری اين عمليات 

شناسايی، جذب و ساماندهی را ادامه خواهيم داد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی استان تهران 
ادامه داد: در اين طرح 700 ميليون تومان اعتبار 
ميليارد  يك  و  همكار  NGOهای  تجهيز  برای 
تومان برای مداخالت كودكان و اجرای برنامه های 
كاهش آسيب برای آنان و خانواده هايشان در نظر 

گرفته ايم.
غفاری تصريح كرد: به اين ترتيب تا پايان سال 
هر  ساماندهی  و  جذب  شناسايی،  برای  جاری 
تومان  هزار   500 حدود  خيابان  و  كار  كودک 

اختصاص داده ايم.

حاضر حال  در  كرد:  اظهار  ادامه  در   وی 
 NGOهای همكار اقدامات شبانه روزی خود را 
در سطح خيابان ها، محالت و تمام اماكنی كه محل 

تجمع كودكان كار و خيابان است، آغاز كرده اند.
غفاری همچنين از تجهيز مركز ويژه دختران كار 
و خيابان خبر داد و گفت: در حال حاضر در اين 
عمليات جذب دختران را نيز می پذيريم اما به دليل 
آنكه نياز است مركز ويژه ای برای دختران خيابانی 
تجهيز شود در حال حاضر تجهيز مركز دختران را 

در دستور كار خود قرار داديم.

وی ادامه داد: تا كنون حدود 860 كودک در اين 
عمليات شناسايی شده و قصد داريم تا هفته دولت 
شناسايی و جذب را ادامه داده و تعداد آنها را به 

1500 نفر برسانيم.
استان  بهزيستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
تهران ادامه داد: بهزيستی به هيچ وجه به دنبال 
جمع آوری اين كودكان نيست زيرا جمع آوری به 
اين معناست كه اين كودكان را از سطح خيابان ها 
جمع كرده و به مراكز ارجاع دهيم؛ اين در حاليست 
كه اغلب اين كودكان دارای خانواده بوده و نمی توان 

چنين رفتاری را با آنها انجام داد.
غفاری در ادامه تاكيد كرد: در اجرای اين طرح، 
حضور  از  ناشی  آسيب  كاهش  و  كنترل  هدف 
كودک در خيابان است اما با اين وجود تا كنون 
مجبور شده ايم كه حدود 12 كودک را كه فاقد 
سرپناه بوده اند به مراكز شبانه روزی ارجاع دهيم 

و هيچ مشكلی نيز در اين زمينه نداريم.
وی افزود: در اين عمليات وضعيت آسيب، بيماری 
و ... اين كودكان به طور كامل توسط روانشناسان، 
مددكاران و تيم شناسايی رصد شده و تمام اين 

اطالعات تكميل خواهد شد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی استان تهران 
همچنين عنوان كرد: بر اساس تفاهم نامه منعقد 
شده واقع در NGOهای فعال در حوزه كودكان 
كار و خيابان هر NGO موظف است بيش از 80 
كودک را جذب كرده و تمام كودكان شناسايی 
پنج  تا  بايد حداكثر  اين NGOها  توسط  شده 
سال وضعيت كودک و خانواده وی را رصد كرده 

و پيگيری كنند.
اين طرح آموزش كنترل و  ادامه داد: در  غفاری 
كاهش آسيب در قالب آموزش پيشگيری از ايدز، 
عفونت ها و بيماری ها بازگشت به تحصيل، اقدامات 
و  كودكان  اين  به   ... و  مهارت آموزی  پيشگيرانه، 

خانواده های آنها به طور همزمان ارائه خواهد شد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران خبرداد:

جمع آوری متکدیان و کودکان کار

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مسئوالن 
رايگان شدن  بر  اعالم كردند: عالوه  پزشكی 
با  بی(  ای  ای)  پروانه  بيماران  پانسمان 
همه  ساالنه،  ريالی  ميليارد   50 اعتبار 
نيز  بيماران  اين  نياز  مورد  درمانی  خدمات 

است. رايگان 
پروانه  بيماران  مشكالت  بررسی  نشست 
غذا  سازمان  رئيس  حضور  با   EB يا  ای 
كل  مدير  و   EB خانه  مديرعامل  دارو،  و 
بهداشت  وزارت  درمان  معاونت  اعتبارات 

برگزار شد.  فارس  در خبرگزاری 
دارو  و  رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا 
بهداشت  وزارت  كرد:  اعالم  نشست  اين  در 
اعتبار  ريال(  ميليارد  تومان)50  ميليارد  پنچ 
بيماران  اين  پانسمانهای  شدن  رايگان  برای 
توجه  با  و  است  داده  اختصاص  سال  هر  در 
به  مبتال  فرد   400 حدود  تاكنون  اينكه  به 
است،  شده  شناسايی  كشور  در  بيماری  اين 

از اين اعتبار عالوه  پيش بينی اين است كه 
مكمل  تامين  برای  توان  می  پانسمان  بر 
بيماران  اين  نياز  مورد  داروهای  برخی  و 

كرد.  استفاده 
وی گفت: بيماری ای بی هنوز درمان قطعی 
اين  درمان  به  بتواند  كه  داروهايی  و  ندارد 
ندارد،  وجود  هنوز  كند،  كمك  بيماران 
و  است  پيشرفت  حال  در  پزشكی  علم  البته 
از  درمانی  راه حل های  آينده  در  اميدواريم 
بيماری  اين  درمان  برای  درمانی  ژن  طريق 

پيدا شود.  در دنيا 
رئيس سازمان غذا و دارو افزود: آنچه يه اين 
لوازم پزشكی و  تامين  سازمان مربوط است، 

قرار  است،  بيماران  اين  نياز  مورد  دارويی 
از  بيماران  اين  نياز  مورد  پانسمانهای  بود، 
تامين  ايران  پزشكی  علوم  دانشگاه  طريق 
در  تاخير  و  نشدن  انجام  علت  به  اما  شود 
خودش  دارو  و  غذا  سازمان  كار،  اين  انجام 

گرفت.  عهده  به  را  مسئوليت  اين 
بی  ای  خانه  اكنون  گفت:  ديناروند 
پروانه  بيماران  ثبت  و  شناسايی  مسئوليت 
غذا  سازمان  و  است  گرفته  عهده  به  را  ای 
پانسمانهای  بهداشت  وزير  دستور  با  دارو  و 
مورد نياز اين بيماران را در اختيار خانه ای 
بين  كشور  سراسر  در  تا  دهد  می  قرار  بی 

شود.  توزيع  بيماران 

پانسمان و درمان 
بيماران پروانه ای 

رایگان شد
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آگهی در خواست گواهی حصروراثت
خانم زهرا كابلی قره تپه فرزند حسين به شرح در خواستی كه به شماره 10/95/19 
اين شورا ثبت گرديده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
كه شادروان علی اكبر كابلی قره تپه فرزند قنبر بهشماره شناسنامه 818 صادره از 
بهشهر در تاريخ -/1359/7  در اقا متگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده 

و ورثه / وراث حين الفوت وی عبارتند از عبارتست از : 
تولد  – سال  اصغر شماره شناسنامه 307 صادره  پدر  نام  تپه  قره  كابلی  قنبر   1

1301/2/3 نسبت با متوفی پدر مر حوم 
2- صنم مجيدی قره تپه نام پدر جمعه علی شماره شناسنامه 369 صادره  - سال 

تولد 1304/2/3 نسبت مادر مرحوم 
3- زهرا كابلی قره تپه نام پدر حسين شماره شناسنامه 7 صادره از بهشهر 20/ 

1/ 1333 همسر مر حوم 
4- صغری كابلی قره تپه نام پدر علی اكبر شماره شناسنامه 1439 صادره از بهشهر 

سال تولد 1350/12/4 نسبت با متوفی دختر مر حوم
 5- زينب كابلی قره تپه نام پدر علی اكبر شماره شناسنامه 1500 صادره از بهشهر 

سال تولد 3/1/ 1354 نسبت با متوفب دختر مر حوم
6- محمد كابلی قره تپه نام پدر علی اكبر شماره شناسنامه 1569 صادره از  - سال 

تولد 5/10/ 1356 نسبت با متوفی پسر مر حوم 
و الغير ، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقد ماتی در خواست مز بور را يك 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كس اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد 
او می باشد از تاريخ انتشار آگهی ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد 

واال گواهی صادر خواهد شد . 
م.الف 950360 قاضی شعبه یازده شورای حل اختالف بهشهر 

دادنامه
 ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  9209981946300714شعبه  كالسه  پرونده 
شهرستان بهشهر دادنامه  شماره 9309971946300890 خواهان : بانك قوامين 
استان مازندران با مديريت  سيد محمد باقری با و كالت خانم معصومه حميدی  
سابقی به نشانی مازندران – بهشهر – خ امام مجتمع تجاری الماس ضلع شمالی 
ط 4 خواند گان : 1- آقای حسن عادل كهن كار به نشانی بهشهر – خ امام – كوی 
شاه محمدی 2- آقای سيد محمد مر تضوی به نشانی بهشهر – بلوار شهيد هاشمی 
نژاد – چهار راه گر گان 3- آقای مهدی نوری به نشانی بهشهر – خ فرودگاه – سی 

متری بهپاک  خواسته : مطالبه طلب  
رای داد گاه

دادخواست بانك قوامين با وكالت معصومه حميدی سابقی به طرفيت 1- حسن عادل 
كهن كار فرزند يوسف 2- مهدی نوری فرزند علی 3- سيد محمد مرتضوی فرزند 
سيد آقا به خواسته مطالبه يكصد و يك ميليون ريال و خسارت تاخير تاديه و خسارت 
دادرسی ، استد الل شعبه ، با لحاظ تصوير مصدق قرار داد اعطای تهسيالت شماره 
1092980 مورخ 1389/11/25 و اينكه خواندگان با وصف ابالغ قانونی / واقعی بدون 
عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشده و مستندی در اثبات ابراء يا اسقاط دين ارايه 
نداشته  ، خواسته را صائب تشخيص و مستندا به مواد 198و519قانون آيين دادرسی 
در امور مدنی و مواد 403و 404 قانون تجارت حكم بر محكوميت تضامنی خواندگان  به 
پرداخت يكصد و يك ميليون ريال اصل خواسته و خسارت تاخير وفق قرار داد از تاريخ 
ثبت وتقديم دادخواست 92/11/26 لغايت زمان اجرای حكم صادر ميگردد رای صادره 
غيابی ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف بيست روز قابل تجديد 
نظر خواهی در محاكم تجديد نظر ساری است . و نسبت به خوانده رديف نخست ظرف 

بيست روز  قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر ساری است . 
م. الف 950361 سلطان مرادی – رئيس شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر 

آگهی مزایده اموال غير منقول )اسناد رهنی( 
آگهی مزايده مال غيرمنقول اسناد رهنی

به موجب پرونده اجرائی كالسه فوق شش دانگ يك باب خانه پالک 95 فرعی از 
يك اصلی ناحيه 22 دهلران )واقع در كوی جهاد گران دهلران( بمساحت 312/85 
متر مربع كه ذيل 8309 صفحه 14 دفتر 64 دهلران سند مالكيت بنام سيد ياراله 
عليزاده منفرد )راهن( طبق سند رهنی 8753 مورخ 1393/01/05 دفترخانه 20 
دهلران دفترخانه در قبال مبلغ 578024500 ريال در رهن بانك رفاه كارگران 
مبلغ 928000000  به  رسمی  كارشناس  نظر  و طبق  گرفته  قرار  دهلران  شعبه 
ريال ارزيابی شده و پالک فوق دارای 158 متر مربع اعيانی با قدمت حدودا 22 
سال و دارای انشعابات آب و برق كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف راهن می 
باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1395/06/24 در اداره 
ثبت اسناد و امالک دهلران واقع در خيابان امام جنب حالل احمر از طريق مزايده 
به فروش می رسد مزايده از مبلغ 928000000 ريال شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد 
تا  و غيره  و عوارض شهرداری  مالياتی  بدهی های  نيز  و  باشد  آنها  دارای  مزايده 
تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد مزايده روز اداری بعد از 
تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار: 95/05/27 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دهلران کولی وندی

آگهی ابالغ
بدينوسيله به اطالع خانم كوكب سمندری فرزند عبدالرضا می رساند كه بانك رفاه 
اين دادگاه تقديم داشته كه  به  ايالم دادخواستی بخواسته مطالبه وجه  كارگران 
به كالسه 940767 ثبت مورخه 95/8/18 ساعت 10 صبح تعيين وقت رسيدگی 
شده است لذت حسب درخواست  مدعی و دستور دادگاه وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی مدنی بلحاظ مجهول المكان بودن شما مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه 
های كثيرالنتشار آگهی شود تا از تاريخ آگهی ظرف مدت بيست روز به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد و 
در وقت فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر شويد در غير اينصورت دادگاه غيابا 
رسيدگی و اتخاذ تصميم خواهد نمود و چنانچه نيازی به ابالغ باشد مراتب يك 

نوبت در روزنامه آگهی خواهد شد و مدت آن ده روز است.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی ایالم-احمدی

دادنامه 
پرونده كالسه 9409982882100336 شعبه 104 دادگاه كيفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 104 جزايی سابق ( تصميم نهايی شماره 950997288400565 
شاكی : آقای حسن نوروزی نژاد فرزند نادر به نشانی : اسالمشهر باغ فيض كوچه 

31 پالک 60 
متهم :

آقای محمد طاالبی به نشانی : اسالمشهر سر نوری ميدان تره بار حجره 44 
اتهام ها : 1. ضرب و جرح عمدی 

2. توهين به اشخاص عادی 
رای دادگاه

در خصوص اتهام اقای محمد طالبی متواری و مجهول المكان دائر بر ايراد ضرب 
و جرح عمدی و توهين حسب شكايت آقای حسن نوروزی نژاد دادگاه با توجه به 
شرح و محتويات پرونده شرح شكايت شاكی گزارش مرجع انتظامی نظريه پزشكی 
شماره  به  اسالمشهر  انقالب  و  عمومی  دادسرای  در  خواست  كيفر  صدور  قانونی 
95104328800001106 و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه جهت اثبات بی 
گناهی خود عليرغم اعالم وقت رسيدگی از طريق نشر آگهی هر دو بزه منتسبه 
به وی محرز و مسلم بوده مستندا به مواد 2-17 – 448 – 449 – 608 از قانون 
مجازات اسالمی كتاب اول و چهارم و پنجم كليات ديات و تعزيرات متهم موصوف 
را به پرداخت دو در صد ديه كامل يك انسان بابت ارش شكستگی استخوان كف 
دستی پنج دست راست در حق شاكی و يك ميليون ريال جزای نقدی بابت توهين 
در حق دولت محكوم می نمايد رای صادره غيابی بوده و بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همين شعبه و بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاكم 

تجديد نظر استان تهران خواهد بود. م / الف 900 
بياتی  رئيس شعبه 104 دادگاه کيفری 2 اسالمشهر 

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
تعيين  قانون  موضوع  اول  139460313010006211هيات  شماره  راي  برابر 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك بوكان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای رحيم حيدرزاده 
باب خانه  بوكان در ششدانگ يك  از  فرزند خضر بشماره شناسنامه 566 صادره 
به مساحت 223/44 مترمربع پالک 4650 فرعی از 114-  اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک  باقيمانده114- اصلي واقع در بخش 17 شهرستان بوكان خريداري 
از مالك رسمي آقای اسماعيل ايلخانيزاده محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضاي مدت مذكور  نمايند.بديهي است در صورت  تقديم  قضايي 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده-رئيس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاريخ انتشار نوبت اول : 1395/05/12  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/05/27

دادنامه
پرونده كالسه 9309982882302462 شعبه 104 دادگاه كيفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 104 جزايی سابق ( تصميم نهايی شماره 9509972886400689
اسالمشهر شهرک شيرودی  نشانی  به  اله  عزيز  فرزند  آقای علی حبيبی   : شاكی 

البرز 37 پالک 6 طبقه 2 
به نشانی اسالمشهر شهرک  آقای حسن حسين پور فرزند علی    - 1 : متهمين 

شيرودی البرز 42 پالک 8/1 
اسالمشهر شهرک شيرودی  نشانی  به  عباس  فرزند  مقصودی  ابوالفضل  آقای   -2

البرز 23 پالک 4 
3- آقای حسين قبادی به نشانی : متواری و مجهول المكان 

4- آقای محمد حسين پور – فرزند رحمان به نشانی : اسالمشهر شهرک شيرودی 
كوچه 19 پالک 18 

اتهام ها: 1 : تهيه فيلم مستهجن از صحنه جرم و تهديد به انتشار آن 
2- آدم ربايی همراه با آزار و اذيت 

3- تهيه مشروبات الكلی 
4- تهديد 

5- تظاهر به شرب خمر به نحوعلن 
6- لواط 

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقايان حسن حسين پور فرزند علی 2- ابوالفضل مقصودی فرزند 
عباس و 3- حسين قبادی و 4- محمد حسين پور فرزند رحمان دائر بر مشاركت 
اتهام در صالحيت دادگاه كيفری  اينكه موضوع  به  با توجه  در آدم ربايی دادگاه 
يك بوده مستندا به بند الف از ماده 34 از قانون ايين دادرسی در امور كيفری قرار 
عدم صالحيت به صالحيت و شايستگی دادگاه كيفری يك اين شهرستان صادر و 

اعالم می دارد. م / الف 902 
بياتی  رئيس شعبه 104 دادگاه کيفری 2 اسالمشهر 

آگهی اجرائيه
مشخصات محكوم له / محكوم لهم 1. بانك رفاه كارگران به نشانی اروميه خيابان 

شهيد امينی -روبروی استانداری بانك رفاه
مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم

1.حجت كاظمی افشار فرزند محمدرضا به نشانی شهرستان اروميه – خ كاشانی- 
ساختمان اجالس طبقه 3 واحد 14  

2.هادی نجفی فرزند مرادعلی به نشانی شهرستان اروميه – خ باكری نبش كوچه 
18 پ 96
محكوم به:

بسمه تعالی 
و   951009411901202 شماره  به  مربوط  حكم  اجرای  درخواست  بموجب 
عليهما محكوم هستند  مربوطه 9409974411900240 محكوم  دادنامه  شماره 
پرداخت  و  خواست  اصل  بابت  ريال   204/000/000 مبلغ  تضامنی  پرداخت  به 
مبلغ 6/180/000 ريال هزينه دادرسی و هكذا خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست لغايت يوم الوصول براساس قرارداد منعقده فی مابين و پرداخت مبلغ 
3/048/000 ريال حق الوكاله وكيل در حق محكوم له و پرداخت 10/661/400 

ريال بابت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت
جعفر نژاد-مدير دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اروميه 

حميدی- رئيس شعبه 19 دادگا9ه حقوقی اروميه
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(2-
ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد 3.مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف سی روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غير منقول ، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد 
بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق 
ثالث دارد و كليه  او به هر نحو نزد اشخاص  اموالی كه  حسابهای مذكور و كليه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت می شود)مواد 
8و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(.4-خودداری محكوم عليه از اعالم 
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفت را 
در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(5-انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه 
نباشد  پرداخت ديون كافی  برای  اموال  باقيمانده  به نحوی كه  ادای دين  از  فرار 
موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو 
مجازات می شود.)ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(.6-چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكوم عليه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود.

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(.

دادنامه
پرونده كالسه 9409982882101475 شعبه 104 دادگاه كيفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 104 جزايی سابق ( تصميم نهايی شماره 9509972886400704 
شاكی : 

گاراژ  – جنب  شاتره   – اسالمشهر   : نشانی  به   – جابر  فرزند  زارع  آقای حسين 
ساره – فروشگاه هووزارع 

متهم : 
آقای شهريار كوشا به نشانی اسالمشهر – شهرک توحيد- خيابان شهيد بهشتی 

-كوچه شهيد عبادی پالک 60- واحد 3- ط 2 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای شهريار كوشا متواری و مجهول المكان دائر بر سرقت اموال 
مردم حسب شكايت آقای حسين زارع دادگاه با توجه به شرح و محتويات پرونده 
دادسرای  ر  د  خواست  كيفر  صدور  انتطامی  مرجع  گزارش  شاكی  شكايت  شرح 
عمومی و انقالب اسالمشهر به شماره 9410432880005420 و عدم حضور متهم 
اثبات بی گناهی خود بزه منتسبه به وی محرز و مسلم  در جلسه دادگاه جهت 
بوده مستندا به ماده 656 – 667 از قانون مجازات اسالمی كتاب پنجم تعزيرات 
متهم موصوف را به تحمل يكسال حبس تعزيری – هفتاد ضربه شالق و رد مال 
و در صورت فقدان عين آن و يا قيمت آن به مبلغ بيست و هشت ميليون ريال 
در حق شاكی صادر و اعالم ميدارد رای صادره غيابی بوده بيست روز پس از ابالغ 
قابل وواخواهی در همين شعبه و بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاكم 

تجديد نظر استان تهران خواهد بود. م / الف 901 
بياتی  رئيس شهپعبه 104 کيفری 2 اسالمشهر 

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه   9509986610400067 كالسه  پرونده 
 9509976610400357 شماره  نهايی  تصميم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
با وكالت آقای محمد جهانی  : آقای محمد ماسوری فرزند غالم حسين  خواهان 
فيضی فرزند جهانشاه به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد – خيابان امام 
ميدان ژاندارمری موبايل :09169677741 –خوانده :آقای كيومرث شادابفر فرزند 

ملك جان به نشانی مجهول المكان – خواسته : مطالبه وجه چك 
رای دادگاه :در خصوص دادخواست آقای محمد جهانی فيضی به وكالت از آقای 
محمد ماسوری فرزند غالم حسين به طرفيت آقای كيومرث شادابفر فرزند ملك 
جان به خواسته مطالبه وجه چهار فقره چك بالمحل به شماره های 56477 مورخه 
1394/9/1 و 56479مورخه 1394/10/30 و 564890 مورخه 1394/11/30 و 
56481 مورخه 1394/9/30 حساب جاری 0110291814009 بانك ملی شعبه 
كليه  انضمام  به  ريال  ميليون  پنجاه  چهارصدو  مبلغ  به  جمعا  كرمانشاه  گاليول 
خسارات دادرسی از جمله هزينه دادرسی و هزينه دفتر خدمات الكترونيك قضايی 
و حق الوكاله وكيل و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكها لغايت زمان 
اجرای حكم بدين توضيح كه وكيل خواهان بيان داشته كه خوانده اقدام به صدور 
پرداخت  گواهينامه عدم  با  كه  نموده  در حق خواهان  بال محل  فقره چك  چهار 
لذا  دارم  را  محكوميت خوانده  بر  مبنی  تقاضای صدور حكم  لذا  اند  مواجه شده 
دادگاه با توجه به دادخواست تقديمی و اظهارات وكيل خواهان و مشاهده مدارک و 
مستندات وی از جمله چك های موصوف و گواهينامه عدم پرداخت از ناحيه بانك 
محال عليه و نيز با توجه به اينكه وجود چك به عنوان سند تجاری در يد دارنده 
دليل مديونيت صادر كنندگان آن می باشد مگر اينكه خالف اين اصل به اثبات 
برسد كه در مانحن فيه خوانده با وجود ابالغ قانونی اخطاريه از طريق نشر اگهی 
در روزنامه كثير االنتشار به لحاظ مجهول المكان بودن در جلسه دادرسی حاضر 
نشده اند و اليحه ای نيز از ناحيه وی وصول نشده و دليلی داير بر برائت ذمه خود 
ارائه نكرده اند لذا با اين توصيف دعوی خواهان را وارد تشخيص و مستندا به مواد 
310 و 311 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و نيز مبلغ 
چهارده ميليون و يكصد و سی و چهار هزار ريال به عنوان هزينه دادرسی و هزينه 
عنوان حق  به  ريال  ميليون  دوازده  مبلغ  نيز  و  قضايی  الكترونيكی  دفتر خدمات 
الوكاله وكيل در مرحله بدوی و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك 
های موصوف به شرح صدر دادنامه تا زمان اجرای حكم كه متعاقبا توسط اجرای 
ارائه شده توسط بانك مركزی  با توجه به شاخص كاال و خدمات  احكام حقوقی 
جمهوری اسالمی ايران محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
حكم صادره نسبت به خوانده غيابی ابتدا ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 
نظر  تجديد  قابل  ديگر  روز  بيست  مدت  ظرف  سپس  و  شعبه  اين  در  واخواهی 
خواهی در محاكم تجديد نظر استان لرستان و نسبت به خواهان حضوری و فقط 
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در محاكم تجديد نظر 

استان لرستان می باشد.
دادرس علی البدل دادگاههای عمومی شهرستان خرم آباد – محمد سپهوند . 

درآغوش کشيدن خردساالن چه تأثيراتی
 بر آنها خواهد داشت؟

اگر می خواهيد فرزندی باهوش و حافظه ای قوی پرورش دهيد 
او  هميشه  و  نكنيد  محروم  آغوشتان  از  را  وی  كنيم  می  توصيه 
باعطوفت  و  مهربانی  با  وی  با  كنيد  سعی  و  بكشيد  آغوش  در  را 
را  آرامش  و  امنيت  ها  آن  به  كودكان  كردن  بغل  كنيد  رفتار 

ميدهد هديه 
همه ما بارها و بارها از تأثير در آغوش كشيدن نوزدان بر ارتباط 
تولد  آغازين  روزهای  در  كه  آغوشی  ايم،  فرزندی شنيده  و  مادر 
ولی  شود؛  می  بدل  نوزادان  برای  جهان  نقطه  ترين  امن  به 
با  نوزاد  صميمت  تنها  آيا  كجاست؟  تا  گرم  آغوش  اين  اهميت 

كند؟ می  بيشتر  را  والدينش 
بهترين  از  يكی  نوزادان  كردن  بغل  كه  ندارد  وجود  شكی  هيچ 
عمل  اين  اثرگذاری  اما  آنها؛  به  محبت  ابراز  برای  ها  شيوه 
آخرين  نتايج  شود.  نمی  ختم  جا  همين  به  فقط  داشتنی  دوست 
نوزادان  كردن  بغل  كه  دارد  از  حكايت  دانشمندان  تحقيقات 
مغزی  رشد  موجب  والدينش  با  او  ميان  ايجاد صميمت  بر  عالوه 
و  نوزاد  با  جسمی  تماس  اساس،  اين  بر  شود.  می  هم  نوزاد 
رشد  و  او  مغزی  كاركردهای  بر  شگرف  تأثيری  او  كردن  لمس 

گذارد. می  احساساتش 
بدنی  نوازش  ميان  ارتباط  خصوص  در  دانشمندان  كه  آنچه 
تعداد  زندگی  نوزادن می گويند طی تحقيقاتی وسيعی و مطالعه 
موجب  موضوع  همين  است.  آمده  دست  به  نوزاد  شماری  بی 
نوزادی  دوران  در  كه  افرادی  بگويند:  اطمينان  با  آنها  تا  شده 
نوازش می شدند  يا  گرفته  آغوش  در  والدينشان  جانب  از  بيشتر 
مهارت های  و  تر  يافته  احساسات گسترش  بيشتر،  تحليل  قدرت 
شود  می  ناشی  آنجا  از  تغييرات  اين  دارند.  تری  قوی  اجتماعی 
تحريك  موجب  نوزاد  و  والدين  ميان  بيشتر  جسمی  ارتباط  كه 

اجتماعی می شود. به مغز  نواحی در مغز موسوم 
والدينی هستيد كه گمان می كنيد در آغوش  اگر جزء  بنابراين، 
اين  نيست  صحيحی  تربيتی  روش  كودک  حد  از  بيش  كشيدن 
برای  نيست  الزم  نكنيد  فراموش  بگذاريد.  كنار  را  خود  تصور 
مشغول  كه  هنگامی  توان  می  كرد،  بغل  را  او  كودک  به  محبت 
او را نوازش  باری  يا حتی در رخت خواب است چند  بازی است 
كرد، كافی است كودک وجود جسمانی پر مهر شما را درک كند.

آیا از معجزه خاکشير برای 
الغری خبر دارید

الغر  و  شدن  الغر  داليل  ترين  مهم  از  يكی    
ماندن خوب كار كردن دستگاه گوارش می باشد، 
بدن  كند  كار  خوب  شما  ی  روده  و  معده  اگر 
براحتی كاهش وزن پيدا می كند و مهم تراز همه 
سالمتی شما كامل می شود و ديگر از بسياری 

بيماريهای معده و روده در امان خواهيد بود.
 خاكشير، گياه مفيدی است كه به طور خود رو 
دارای  اين گياه  رويد،  باغ ها و صحراها می  در 
برگ هايی با بريدگی زياد و زرد رنگ است و از 

تيره ی گياهان شب بو است.
 خاكشير همچنين دارای خواص بسيار مفيدی 
به  كمك  خاكشير  مهم  خواص  از  يكی  است، 
خوب كار كردن دستگاه گوارش است. اگر شما 
را  خاكشير  غذاخوری  قاشق  يك  صبح  روز  هر 
بشوييد و در يك ليوان آب ولرم حل كنيد و آن 
را بنوشيد خواهيد ديد كه بسياری از مشكالت 

گوارشی شما بر طرف شده است.
 البته الزم بذكر است كه بايد صبح ها خاكشير 
را ناشتا بنوشيد و البته می توانيد كمی شكر به 
محلول خود اضافه كنيد تا طعم بهتری پيدا كند.

 
خواص خاکشير عبارتند از :

* التيام دهنده زخم و جراحات است.
* جوشانده خاكشير برای رفع اسهال های ساده 

مفيد است.
* خاكشير ادرار آور است.

* خاكشير تب بُر است.
* برای دفع كرم مفيد است.

* التهاب كليه را برطرف می كند.
* سرخك و مخملك را دوا می كند.

* خاكشير صدا را باز می كند.
* برای از بين بردن كهير و التهابات پوستی از 

خاكشير استفاده كنيد.
رفع  برای  می توان  گياه  برگهای  و  گلها  از   *
استفاده   C ويتامين  كمبود  از  ناشی  بيماری 

كرد.
* سنگ كليه را دفع می كند. برای دفع سنگ 
كليه می توان خارشتر،  خاكشير و ترنجبين را با 

هم مخلوط كرده وصبح ناشتا خورد.
برای برطرف كردن جوشهای صورت كه بعلت 
می شود  ايجاد  زياد  شيرينی  و  چربی  خوردن 
بايد جوشانده يك قاشق ترنجبين را با دو قاشق 
غذاخوری خاكشير مخلوط كرده و هر روز صبح 
تا  ناشتا بمدت دو هفته آن را ميل ميل كنيد 

جوشها از بين برود.

کودکانه سالمت و تغذیه 

را  خود  وظايف  گاهی  والدين  از  برخی 
فراموش كرده و تربيت فرزندان در فضاهای 

مجازی انجام می شود.
اينترنت وسيله ای كه مانند بسياری از ابزارها 
يا  خوب  و  دارد  منفی  و  مثبت  جنبه های 
استفاده ی  نوع  به  تكنولوژی  اين  بودن  بد 
پديده  اين  البته  دارد،  بستگی   كاربران 
قبيل  از  مناسبی  فرصت های  رغم  علی 
دستيابی به اطالعات، توسعه و توليد دانش 
كه برای ما فراهم می كند تهديدهايی را نيز 
برای ما به همراه دارد، اما نخستين و شايد 
اينترنت كه موجب  اثر منفی  خطرناک ترين 
پديده  اين  از  جوانان  نادرست  استفاده های 
همين  در  است  اينترنتی  اعتياد  می شود 
باره  اين  در  جامعه شناسان  از  برخی  راستا 
ساعت   19 از  بيش  كه  فردی  می گويند: 
به  معتاد  استفاده كند،  اينترنت  از  در هفته 
اينترنت است و البته اگر فرد در هفته 2 تا 
كاربر  كند  استفاده  وسيله  اين  از  ساعت   3
استفاده ی  معمولی است و فردی كه ميزان 
وی از اينترنت به 5.8 ساعت يا بيشتر برسد 
قرار  شناسانه  آسيب  بررسی های  مورد  بايد 

گيرد.
البته فضاهای مجازی  اينترنت و  از  استفاده 
به قدری در چند سال اخير در ميان برخی 
از  برخی  گاهاً  كه  كرده  نفوذ  خانواده ها  از 

والدين وظايف خود را فراموش كرده و تربيت 
فرزندان در فضاهای مجازی انجام می شود و 
با تهيه ی يك تلفن همراه برای فرزندان بار 

مسئوليت را از گردن خود ساقط می كنند.
فضاهای مجازی و اختالل در کارهای 

خانواده ها
اين  ارتباطی در   ظهور تكنولوژی های نوين 
چند سال بسياری از كاركردهای خانواده را 
خود  كه  تحوالتی  است  كرده  اختالل  دچار 
منشأ بروز دگرگونی های عميق و اساسی در 

نوع روابط و ارزش های خانوادگی هستند.

در  كه  است  موضوعی  اينترنت  مبحث 
محدود  و  داشته  موضوعيت  جوامع  تمامی 
به  نمی شود،  خاص  اقليتی  يا  و  جامعه  به 
مجازی  فضاهای  خاص  ويژگی های  دليل 
والدين  از  بسياری  پديده  اين  بودن  نو  و 
دقيق  شناخت  برای  كافی  امكان  و  فرصت 
دست  به  را  آن  كاربردهای  و  معنا  اين 
آن ها  مناسب  آشنايی  عدم  و  نياورده اند 
روزمره  استفاده  مقابل  در  و  فضا  اين  با 
يك  كه  است  شده  باعث  آن  از  فرزندان 
فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه 

بدون  آن ها  و  شود  ايجاد  فرزندان  برای 
سايت های  به  ناظر  احساس  و  دغدغه 

و جستجو می كنند. رفته  مختلف 
رابطه  حوزه  در  مجازی  فضاهای  گسترش 
وجود  به  تغييراتی  نيز  والدين  و  فرزندان 
از جمله می توان به كاهش  آورده است كه 
كاهش  مرجع،  عنوان  به  خانواده  نقش 
به  نسلی  شكاف  فرزند،  با  والدين  ارتباط 
حريم  رفتن  بين  از  تكنولوژی،  رشد  دليل 
برابر  در  ايستادن  والدين،  و  فرزندان  بين 
يكی از والدين يا هر دو را می توان نام برد 
موارد  اين  تمامی  اساس  بر  و  متأسفانه  و 
فرهنگی  سبد  كه  كرد  عنوان  می توان 
فراوانی  تغييرات  دچار  ايرانی  خانواده های 
شده است كه همگی به نوعی ترويج سبك 
زندگی مدرن و غربی را در جامعه به همراه 
داشته است كه اين شيوه از زندگی بی شك 
فرهنگ كشور  در  بی سامانی  سبب می شود 

رسوخ پيدا كند.
فضاهای  اهميت  به  توجه  با  است؛  گفتنی 
مجازی در توسعه جوامع در ايران نيز به فن 
آوری اطالعات و ارتباطات توجه زيادی شده 
زمينه  اين  در  جدی  آسيب های  اما  است، 
و ضروری  اساس الزم  بر همين  دارد  وجود 
را  معضل  اين  مربوطه  مسئوالن  كه  است 

ريشه يابی و درصدد رفع آن برآيند.

رحمت  از  را  انسان  آخرت  و  دنيا  در  دروغ 
فرد  مردم،  ميان  در  و  كند  می  محروم  الهی 
را  عمومی  اعتماد  و  نمايد  می  اعتبار  بی  را 
می  دچار  نفاق  بيماری  به  را  جامعه  و  سلب 
ايمان  كننده  خراب  و  زبان  آفات  از  و  سازد 
 است. علت اصلی دروغ، عقده، حقارت و خود 

كم بينی انسان دروغگو می باشد.
به  فراوانی  آثار  اين عمل  كه  دانست  بايد  اما 
نقل  سجاد)ع(  امام  از  چنانچه  دارد  همراه 
شده است كه ايشان فرموده اند: اِتَُّقوا الَكِذَب 
َفإَِنّ  َوَهزٍل  ِجٍدّ  ُكِلّ  فی  َوالَكبيَر،  ِمنُه  غيَر  الَصّ
غيِر اجَتَرأَ َعلَی الَكبيِر؛  ُجَل إِذا َكِذَب فِی الَصّ الَرّ
از دروغ كوچك و بزرگش، جّدی و شوخيش 
كوچك  چيز  در  هرگاه  انسان  زيرا  بپرهيزيد، 
دروغ بگويد، به گفتن دروغ بزرگ نيز جرأت 

پيدا می كند.
درباره  )ص(  محمد  حضرت  اين  بر  عالوه   
فرمايند:  می  افراد  زندگی  در  دروغ  آثار 
زَق؛ دروغ، روزی را كم می  الِرّ اَلَكِذُب يَنُقُص 
السالم(  )عليه  كاظم  موسی  امام  نيز  و  كند، 

اَداُء  دارند:  می  بيان  گرانسنگ  سخنی  در 
َو  َالخيانَُه  و  زَق،  الِرّ يَجلِباِن  دُق  الِصّ َو  االَمانَِه 
و  امانت  ادای  الِنّفاَق؛  َو  الَفقَر  يَجلِباِن  الَكِذُب 
راستگويی روزی را زياد می كند و خيانت و 

دروغگويی باعث فقر و نفاق می شود.
دارند:  می  بيان  )ع(  علی  امام  همچنين    
يَكَتِسُب الكاِذُب بَِكِذبِِه ثاَلثا: َسَخُط ا... َعلَيِه و 
َاسِتهانَُه الّناِس بِِه و ََمقُت الَمالئَِكِه لَُه؛ دروغگو 
آورد:  با دروغگويی خود سه چيز بدست می 
خشم خدا را نسبت به خود، نگاه تحقيرآميز 
فرشتگان  دشمنی  و  خود  به  نسبت  را  مردم 

را نسبت به خود.
پی نوشت ها:

327؛   :78 ج  بحاراألنوار،  مجلسی.  1-عالمه 
ج72: 262٫

2-آمدی. غررالحكم، ج6: 480٫
3-يافعی. الترغيب و الترهيب، ج3، ص596٫

278٫ العقول:  4-حرانی. تحف 
میزان منبع: 

سبد فرهنگی خانواده های ایرانی با چه چیزی پر شده است؟

کدام گناه روزی را کم می کند؟
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بارکد 38719907 
آگهی تغييرات شرکت

 ره سنگ فاخر با مسئوليت محدود به شماره ثبت 388297 و شناسه ملی 10320390186 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/3/30 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: عباس گودرزی دهريزی به ک م 4130813056 با پرداخت مبلغی بصندوق شركت 
سهم الشركه خود را به 490000000ريال افزايش داد. محبت گودرزی دهريز به ک م 
4133093941 با پرداخت مبلغی بصندوق شركت سهم الشركه خود را به 5000000ريال 
امير افشار گودرزی دهريزی به ک م 4120445550با پرداخت مبلغی  افزايش داد. 
بصندوق شركت سهم الشركه خود را به 5000000ريال افزايش داد. سرمايه شركت 
از 990000ريال به 500000000ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گرديد. محل شركت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران ولنجك خيابان 23 پ4 طبقه 5 
واحد11 كدپستی1915984451 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
اسامی شركا:  محبت گودرزی دهريز به ک م 4133093941 دارای 5000000ريال 
وعباس گودرزی دهريزی به ک م 4130813056 دارای 490000000 ريال و امير افشار 
گودرزی دهريزی به ک م 4120445550 دارای 5000000ريال با ثبت اين مستند 
تصميمات تغيير محل)تغيير نشانی در يك واحد ثبتی( و افزايش سرمايه از طريق ورود 
شريك انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
366174/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری تهران

بارکد37750994 
آگهی تاسيس شرکت 

شماره  به   1395/03/22 تاريخ  در  آرميتا  صنعت  پويش  محدود  مسئوليت  با 
تكميل  دفاتر  ذيل  امضاء  و  ثبت  ملی14005908326  شناسه  به  ثبت493187 
گردد.موضوع   می  آگهی  عموم  اطالع  زيرجهت  بشرح  آن  خالصه  كه  گرديده 
ماشين  و ساخت  كارگاههای صنعتی جهت طراحی  و  ها  كارخانه  ايجاد  شركت: 
آالت صنعتی تهيه كاالهای صنعتی مورد نياز صنايع و تجهيزات حفاری پااليشگاه 
پتروشيمی واردات و صادرات انواع ماشين االت صنعتی قطعات استاندارد صنعتی 
مديريت اجرائی پروژه های صنعتی توليد توزيع مشاوره و خدمات پس از فروش 
درخصوص تجهيزات صنعتی خريد فروش واردات و صادرات كليه كاالهای مجاز 
بازرگانی- اخذ وام و تسهيالت بصورت ارزی و ريالی و ضمانتهای بانكی از بانكها 
و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی- اخذ و اعطاء نمايندگی و تاسيس 
شعب در داخل و خارج از كشور- شركت در مناقصات و مزايدات بخشهای دولتی و 
خصوصی عقد قرارداد با كليه اشخاص حقيقی و حقوقی در صورت نياز پس از اخذ 
مجوزهای الزم مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلی شركت: 
باغدشت  نبش كوچه  بلوار شهدای شمالی  فلكه دوم صادقيه خ ستارخان  تهران 
پ32 ط4 كدپستی1451615469سرمايه شركت: مبلغ 1000000ريال می باشد.

اولين مديران شركت:  فاطمه پورمعصوم بسمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره به 
ک م 0451645219 دارای990000 ريال و حميد پور معصوم بسمت عضو هيئت 
انتخاب  نامحدود  برای مدت  مديره به ک م 0532153022 دارای10000 ريال 
گرديدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء كليه چكها و سفته ها و بروات و قراردادها 
و عقود اسالمی با امضاء مديرعامل منفرداً همراه با مهر شركت معتبر می باشد. 
اختيارات نماينده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعاليت نمی باشد.
363982/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غيرتجاری تهران

بارکد 38778409 
آگهی تغييرات شرکت

ثبت  به شماره  با مسئوليت محدود  ابنيه  پاسارگاد  ناظر طرح   مهندسين مشاور 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  415735 و شناسه ملی 10320675273 
فوق العاده مورخ 1395/3/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد: ميرساعد سيد حسينی 
به ک م 0073954403 بسمت رئيس هيئت مديره و حميد دهقانپور به ک م 
باقری به ک  ابوالفضل  1282800183 بسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و 
ايزدپناهی به ک م 0075567393 و غالمرضا بيائی  م 0046611754 و سعيد 
و   0073329411 م  به ک  شيبانی  حامد  و   0071357254 م  به ک  دميرچی 
مهدی شيبائی به ک م 0040966577 بسمت اعضای هيئت مديره شركت برای 
مدت نامحدود انتخاب شدند. كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل 
چك ، سفته، بروات و قراردادهای عقود اسالمی با امضاء مديرعامل همراه با مهر 
تعيين  و  مديران  انتخاب  تصميمات  مستند  اين  ثبت  باشد.با  می  معتبر  شركت 
سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
366172/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غيرتجاری تهران

بارکد 37751997 
آگهی تغييرات شرکت

شناسه  و   410352 ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  ميثاق  تجارت  البرز   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320617871 ملی 
1395/3/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد: سيد هادی امامی به ک م0569878527 
با دريافت 100000000ريال از صندوق شركت از رديف شركا خارج گرديد. احد 
از صندوق  با دريافت 9800000000ريال  حيدری راد به ک م 2970192901 
اسامی  گرديد  كاهش  به 100000000ريال  را  الشركه خود  ميزان سهم  شركت 
دارای9900000000ريال   0046479821 م  ک  به  گلمحمدی  مسعود  شركا: 
ثبت  با  100000000ريال  دارای   2970192901 م  ک  به  راد  حيدری  احد  و 
اين مستند تصميمات كاهش سرمايه از طريق خروج شريك انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
363983/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غيرتجاری تهران

بارکد 38720253 
آگهی تغييرات شرکت

ملی  شناسه  و   388293 ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  ايرانيان  راه  افشار   
10320390167 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/2/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: امير افشار گودرزی دهريزی به ک م 4120445550 با پرداخت 
مبلغی به صندوق شركت سهم الشركه خود را از 980000ريال به 490000000ريال 
افزايش داد. فاطمه گودرزی به ک م 4130449281 با پرداخت مبلغی بصندوق شركت 
گودرزی  محبت  داد.  افزايش  به 2500000ريال  از 5000ريال  را  الشركه خود  سهم 
دهريز به ک م 4133093941 با پرداخت مبلغی بصندوق شركت سهم الشركه خود 
م  ک  به  دهريزی  گودرزی  عباس  داد.  افزايش  به 2500000ريال  از 5000ريال  را 
4130813056 با پرداخت مبلغی بصندوق شركت سهم الشركه خود را از 5000ريال به 
2500000ريال افزايش داد. شهزاد گودرزی دهريزی به ک م 4120089932با پرداخت 
مبلغی بصندوق شركت سهم الشركه خود را از 5000ريال به 2500000ريال افزايش داد. 
سرمايه شركت از 1000000ريال به 500000000ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. اسامی شركا: امير افشار گودرزی دهريزی به ک م 
4120445550 دارای 490000000ريال و فاطمه گودرزی به ک م 4130449281 
دارای   4133093941 م  ک  به  دهريز  گودرزی  محبت  و  2500000ريال  دارای  
2500000ريال وعباس گودرزی دهريزی به ک م 4130813056 دارای 2500000ريال 
شهزاد گودرزی دهريزی به ک م 4120089932دارای 2500000ريال محل شركت 
واحد11   5 طبقه  پ4  خيابان 23  ولنجك  تهران  نشانی:  به  تهران  ثبتی  واحد  در 
كدپستی1915984451 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.با ثبت اين 
مستند تصميمات تغيير محل)تغيير نشانی در يك واحد ثبتی( و افزايش سرمايه از طريق 
ورود شريك انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
366173/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری تهران

بارکد 37755486
 آگهی تغييرات شرکت

 آرمان عصر نوين ايرانيان با مسئوليت محدود به شماره ثبت 466876 و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004684187 ملی 
1395/2/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد: وحيد رضا كريمی به ک م0065604091 
يوسف  گرفت.  قرار  شركا  رديف  در  شركت  بصندوق  500000ريال  پرداخت  با 
ساسانی پور به ک م 4897875722 با پرداخت 500000ريال بصندوق شركت 
در رديف شركا قرار گرفت. سرمايه شركت از 1000000ريال به 2000000ريال 
افزايش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد اسامی شركا: حسين سپهری 
فراهانی  خسروانی  حسن  و  دارای340000ريال  م5099875408  ک  به  نيا 
م  ک  به  زاده  بهادری  خسرو  و  دارای330000ريال   5449958714 م  ک  به 
1819064281 دارای330000ريال و وحيد رضا كريمی به ک م0065604091 
دارای   4897875722 م  ک  به  پور  ساسانی  يوسف  و  500000ريال  دارای 
500000ريال با ثبت اين مستند تصميمات افزايش سرمايه از طريق ورود شريك 
جديد انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
363978/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غيرتجاری تهران

بارکد 37756071 
آگهی تغييرات شرکت 

پشتكار صنعت ايده آل پاسارگاد با مسئوليت محدود به شماره ثبت 472237 و 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004914507 ملی  شناسه 
مورخ 1394/11/1 تصميمات ذيل اتخاذ شد: محل شركت در واحد ثبتی تهران به 
نشانی: تهران شهر قدس خيابان امام زاده كوچه شهيد مرتضی مطهری كوچه گلنار 
كوچه گلرخ پ3 كدپستی3754134843 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات تغيير محل)تغيير نشانی در يك واحد 
ثبتی(   انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
363980/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری تهران

بارکد 37754801
 آگهی تغييرات شرکت

 آرمان عصر نوين ايرانيان با مسئوليت محدود به شماره ثبت 466876 و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004684187 ملی 
به  تهران  ثبتی  واحد  در  شركت  محل  شد:  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395/2/19
نشانی: تهران تهرانسر بلوار ياس پروژه احرار زنجان بلوک6-2 بی طبقه دوم غربی 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. كدپستی1381158976 تغيير 

با ثبت اين مستند تصميمات تغيير محل)تغيير نشانی در يك واحد ثبتی(انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
363979/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غيرتجاری تهران

بارکد37756489 
آگهی تاسيس موسسه

 غيرتجاری گام انديشه خورشيد در تاريخ 1395/03/22 به شماره ثبت38837 
كه  گرديده  تكميل  دفاتر  ذيل  امضاء  و  ثبت  ملی14005908350  شناسه  به 
خالصه آن بشرح زيرجهت اطالع عموم آگهی می گردد.موضوع  موسسه: برگزاری 
انجام  قانونی  با كنكور در صورت ضرورت  تقويتی و آموزشهای مرتبط  كالسهای 
موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهای الزم مدت موسسه: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدودمركز اصلی موسسه: تهران شهر ری خ امام حسين ديلمان جنوبی كوچه 
10000000ريال  مبلغ  موسسه:  1848237545سرمايه  كدپستی  پ1   فراتی 
می باشد.اولين مديران موسسه:  حميد ارشادی به ک م 0051606143 بسمت 
مديرعامل و رئيس هيئت مديره دارای5000000ريال و محمد عرب زاده به ک 
الشركه   سهم  دارای5000000ريال  مديره  هيئت  عضو  بسمت  م4609300990 
برای مدت نامحدود انتخاب گرديدند.دارندگان حق امضا: حق امضاء كليه چكها و 
سفته ها و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مديرعامل منفرداً همراه با 
مهر موسسه معتبر می باشد. اختيارات نماينده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع 

فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد.
363981/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غيرتجاری تهران

آگهی
به  تقديمی  دادخواست  شرح  شناسنامه50به  شماره  به  خوشی  اسداله  اقای 
نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  به  شعبه  كالسه9502820654ازاين 
شناسنامه  شماره  به  محمدباقرخوشی  شادروان  كه  داده  توضيح  وچنين 
الفوت  حين  وورثه  گفته  خودبدرودزندگی  دائمی  219درتاريخ95/3/16اقامتگاه 
كدملی1229837566تاريخ  اكبرخوشی  به:1-علی  منحصراست  مرحوم  آن 
خوشی  پسرمتوفی-2-اسداله  متوفی  با  نسبت  خوانسار  تولد1335/9/14صادره 
كدملی 1229850465تاريخ تولد1338/1/1صادره ازخوانسار نسبت پسرمتوفی3-
ازخوانسارنسبت  تولد1343/1/1صادره  كدملی1229867724تاريخ  امراله خوشی 
آگهی  نوبت  يك  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  باانجام  اينك  پسرمتوفی 
نزداومی  ازمتوفی  ای  نامه  داردوياوصيت  اعتراضی  شخصی  گرددتاچنانچه  می 
داردواالگواهی  تقديم  دادگاه  اين  به  يكماه  مدت  ظرف  نشرآگهی  باشدازتاريخ 

صادرخواهدشد.
 110/56216رئيس شعبه652 شورای حل اختالف منطقه14

دادنامه
مرجع  95/9دادنامه95/4/6-95000238  كالسه  پرونده  رسيدگی/95/4  تاريخ 
شهيدباهنرخ شماره24مجتمع  اختالف  حل  حوزه2310شورای  كننده  رسيدگی 
قصرپالک740طبقه4واحد8. چهارراه  نشانی  به  واهان:نداساالركيافرزندغالمعلی 
وجه)سفته( خواسته:مطالبه  المكان  مجهوا  نشانی  به  زحمتكش  خوانده:مهتاب 

تقديم  خوانده  بطرفيت  فوق  بخواسته  دادخواستی/درخواستی  گردشكار:خواهان 
تشريفات  وجری  فوق  كالسه  به  ثبت  حوزه  اين  به  ازارجاع  پس  كه  داشته 
است  زيرتشكيل  امضاءكننده  تصدی  به  العاده/مقررحوزه  فوق  دروقت  قانونی 
به  زيرمبادرت  شرح  وبه  اعالم  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  به  وباتوجه 
نداساالركيابه  خواهان  دادخواست  شورا((درخصوص  نمايد.))رای  می  صدوررای 
سفته  بابت6فقره  ريال  وجه  مطالبه  خواست  زحمتكش  مهتاب  خوانده  طرفيت 
تاريخ  به  ص1(الی0585527جمعا  داری0585522)سری  خزانه  شماره  به 
حسب  تاخيرتاديه  وخسارت  دادرسی  هزينه  سررسيد94/12/2بااحتساب 
كه  دريدمدعی  مستندات  اصول  بقای  به  باتوجه  تقديمی  دادخواست  مندرجات 
داردازجمله  خواهان  واستحقاق  خوانده  ذمه  واشتغال  استقراردين  به  داللت 
تصويرمصدق6فقره سفته های استنادی اظهارات وكيل خواهان طی اليحه تقديمی 
كه  نمودم  دريافت  خوانده  طلب  رابابت  سفته  نموده6فقره  بيان  مورخ95/4/1كه 
تاكنون ازپرداخت وجه آنها استنكاف ورزيده ولذاتقاضای محكوميت وی به پرداخت 
مبلغ شصت مليون ريال حق الوكاله وكيلوخسارت تاديه وهزينه دادرسی به ميزان 
1410/000ريال رادارم نظربه اينكه خوانده درجلسه رسيدگی باوجودابالغ قانون 
حضورنيافته ودرقبال دعوی مطروحه هيچ گونه ايرادودفاعی كه دال بربرائت ذمه 
جمله  من  پرونده  ومستندات  قرائن  توجهابه  شورای  فلذا  ننموده  باشذارائه  وی 
تصويرمصدق 6فقره سفته واظهارات خواهان درجلسه رسيدگی بااحتصاب بقاءدين 
مواد307قانون  ومستندابه  تشخيص  راواردوثابت  خواهان  دعوی  برذمهخوانده 
تجارت وماده198 قانون ايين دادرسی مدنی رای برمحكوميت خوانده به پرداخت 
تنظيم  ازتاريخ  تاخيرتاديه  وخسارت  سفته  وجه  بابت  ريال  مليون  شصت  مبلغ 
براساس نرخ شاخص اعالمی  دادخواست مورخ95/1/15لغايت زمان اجرای حكم 
بانك مركزی درزمان اجراوحق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی وهزينه دادرسی به 
ميزان 1410/000ريال جمعابه ميزان61/410/000ريال صادرواعالم می گرددرای 

صادره غيابی ظرف مدت20روزپس ازابالغ قابل اخواهی درشعبه صادركننده.
 110/56206   شورای حل اختالف  شعبه2310مجتمع شماره24شهرستان تهران 

آگهی
خواهان اقای سيدعلی شفيعی گلپايگانی فرزندسيدولی به شماره شناسنامه59885به 
9509980340700125ازاين  كالسه  به  شده  ثبت  تقديمی  دادخواست  شرح 
شورای حل اختالف مجتمع شماره25تهران درخواست گواهی حصروراثت متوفی 
خانم افسرلطيفی نموده وچنين توضيح داده كه شادروان افسرفرزندميرزالطف اله 
خودتهران  دائمی  1387/11/10دراقامتگاه  258درمورخه  شناسنامه  شماره  به 
سيدعلی  به:1-آقای  منحصراست  آن  الفوت  حين  وورثه  گفته  حيات  بدرود 
شفيعی گلپايگانی به شماره شناسنامه 59885نسبت بامتوفی فرزندذكور2-خانم 
فرزنداناث- بامتوفی  شناسنامه3041نسبت  شماره  به  گلپايگانی  شهنازشفيعی 

اينكباانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يك نوبت آگهی می گرددتاچنانچه 
باشدازتاريخ نشرآگهی  ازمتوفی نزداومی  نامه ای  اعتراضی داردوياوصيت  شخصی 

ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم داردواالگواهی صادرخواهدشد.
56209 /110  دبيرشعبه2407مجتمع شماره بيست وپنج شورای حل اختالف شهرتهران- 

حصر وراثت
كالسه  به  تقديمی  دادخواست  شرح  501به  ش  ش  به  ندانجفی  خانم 
توضيح  وچنين  نموده  حصروراثت  گواه  درخواست  به  شعبه  950423/652ازاين 
ش4270582448درتاريخ95/4/30اقامت ش  به  اژدرنجفی  شادروان  كه  داده 

منحصراست  مرحوم  آن  الفوت  حين  وورثه  گفته  خودبدرودزندگی  دائمی  گاه 
به:1-جالل نجفی ش ش5592 ش ملی0062530151ت ت1355/11/5صادره 
ازتهران نسبت پسرمتوفی2-شهالنجفی ش ش634 ش ملی0062665316ت ت 
ش501شماره  ش  3-ندانجفی  دخترمتوفی  نسبت  ازتهران  صادره   1357/2/11
ملی 0074899120 ت ت 1363/1/19صادره ازتهران نسبت دخترمتوفی4-زهرا 
ازتهران  صادره   1367/1/24 ت  ملی0082487448ت  ش59374ش  ش  نجفی 
 003507299 ملی  ش  ش20607  ش  وحدتی  دخترمتوفی5-صرفناز  نسبت 
تشريفات  باانجام  اينك  همسرمتوفی  نسبت  ازتهران  1334/2/10صادره  ت  ت 
اعتراضی  نوبت آگهی می گرددتاچنانچه شخصی  مقدماتی درخواست مزبور يك 
داردوياوصيت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاريخ نشرآگهی ظرف مدت يكماه به 

اين دادگاه تقديم داردواالگواهی صادرخواهدشد.
56212 /110    دبيرشعبه 652منطقه14 ازطرف الف.معماری

چالش مالی جدید برای سرخپوشان؛

مهاجم برزیلی، پرسپولیس را محکوم کرد

پرداخت  به  را  باشگاه  اين  هم  پرسپوليس  پيشين  برزيلی  مهاجم 
مطالباتش محكوم كرد. به گزارش مهر، »ژوزه تادئو« مهاجم برزيلی كه 
در ليگ چهاردهم و يك نيم فصل در جمع سرخ پوشان حضور داشت، 

باشگاه پرسپوليس را به پرداخت مطالبتاش محكوم كرد.
در همين راستا باشگاه پرسپوليس بايد 200 هزار دالر به اين بازيكن كه 
البته با اضافه وزن باال به جمع سرخ پوشان اضافه شد و كارايی چندانی 
هم برای پرسپوليس نداشت، بپردازد. علی اكبر طاهری سرپرست باشگاه 
پرسپوليس كه اين روزها درگير پرونده »مانوئل ژوزه« سرمربی پرتغالی 
است، در گفتگو با خبرنگار مهر حكم تادئو برای پرسپوليس را تاييد كرد.

عليرضا بيرانوند:

تیم ملی کار آسانی مقابل قطر ندارد

 Tدروازه بان تيم ملی فوتبال ايران با اشاره بازی های پيش رو تيم ملی 
گفت: مقابل قطر اصال كار آسانی را پيش در نخواهيم داشت.

به گزارش مهر، عليرضا بيرانوند درباره شرايط تيم ملی در اردوی ايتاليا و 
تمرينات چند روز گذشته، گفت: خدا را شكر تمرينات بسيار خوبی را تا 
اينجای كار در كمپ تيم های ملی ايتاليا پشت سر گذاشته ايم. امكانات 
خوبی در اينجا فراهم است و شرايط به گونه ای است كه می شود توقع 
داشت پيش از بازی با قطر، تيم ملی به مرز آمادگی برسد. همه بازيكنان 
دعوت شده به جز اشكان دژاگه كه امروز يا فردا به ما اضافه می شود، در 
تمرينات حضور دارند و من خيلی اميدوارم كه بتوانيم از فرصت كمی كه 
باقی مانده به نحو احسن استفاده كنيم و با موفقيت در دو بازی سرنوشت 

ساز پيش رو دل مردم ايران را شاد كنيم.
وی با اشاره به فشار تمرينات و جديت بازيكنان و كادر فنی در تمرينات 
روزهای گذشته افزود: برنامه خيلی خوب و منطقی  در تمرينات ديده 
می شود و بازيكنان رفته رفته به آمادگی كامل می رسند. هفت، هشت 
روز ديگر در ايتاليا هستيم و مسلما كادر فنی با تمريناتی كه در نظر 
گرفته و برنامه های مدنظرش تا پيش از ديدار برابر قطر تيم را به آمادگی 

كامل می رساند.
دروازه بان تيم ملی فوتبال ايران درباره دو بازی پيش روی تيم ملی برابر 
قطر و چين نيز اظهار كرد: درباره قطر بايد بگويم كه اين تيم در تمام 
روزهايی كه ما درگير مسابقات ليگ و تمرينات باشگاهی بوديم در اردو 
بوده است و طبيعی است كه آنها فرصت بيشتری در مقايسه با ما به 
لحاظ آمادگی داشته اند. به همين خاطر اصال كار آسانی مقابل قطر 
نداريم. درباره ديگر تيمهای گروه هم بايد بگويم به غير از كره جنوبی كه 
عادت به صعود به جام جهانی كرده، ديگر تيمها برای حضور در روسيه 
شانس برابری دارند و ما هم قطعا تمام تالشمان را می كنيم كه برای 
اولين بار به صورت پياپی به جام جهانی صعود كنيم. اين هدف با كادر 
فنی و بازيكنان جوانی كه با اشراف كادر فنی از دل ليگ بيرون آمده اند 
دور از دسترس نيست و شما می بينيد كه بازيكنان اليق و شايسته ای 

به تيم ملی اضافه شده اند.
وی در پايان با اشاره به فاصله كم تا شروع رقابتهای انتخابی جام جهانی 
گفت: الزم است در اين مدت كم همه جامعه ورزش  متحد شوند و با 
حمايت و پشتيبانی از تيم ملی شرايط را برای شادی مردم و صعود به 

جام جهانی فراهم كنند. 

فرانسه از صعود 
به هشت تیم برتر باز ماند

تيم ملی واليبال برزيل با برتری مقابل فرانسه به 
عنوان تيم چهارم از گروه A راهی مرحله حذفی 
شد. به گزارش مهر، تيم های ملی واليبال برزيل و 
فرانسه برای كسب عنوان چهارم گروه A رقابتهای 
المپيك به مصاف هم رفتند كه در پايان برزيل 3 
بر يك پيروز شد و به عنوان تيم آخر از اين گروه 
صعود كرد. شاگردان رزنده كه در بازی های قبل 
خود متزلزل ظاهر شده بودند با حمايت تماشاگران 
خود در ست های اول، سوم و چهارم با امتيازات 25 
بر 22، 25 بر 20 و 25 بر 23 برنده شدند. فرانسه 

نيز ست دوم را 25 بر 22 از آن خود كرد.
با حذف  بزرگ  شگفتی   A گروه  از  ترتيب  بدين 
فرانسه رقم خورد و تيم های ايتاليا، كانادا، آمريكا 
و برزيل با قرار گرفتن در رده های اول تا چهارم به 

مرحله بعد راه يافتند.

اولین رکورد شکنی برزیلی ها 
در المپیک

دهمين روز از سی و يكمين دوره بازی های المپيك 
جمله  از  بازی ها  اين  ركورد  سه  با شكسته شدن 
ركوردشكنی ميزبان در رشته دووميدانی همراه بود. 
به گزارش مهر، در دهمين روز از رقابتهای سی و 
يكمين دوره بازی های المپيك سه ركورد المپيك 
و جهان در رشته های پرتاب چكش زنان، پرش با 
نيزه مردان و دسته 105 كيلوگرم وزنه برداری مردان 
جابجا شد. آنيتا ولودارژِک از لهستان با ثبت 82 متر و 
29 سانتی متر ركورد پرتاب چكش المپيك و جهان 
را برای خود ثبت كرد. روسالن نورودينو ازبكستانی 
نيز در دسته 105 كيلوگرم وزنه برداری در حركت 
دوضرب با باالبردن وزنه ای به ميزان 237 كيلوگرم 
ركورد اين بخش در المپيك را ازآن خود كرد. اما در 
آخرين ركوردشكنی اين روز در بازی های المپيك، 
براز داسيلوا دياگو از برزيل موفق شد با ثبت 6 متر و 
3 سانتی متر ركورد المپيك در پرش با نيزه مردان را 
بهبود بخشد تا در ليست ركوردشكنان المپيك شاهد 

حضور نامی از ورزشكاران ميزبان نيز باشيم.

»میشاییل شوماخر« سالمتی خود 
را بازخواهد یافت

راننده  گويد  می  مونتزملو«  دی  كوردرو  »لوكا 
افسانه ای فرمول يك نسبت به درمان واكنش نشان 

داده است.
 به گزارش مهر، »ميشاييل شوماخر« در سال 2013 
در حين اسكی بازی در آلپ دچار سانحه شد و شش 

ماه به دليل ضايعه مغزی به حالت كما رفت.
»دی مونتزملو« اكنون  اميدواری داده كه اين راننده 

می تواند سالمتی خود را بازيابد.

خبرخبر

سرمربی تيم ملی واليبال ايران پس از شكست 
زيادی  اشتباهات  بازيكنانم  گفت:  روسيه  برابر 
داشتند و هرچند تذكر الزم را هم داديم اما اصالح 

نشد و در پايان نتيجه را واگذار كرديم.
رائول لوزانو پس از شكست 3 بر صفر تيم ملی 
واليبال ايران برابر روسيه در آخرين ديدار مرحله 
مقدماتی المپيك گفت:  هر سه ست با اشتباهات 
زياد شروع كرديم و اين بازی را سخت كرد. هم 
ست اول و هم ست دوم تايم گرفتيم و اين موضوع 

را ياداوری كرديم كه اشتباهات زياد است.
وی افزود: با توپ گيری و دفاع روی تور تالش 
كرديم عقب افتادگی را جبران كنيم روسيه هم 
خوب بازی كرد. آنها تاكتيك باآليی دارند بنابراين 

اگر عقب بيفتيم جبران سخت است.
به هرحال اين بازی تمام شده است و اميدوارم از 

آن برای بازی با ايتاليا استقاده كنيم.
لوزانو درباره تيم ايتاليا اظهار داشت: ايتاليا تيم 
بين  های  بازی  در  زيادی  وتجربه  است  خوبی 
المللی دارد اگر صددرصد توانمان را ارايه كنيم 
و ايتاليا تحت فشار قرار بگيرد شايد نتواند بازی 
خود را ارائه دهد و احتمال صعود ما وجود خواهد 

داشت. اميدوارم اين بازی بازی سال ايران باشد.
در  ايران  تركيب  در  كه  تغييراتی  درباره  لوزانو 
فواصل بازی داشت تصريح كرد: ما احتياج داريم 
از افراد ديگری هم استفاده كنيم تا يكسری از بچه 
ها در شرايط بازی قرار بگيرند تيم ما دوازده نفره 
است و ما بايد ازديگر دوستان هم استفاده كنيم 
و ببينيم كدام يك می توانند كمك كنند ممكن 
است افرادی كه در شرايط المپيك نيستند اين 

موضوع را درک نكنند.

لوزانو: اميدوارم دیدار با ایتاليا بازی سال واليبال ایران باشد

با توجه به  عضو شورای فنی كشتی فرنگی 
نتايجی كه تا روز دوم در المپيك ريو بدست 
آمد، گفت: ما بايد به محض بازگشت تيم به 
ايران اقدامات الزم برای آسيب شناسی در اين 

رشته را انجام دهيم.
بهرام مشتاقی با توجه به نتايج چهار وزن برگزار 
شده در بازيهای المپيك اظهار داشت: كشتی 
فرنگی ايران بايد بالفاصله بعد از المپيك آسيب 
شناسی شود تا داليل برخی از ناكامی ها به 
خوبی روشن و برطرف شود.ضمن اينكه كشتی 
فرنگی ايران نياز به پوست اندازی دارد و بايد اين 

روند بالفاصله آغاز شود.
وی تصريح كرد: متاسفانه برخی از اوزان ما با 
تعدد مدعی و جانشينان مطمئن مواجه نيستند 
و ما در وزنی مثل وزن سوريان هيچ جانشينی 
را در طول اين سالها به درستی تربيت و حمايت 
نكرديم تا امروز و بعد از خداحافظی سوريان به 

كشتی فرنگی كمك كند.
عضو شورای فنی كشتی فرنگی خاطر نشان 
نفراتی همچون محسن حاجی پور در  كرد: 
وزن سوريان به رغم تالش و تمرين فراوان از 
ميدان به در شد، چون زمانی كه ديد هيچكس 
توجهی به او ندارد و فعال حميد سوريان در اين 
وزن حضور دارد، خواسته يا ناخواسته از گردونه 
مدعيان خارج شد. همين مساله برای سامان 
عبدولی هم صدق می كند. او می توانست در 
طول سالهای اخير با توجه و حمايت كافی به 
جانشين خوبی برای سوريان تبديل شود تا به 

محض خداحافظی سوريان، خال اين وزن را پر 
كند. پيشكسوت كشتی كشورمان در خصوص 
عدم آمادگی الزم بدنی فرنگی كاران المپيكی 
نيز ادامه داد: واقعا چرا سوريان بايد 7 امتياز 
از حريف جلو باشد، اما در چند ثانيه امتياز از 
دست دهد و ضربه فنی شود؟ اين مساله نشان 
داد كه سوريان و برخی از فرنگی كاران المپيكی 
با آمادگی قابل قبول و مطلوب راهی ميدان 

نشدند و در نهايت به حرفان خود باختند.
مشتاقی افزود: ما بايد بعد از بازگشت تيم ملی 
اعزامی به المپيك ريو به فكر المپيك بعدی 
باشيم و زمان را از دست ندهيم. اينكه ما دوباره 
به فاكتور زمان و برنامه ريزی بی توجهی كنيم 
و درست چند ماه مانده به المپيك، وارد عمل 
شويم اشتباه است. كشتی فرنگی ايران نياز به 
پوست اندازی دارد كه اين مساله بايد خيلی 
در  وی  گيرد.  صورت  شده  حساب  و  سريع 
خاتمه گفت: پيروزی و افتخارآفرينی قهرمانان 
كشتی عالوه بر بحث مدال و رده بندی و جايگاه 
جهانی می تواند در تشويق و ترغيب نوجوانان و 
آينده سازان ورزش ايران به كشتی نيز تاثيرگذار 
باشد. زمانی كه قهرمان بزرگی همچون سوريان 
ايستد،  می  المپيك  و  جهان  افتخار  قله  بر 
بسياری از نونهاالن و نوجوانان به پرداختن به 
اين رشته سوق پيدا می كنند. البته اين موضوع 
ممكن است برعكس هم اتفاق بيافتد و باخت و 
شكست در يك رشته ورزشی به عدم استقبال 

عمومی از آن رشته منتهی شود.

سرمربی تيم ملی فوتبال ايران در آستانه آغاز 
بازی های مرحله نهايی انتخابی جام جهانی 

روسيه، پيامی را منتشر كرد.
آورده  خود  پيام  اين  در  كی روش  كارلوس 
است: »هم اكنون پانزده روز تا شروع مسابقات 
رسمی انتخابی جام جهانی و بازی با تيم ملی 
قطر فاصله داريم. با وجود اينكه در اين مدت 
با سختی ها و دشواری های گوناگون، رفتارهای 
تحريم آميز و موانع مختلف روبه رو بوديم ولی 
تيم ملی كامال زنده است و سراسر با انگيزه و 

با عزمی راسخ.
كه  است  اين  زمان  و  ارائه  زمان  اكنون  هم 
ممكن  نوع  بهترين  در  را  عملكرد  بهترين 
داشته باشيم. هم اكنون زمان اين است كه 
برای اعتقادات، عقايد و اهداف و آرزوهايمان 
بجنگيم. هم اكنون زمان دستيابی به موفقيت 
است و هيچ جايی برای ابراز تاسف يا بهانه 

گيری و توجيه كردن وجود ندارد.
هم اكنون زمان اين است كه بدانيم به چه 
ميزان بايد از خودگذشتی نشان دهيم، تحمل 
زجر داشته باشيم. البته زمان اين هم هست كه 
به تالشها و تعهداتی كه از خود نشان داده ايم 

افتخار كنيم و لذت ببريم.
هم اكنون زمان دستيابی به موفقيت است و 

هيچ چيزی كمتر از آن نبايد رخ دهد.
هم اكنون زمان اين است كه مسير خود را 
نشان دهيم و  با دستان خود آينده را ديكته 
كنيم و با هر روز بهتر شدن و قدرتمندتر شدن 
درخشان شويم. هم اكنون زمان درخشش و 
كسب افتخار برای خانواده هايمان، دوستانمان 
و هواداران فوتبال ايران و خودمان است. به ويژه 
برای تمام كسانی كه در اين مدت از ما حمايت 
دهند.  نشان  ما  به  را  خود  اعتماد  و  كردند 

نمی توانيم آنها را نااميد كنيم.«

پيام کی روش در آستانه بازی های مهم؛

حاال زمان درخشش و کسب افتخار است
کشتی فرنگی نیاز به آسیب شناسی و 

پوست اندازی دارد
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پروژه تبديل 11 هزار متر شبكه سيمی فرسوده 
پايداری  افزايش  هدف  با  خودنگهدار  كابل  به 

شبكه برق در شهرستان گتوند كليد خورد.
به گزارش روابط عمومی شركت توزيع نيروی 
متر  11هزار  تبديل  عمليات  خوزستان،  برق 
در  خودنگهدار  كابل  به  فرسوده  سيمی  شبكه 
بخش هايی از شهرستان گتوند، شهرهای جنت 
مكان، سماله و چندين روستا در منطقه عقيلی 

از توابع شهرستان گتوند آغاز گرديد.
باره  اين  در  گتوند  برق  توزيع  مدير  داودی، 
و  تلفات  كاهش  ملی  طرح  راستای  در  گفت: 
با هدف افزايش ظريب پايداری شبكه و كاهش 
برق شهرستان  ،اداره  ناخواسته  های  خاموشی 
گتوند اقدام به تبديل      11 هزار متر شبكه 
اختصاص  با  نگهدار  خود  كابل  به  سيمی 
اعتباری بالغ بر 2 ميليارد و 890 ميليون ريال 

كرده است.
اين  انجام  با  اميدواری كرد:  ابراز  ادامه  وی در 
عمليات، شبكه برق در مناطقی كه مورد بهره 
برداری قرار خواهند گرفت از پايداری باالتری 

برخوردار خواهد شد.

کاهش ۱۰درصدی طالق در بابلسر
بابلسر- اسماعيل فالح: فرماندار بابلسر در جلسه ثبت وقايع حياتی  
در محل فرمانداری شهرستان بابلسر ضمن تبريك والدت با سعادت 
امام رضا)ع(با بيان اينكه طالق يك پديده اجتماعی است اظهار كرد: 
آمارطالق نسبت به مشابه 4ماهه اول سال  گذشته 10درصد كاهش 

داشته است.
بنيان  پايداری  و  تحكيم  به  نسبت  الزم  آموزشهای  بايد  افزود:  وی 

خانواده در سالهای اول ازدواج به خانواده ها  داده شود.
اسد يكی از مهمترين شاخص های برنامه ريزی را در اختيار داشتن آمار 
و اطالعات دقيق ذكر كرد و گفت: اطالعات بروز وقايع حياتی چهارگانه 

امكان برنامه ريزی با شناخت بهتر را به برنامه ريزان می دهد.
وی با اشاره به در پيش بودن زمان اجرای سرشماری  نفوس و مسكن  
1395عنوان كرد: دستيابی به آمار و اطالعات دقيق و صحيح نيازمند 
و  امكانات  تمام  از  بايد  و  است  مردم  گسترده  همراهی  و  همكاری 
و  همگانی  مشاركت  منظور  به  جامعه  در  موجود  های  پتانسيل 
ارتقاء و گسترش فرهنگ آماری  برداشتن گام های موثر در جهت 

جامعه استفاده كرد.
وی اجرای سرشماری 1395 را در دو مرحله عنوان و افزود: مرحله 
اول جمع آوری اطالعات به شيوه اينترنتی از مردم از 3 تا 24 مهر و 
مرحله دوم مراجعه حضوری ماموران آمارگير به خانوارها از 25 مهر 

تا 25 آبان است.
فرماندار بابلسر در ادامه مبارزه با مواد مخدر و پديده شوم اعتياد را 
اذعان  و  موثردانست  جامعه  در  اجتماعی  بزهای  و  دركاهش طالق 
داشت:با حمايت از بخش خصوصی در جهت ايجاد اشتغال، بسياری 

از مشكالت اجتماعی در جامعه حل خواهد شد.

خبر

و  معابر  بهسازی  بر  تبريز  منطقه يك  شهردار 
مبلمان شهری مناطق محروم و حاشيه نشين 

تاكيد كرد.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
يك تبريز، دكتر مهدی يوسفی شهردار منطقه 
يك تبريز در دهمين دور از بازديدهای منطقه 
معابر  بهسازی  كرد:  اعالم  حوزه  سطح  از  ای 
های  حوزه  در  آباد  يوسف  طرف  به  امر  ولی 
زيرسازی  و  آسفالت  و  زيباسازی  سبز،  فضای 
بال  و  باير  اراضی  تكليف  تعيين  همچنين  و 
معابر  اين  سطح  در  درخت  كاشت  و  صاحب 

بر  گرفت.  قرار  بازديدها  اين  كار  دستور  در 
پايه اين گزارش دكتر يوسفی ضمن اعالم اين 
موضوع گفت: اين بازديد ها با حضور معاونين و 
مديران مربوطه در منطقه صورت می گيرد كه 
موجب رفع نواقص، مشكالت و مسائل مطروحه  
آنها  سريع  رفع  جهت  در  و  بوده  بازديدها  در 

اقدامات فوری بعمل می آيد.
شهردار منطقه يك تبريز ادامه داد: بايستی از 
جهت  در  توان  تمام  با  موجود  های  پتانسيل 
برخوردار  كم  مناطق  از  محروميت  چهره  رفع 
تالش نموده واز تمامی ظرفيت های منطقه ای 

در ايجاد فضا های سبز و زيباسازی 
برداری  بهره  احسن  نحو  به  معابر 
مورد  اين  در  توان  تمام  با  و  نموده 

گام برداريم.
دوراز  اين  به  اشاره  با  يوسفی  دكتر 
بازديد منطقه ای كه از محله ميدان 
انجام  آباد  يوسف  طرف  به  امر  ولی 
گرديد گفت: با بررسی بافت شهری 
پياده  سازی،  بدنه  منطقه  اين  در 

روسازی و بهسازی معابر اين محله كه موجب 
نا رضايتی اهالی محل نيز گرديده بود دردستور 
كارقرار گرفته و جمع آوری خودروها و وسايل 
قبرستان  اطراف  در  شده  پارک  بار  سنگين 
ملك و همچنين آسفالت اساسی و زيبا سازی 
و كاشت درخت و گل كاری در اين مناطق نيز 

مورد تاكيد قرار گرفت.
شهردار منطقۀ يك تبريز به تداوم بازديدهای 
محله  صورت  به  منطقه  سطح  از  ای  دوره 
به  ويژه  رسانی  خدمت  عمليات  تداوم  و  ای 
از  مثبت  نتايج  حصول  تا  گرامی  همشهريان 
اقدامات انجام يافته اشاره نمود و بر عزم جدی 
شهرداری منطقۀ يك در خدمت رسانی ويژه به 

شهروندان گرامی تاكيد كرد.
دكتر يوسفی با اعالم اين مطلب در پايان اين 
دور از بازديد ها گفت: با توجه به برگزاری ده 

دوره بازديد از سطح اين منطقه و مستند سازی 
عمليات اجرائی در اين بازديدها گفت: در طی 
ده دوره بازديد به عمل آمده از سطح منطقه 
و مشاهده نواقص و كاستی های موجود، كليه 
واحدهای اجرائی منطقه ملزم به حل مشكالت 
و رفع نواقص و عملياتی نمودن موارد اعالمی 
در بازديد های دوره ای از اقدامات انجام يافته 
بوده و اين بازديدها به طور متناوب به هفتگی 

استمرار خواهند داشت.
كالن  های  سياست  ادامه  در  است  گفتنی 
به  ويژه  رسانی  خدمات  حوزۀ  در  شهرداری 
ای  دوره  های  بازديد  گرامی،  همشهريان 
به  شهرداری  مديران  و  معاونين  و  شهردار 
وعمليات  داشت  خواهد  ادامه  مستمر  صورت 
اطالع  به  يافته  انجام  اقدامات  و  اجرائی 

شهروندان گرامی خواهد رسيد.

عزم جدی شهرداری منطقۀ یک تبریز؛

رفع چهره محروميت از مناطق کم برخوردار

اگهی مفقودی 
شناسنامه مالكيت سواری سايپا 111Se مدل 93 سفيد روغنی به شماره پالک 
844ل24 ايران 82 به شماره شاسی nas431100e5785396 و شماره موتور 

5137748 مفقود گرديده و اعتبار ندارد.
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كالسه پرونده: 1/344/95
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: فرهاد كريمی فرزند احمد
خوانده: محمد ولی زاده فرزند فريدون

خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفيت خوانده  فوق محمد ولی زاده 
تقديم كه به اين شعبه ارجاع شده است و برای روز 1395/7/13 ساعت 9 وقت 
اين  از طريق  خوانده  بودن  مجهول المكان  بعلت  لذا  است.  تعيين شده  رسيدگی 
آگهی بوی ابالغ می شود در وقت رسيدگی حاضر شود. نامبرده می تواند روز جلسه 

به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحويل بگيرد.
دبير شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

گواهی حصر وراثت
آقای: يوسف دلپسند  به شماره شناسنامه:  1   كد ملی:6189897320  فرزند:علی 
و  نامه گواهی فوت  استناد شهادت  به  از  : ساوه   از  متولد:  1358 صادره  اصغر 
فتوكپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره: 95/ح 226/2 تقديم اين حوزه نموده 
شناسنامه  به  صفر  فرزند:  روشنايی  زهرا  شادروان:  كه  است  داشته  اشعار  چنين 
شماره 8255 كد ملی:  0076719601 طبق گواهی فوت شماره 727278 18/ 
ف در تاريخ 95/05/11 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حين الفوت وی 

عبارتند از:
1- ايران دنيادوست فرزند: پاشا كدملی: 6189733670                     مادرمتوفی  
2-يوسف دلپسند فرزند: علی اصغر كدملی:6189897320                    همسرمتوفی 
3- طاها دلپسند فرزند: يوسف كدملی:5561552627                      پسر متوفی 
4- يگانه دلپسند فرزند: يوسف كدملی:5561049593                             دخترمتوفی 
اينك پس از انجام تشريفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا يك 
نوبت منتشر شود تا چنانچه هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامهای متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد و ابالغ  گواهی 

الزم صادر خواهد شد. م الف/1038
اکبرنيا  ریيس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی مزایده مال غير منقول
 پرونده اجرايی كالسه 9200070

عبدالرحيم  فرزند  محمدی  حسن  آقای   920073 كالسه  اجرايی  پرونده  مطابق 
با كدملی 2889745384 به نشانی مهاباد  بشماره شناسنامه 3 صادره سردشت 
فرهنگيان كوچه 18 پالک 20 )راهن(و آقای رزگار محمدی فرزند حسن بشماره 
تهران  نشانی  به   2889036871 كدملی  با  سردشت  صادره   6695 شناسنامه 
بزرگراه محالتی خيابان برومند كوچه قائم مقام فراهانی پ 67 طبقه 4 راهن پالک 
ثبتی 2360/1/14 موجب سند رهنی شماره 114431 مورخه 91/12/6 دفتر 11 
به صدور  منجر  كه  باشند  می  بدهكار  مهاباد  نوين شعبه  اقتصاد  بانك  به  مهاباد 

اجرائيه كالسه فوق گرديده و مورد رهن عبارت است از :
فرعی  دارای پالک چهارده  مربع  متر  بمساحت 300  باب خانه  1(ششدانگ يك 
ذيل  مهاباد  بخش 15  در  واقع  اصلی  و شصت  و سيصد  دوهزار  از  فرعی  از يك 
ثبت 14611 و 42504 صفحات 266 و 139 دفتر جلدين 76 و 285 با حدود و 
مشخصات شماال بطول 12 متر پی ديواريست بشارع 12 متری موجود شرقا بطول 
25 متر پی به پی پالک 15 فرعی جنوبا بطول 12 پی بشارع 12 متری غربا بطول 

25 متر پی به پی ديوار پالک 12 فرعی،
خرپشته  و  اول  طبقه  زيرزمين  و  همكف  طبقه  شامل  اعيانی   ، اجمالی  توصيف 
و  انباری  واحد  يك  شامل  مربع  متر   25/66 بمساحت  زيرزمين  طبقه  باشد  می 
موتورخانه شوفاژ می باشد طبقه همكف بمساحت 10/161 متر مربع شامل يك 
واحد پاركينگ دو واحد اتاق خواب و هال پذيرايی و آشپزخانه و سرويس بهداشتی 
و حمام می باشد پوشش سقف از نوع تيرآهن با طاق ضربی، پوشش كف پاركينگ 
از نوع موزائيك ، پوشش بقيه واحدها از نوع سيمان با موكت ، ديواره ها با آجر 
فشاری و مالت ماسه و سيمان طبقه اول بمساحت 150/08 متر مربع شامل دو 
اتاق خواب، هال پذيرايی، آشپزخانه ، سيرويس بهداشتی و حمام می باشد  واح 
پوشش سقف از نوع تيرآهن با طاق ضربی ،پوشش كف آشپزخانه سراميك، پوشش 
كف بقيه واحدها از نوع سيمان با موكت ، ديوار ها با آجر فشاری و مالت و خرپشته 

بمساحت 12/65 متر مربع
كه به موجب نظريه وارده به شماره 109/111/95/4346 مورخه 95/3/20 كارشناس 
 8/927/960/000/- مبلغ  به  مذكور  ملك  در  احداثی  اعيانی  دادگستری  رسمی 
ريال )به حروف هشت ميليارد و نهصد و بيست و هفت ميليون و نهصد و شصت 
هزار ريال( ارزيابی شده است ، كه در روز يكشنبه مورخه 95/6/21 از ساعت 9 
صبح الی 12 ظهر در محل شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد از طريق 
مزايده فروخته خواهد  شد الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد مزايده 
دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است 
و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد ، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در 

همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد .
صدیق رنجبر- ریيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهاباد

تاريخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 95/5/27  

آگهی احضار متهم
آقای محمد باباخانی فرزند غالمرضا موضوع شكايت خانم سحر اسكندری فرزند 
علی اصغر به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدی و تهديد و تخريب گوشی شاكيه و 
بانوان تحت تعقيب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل  ايجاد مزاحمت برای 
اقامت و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب در روزنامه آگهی 
می گردد نامبرده مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهی جهت تفهيم اتهام 
دفاه و اخذ آخرين دفاع در اين شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور در مهلت 

تعيين شده تصميم قانونی اتخاذ خواهد گرديد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا مير حسينی . 

رای هيات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
139460301051012179 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
قرچك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم كبری عباسی   فرزند حيدر قلی 
صادره از مالير  در يك باب خانه به مساحت 110 متر مربع پالک 8339فرعی 
به  لذا   . مالكانه محرز گرديده است  ازای سهم  واقع در قرچك  در  از 49 اصلی 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند، بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 95/5/12
تاريخ انتشار نوبت دوم95/5/27

م الف 3833   ریيس ثبت اسناد و امالک قرچک

گواهي نشرآگهي
آقاي آيت اله ناصري پور فرزند احمد قلي به شرح دادخواست تقديمي به كالسه 
950199 ش ح 2 اردل درخواست گواهي حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده 
كه شادروان احمد قلي ناصري پور فرزند امير قلي به شماره ملي 4689296571 
متولد1323 سر انجام در تاريخ 94/02/05 دارفاني رابدرود گفته وورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
)پسر   4689768471 ملي  ش  به  قلي  احمد  فرزند  پور  ناصري  محمد  1-شير 

متوفي(
2-آيت اله ناصري پور فرزند احمد قلي به ش ملي 4689309485 )پسر متوفي(

3- محمدناصري پور فرزند احمد قلي به ش ملي 468930207 )پسر متوفي(
4- اشرف ناصري پور فرزند احمد قلي به ش ملي 4689309493 )دخترمتوفي(

5- ليال ناصري پور فرزند احمد قلي به ش ملي 4689932042 )دخترمتوفي(
6- فاطمه ناصري پور فرزند احمد قلي به ش ملي 4689932034 )دخترمتوفي(
7- معصومه ناصري پور فرزند احمد قلي به ش ملي 4689400733 )دخترمتوفي(

دائمي  )همسر   4688993366 ملي  ش  به  شنبه  فرزند  عيدي  سلطان  8-ماه 
متوفي(والغير.

پس از تشريفات قانوني در يكي از روزنامه هاي كثير االنتشار در يك نوبت آگهي 
شود تا هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهي ظرف يك ماه به شورا ارائه واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه 2 اردل –جواد کمالي

گواهي نشرآگهي
كالسه  به  تقديمي  دادخواست  شرح  به  شنبه  فرزند  اردلي  رئيسي  سعيد  آقاي 
توضيح  وچنين  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  اردل   2 ح  ش   950209
ملي 4680039019  به ش  سعيد  فرزند  اردلي  رئيسي  وحيد  شادروان  كه  داده 
آن  الفوت  حين  وورثه  گفته  رابدرود  دارفاني   95/02/29 تاريخ  در  متولد1369 

مرحوم منحصر است به:
1-ملوک رئيسي اردلي فرزند علي اكبر به ش ملي 4688792040 )مادر متوفي(

2-سعيد رئيسي اردلي به ش ملي 4689662940 )پدر متوفي(والغير
پس از تشريفات قانوني در يكي از روزنامه هاي كثير االنتشار در يك نوبت آگهي 
شود تا هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهي ظرف يك ماه به شورا ارائه واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه 2 اردل – جواد کمالي

آگهي ابالغ
 وقت دادرسي پرونده كالسه 31/95/ش 3 س شوراي حل اختالف شماره 3 سامان 
خواهان : سيد عبدا... نوربخش فرزند سيد محمود ساكن سامان خ پا سداران جنب 

بهداري شبانه روزي
خوانده:مهدي قائدي واناني فرزند كريم در حال حاضر مجهول المكان 

شماره  به   405 پژو  سواري  خودروي  دستگاه  يك  سند  انتقال  به  خواسته:الزام 
انتظامي 488 ن 91 ايران -13 

وقت رسيدگي :1395/7/3 ساعت 17
خوانده  طرفيت  به   95/1/18 مورخه  در  مذكور  خواسته  به  دادخواستي  خواهان 
تقديم شعبه شوراي حل اختالف شماره 3 سامان نموده ،كه به كالسه 31/95/ش 
3 س ثبت گرديده و باعنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراي ماده 
73 قانون آئين دادرسي مدني يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي مي 
گردد تا خوانده ضمن  مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 

آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسي حاضر شود .
شوراي حل اختالف شماره 3 سامان

آگهی حصر وراثت
خانم معصومه ميقاتی دارای شناسنامه شماره  216 بشرح دادخواست به كالسه 
700547 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان مرحومه فاطمه دهبان بشناسنامه 300 در تاريخ 95/05/26 اقامتگاه 
به پنج  / مرحومه منحصر است  دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 

فرزند اناث، يك فرزند ذكور بنامهای ذيل
1-معصومه ميقاتی دختر مرحومه
2- فريده ميقاتی دختر مرحومه 

3- ويدا ميقاتی دختر مرحومه
4- خديجه ميقاتی دختر مرحومه

5- زينب مرادی دختر مرحومه
6- حسن مرادی پسر مرحومه 

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراض دارد و يا وصيت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 67 شورای حل اختالف اروميه 

آگهی حصر وراثت
خانم معصومه ميقاتی دارای شناسنامه شماره  216 بشرح دادخواست به كالسه 
95/700546 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
اقامتگاه   92/1/26 تاريخ  در   26107 بشناسنامه  ميقاتی  رضا  شادروان  كه  داده 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به چهار 

فرزند اناث بنامهای ذيل:
1-معصومه ميقاتی دختر متوفی
2- فريده ميقاتی دختر متوفی 

3- خديجه ميقاتی دختر متوفی
4- ويدا ميقاتی دختر متوفی 

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراض دارد و يا وصيت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 67 شورای حل اختالف اروميه

آگهی موضوع ماده3
و ماده13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز
نظربه اينكه دراجرای قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
آقای عبد حزباوی  برابر رای 3001813-1395 1395/3/9 تصرفات  سندرسمی 
فرزندعويد به شماره شناسنامه 3918صادره شادگان كدملی1898891575نسبت 
از/ششدانگ628  قسمتی  در  349/65مترمربع  مساحت  به  ساختمان  يكباب  به 
رای  منجربصدور  عبدحزباوی  آقای  ازمالكيت  دواهوازخروجی  و2690/629بخش 
روزجهت  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  قانون  برابرماده3  لذا  گرديده 
اطالع عموم آگهی می گردد تاهركس نسبت به تصرفات مفروزه ومالكيت ايشان 
اعتراض داشته باشدازتاريخ انتشارنوبت اول اين آگهی بمدت دوماه اعتراض خود 
رامستقيما به اداره ثبت اسناد وامالک اهوازتسليم ورسيد دريافت نمايند ومعترض 
مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  مكلف است ظرف مدت يك 
قضائی تقديم وگواهی تقديم دادخواست اخذ وبه اداره ثبت محل تحويل نمايند 
بديهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام 

بصدورسندمالكيت خواهد نمود.شماره م الف:)5/1978(
تاريخ انتشار نوبت اول:1395/5/12  تاريخ انتشار نوبت دوم:1395/5/27   

کفيل اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو اهواز- نصرت ا...

آگهی دادرسی
كالسه پرونده : 292/16/95

وقت رسيدگی : شنبه 95/7/3 ساعت 9 صبح 
خواهان : عباس رحمتی

خوانده : ايوب فاسی خراده
خواسته : مطالبه وجه

حوزه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  تسليم  خوانده  بطرفيت  دادخوستی  خواهان 
16 شورای حل اختالف بخش قرچك  ارجاع گرديده و وقت رسيدگی به تاريخ 
95/7/3 روز شنبه ساعت 9 صبح تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی كثير 
االنتشار آگهی ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر 
حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا 
ابالغی به وسيله آگهی الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد 

بود
م الف 3965  دبير حوزه 16 شورای حل اختالف قرچک 

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی عدالت دوست دارای شناسنامه شماره  3211 بشرح دادخواست به 
كالسه 95/700518ش از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
تاريخ  در   74 بشناسنامه  دوست  عدالت  مجيد  مرحوم  شادروان  كه  داده  توضيح 
مرحومه   / مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   94/12/22

منحصر است به زوجه دائمی، دو فرزند ذكور
1-طاهره قره محمدلو زوجه مرحوم

2-مهدی عدالت دوست فرزند ذكور مرحوم 
3-جواد عدالت دوست فرزند ذكور مرحوم 

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراض دارد و يا وصيت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 67 شورای حل اختالف اروميه

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از كشف 
ميليارد   13 ارزش  به  قاچاق  های  محموله 
ساعت   24 طی  مالرد  شهرستان  در  ريال 

خبر داد. 
از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
خانچرلی  محسن  سردار  مهر،  خبرگزاری 
تحقق  منظور  به  گفت:  خبر  اين  تشريح  در 
خصوص  در  قوا  كل  معظم  فرمانده  منويات 
مبارزه با وارد كنندگان كاالهای قاچاق، طی 
24 ساعت ماموران اداره مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز آگاهی شهرستان مالرد با اجرای طرح 
های  خودرو  كنترل  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه 
يك  و  وانت  نيسان  دستگاه  دو  به  عبوری 
متوقف  را  آنها  و  مشكوک  كاميون  دستگاه 

كردند.
اين مقام ارشد انتظامی غرب استان تهران افزود : در بازرسی 
و  گاز  كمپرسور  قطعات  كارتن   98 توقيفی  های  خودرو  از 
 13 مخابراتی،  تجهيزات  كارتن   22 خارجی،  سردخانه  لوازم 
تن برنج، دو هزار و 500 كيلو گرم عدس و ذرت و مقدار 100 

كيلو گرم چای خارجی قاچاق كشف شد.
سردار خانچرلی با بيان اينكه ارزش ريالی كاالهای مكشوفه 
13 ميليارد  برآورد شده است، خاطر نشان كرد: در اين زمينه 

سه دستگاه خودرو توقيف و چهار متهم دستگير كه پس از 
معرفی  دادسرا  به  قانونی  مراحل  سير  جهت  پرونده  تشكيل 

شدند.
فرمانده انتظامی ويژه غرب استان تهران در پايان با بيان اينكه 
پديده قاچاق به اقتصاد كشور ضربه می زند، گفت: تمام سعی 
و تالش پليس بر اين است با همكاری و همدلی مردم و ديگر 
سازمان های مرتبط بتواند اين پديده را به حداقل رسانده و 

آن را به صورت ريشه ای برطرف كند.

احداث ۱۱ هزارمتر کابل 

خودنگهدار در گتوند

امیررضا صادقی- خبرنگار زمان: دور دوم 
روستاهای  از  ری  شهرستان  فرماندار  بازديد 
و  ها  كاستی  بررسی  بمنظور  نو  قلعه  بخش 

رسيدگی به آنها انجام شد.
معاون استاندار تهران در اين دور از بازديدهای 
خود، با مردم روستاهای كريم آباد تهرانچی، 
گل تپه كبير، فيروزآباد، ده خير و زمان آباد 
بخش قلعه نو به گفتگو پرداخته و از نزديك 

در جريان مشكالت آنها قرار گرفت.
نيازهای امنيتی، آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، 
ورزشی و طرح های عمرانی نيمه تمام، طرح 
اين  در  حريم  با  مرتبط  مشكالت  و  هادی 
هدايت  كه  بودند  مواردی  جمله  از  روستاها 
و  تاكيد  آنها،  رفع  به  نسبت  پور  ال... جمالی 

دستورات مقتضی صادر كرد.
وی همچنين با حضور در منزل شهيد قاسم 
كه  كبير  تپه  گل  روستای  از شهدای  مغاری 
در سال 67 در عمليات مرصاد به درجه رفيع 
شهادت نائل آمد از مادر گرانقدر اين شهيد، 

روند  در  تسريع  برای  الزم  دستور  و  عيادت 
درمان ايشان صادر كرد.

شهرستان  فرماندار  و  تهران  استاندار  معاون 
ری درحاشيه اين بازديد، با تاكيد بر ضرورت 
روئسای  و  مسؤالن  تك  تك  مستقيم  ارتباط 
رفع  مردم،  با  اجرايی  های  دستگاه  و  ادارات 
كاستی ها و تامين آرامش افزون برای مردم را 

از دغدغه های اصلی دولت ذكر كرد.
اندركاران  دست  ميدانی  پور،حضور  جمالی 
از  مشترک  درک  گيری  شكل  در  را  اجرايی 
مشكالت موجود، موثر دانسته و اظهارداشت: 
دولت  به  مردم  اعتماد  همدلی،  اين  سايه  در 
مشكالت  آسان  رفع  زمينه  و  يافته  افزايش 
فراهم می شود. وی خاطرنشان ساخت: برای 
بازديد از 11 روستای بخش قلعه نو و بررسی 
آينده  در  و  شده  ريزی  برنامه  آنها  مشكالت 
بخش  به  درون شهرستانی  نزديك، سفرهای 

های ديگر نيز ادامه خواهد يافت.
حضور معاون استاندار تهران در گلزار شهدای 
مدافع حرم روستای فيروزآباد و ادای احترام 

به مقام شامخ شهيدان از ديگر حواشی قابل 
ذكر اين بازديد است.

دور اول اين بازديد ها، هفته گذشته با حضور 
در روستاهای قمی آباد، مقيم آباد، طالب آباد، 
چالطرخان، نجم آباد و عشق آباد بخش قلعه 

برنامه  معاونان  بازديدها،  اين  انجام شد.در  نو 
و  جمعه  امام  ری،  فرماندار  وعمران  ريزی 
مديران  از  جمعی  اتفاق  به  نو  قلعه  بخشدار 
قلعه  بخش  دهياران  و  ری  شهرستان  ادارات 

نو، معاون استاندار را همراهی می كنند.

در ادامه سفرهای درون شهرستانی معاون استاندار تهران انجام شد؛

دور دوم بررسی مشکالت روستاهای بخش قلعه نو 
کشف ۱3 ميليارد ریال کاالی قاچاق در مالرد
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تصفيه خانه فاضالب شهر آشتيان از طرح هاي مورد نظر دولت 
در راستاي اقتصاد مقاومتي است كه با تخصيص 60 ميليارد 
ريال اعتبار در مدت زمان سه ماه تكميل و به بهره برداري 

مي رسد.
به گزارش روابط عمومي وآموزش همگاني شركت آب و فاضالب 
استان مركزي طي بازديد نماينده مردم شهرستانهاي آشتيان، 
تفرش و فراهان در مجلس شورای اسالمی و فرماندار شهرستان 
آشتيان از تاسيسات و تصفيه خانه فاضالب در دست ساخت 
شهر، حسين محمودي مدير امور آبفا آشتيان مشكالت پيش رو 
ساخت تصفيه خانه و بهره برداري از آن را به ويژه در بخش تامين 
اعتبارات مطرح و عنوان نمود: در بيشتر مناطق شهر آشتيان از 
جمله بافت قديمی آن سطح زمين سنگی است  و دفع بهداشتی 
فاضالب به عنوان يك مشكل از گذشته در اين شهر وجود داشته 
كه با به بهره برداري رسيدن اين طرح مشكالت ناشي از دفع 
فاضالب در مناطق داراي بافت سنگي شهر برطرف و همچنين از 

آلودگي منابع آب هاي زير زمين جلو گيري مي شود.
جمشيد حسن بيگي مدير امور اجراي طرح هاي شبكه جمع 
آوري و تصفيه فاضالب شركت آبفا مركزي  ضمن اشاره به 
روند اجراي طرح فاضالب در شهر آشتيان افزود:  تصفيه خانه 

فاضالب آشتيان با فرايند الگون هوادهی دوقدرته در دو مدول 
طراحي و مدول اول آن با جمعيت 15000 نفر و ظرفيت تصفيه  

3000 مترمكعب فاضالب در شبانه روز درحال اجراست .
وي سال افق طرح  را سال 1410 اعالم نمود و افزود: با اجراي 
فاز دوم تصفيه خانه 7500 نفر نيز به ظرفيت تصفيه خانه افزوده 
مي شود. حسن بيگي پيشرفت فيزيكي تصفيه خانه فاضالب 
آشتيان را در بخش ساختماني 90 درصد و در بخش تاسيسات 
6 در صد عنوان كرد و افزود: برای ساخت اين تصفيه خانه تا 
كنون 95 ميليارد ريال هزينه شده و برای تكميل آن 60 ميليارد 
ريال اعتبار الزم است كه با تخصيص اعتبار مورد نياز ظرف سه 

ماه به بهره برداري مي رسد .
مدير امور اجراي طرح هاي شبكه جمع آوري و تصفيه فاضالب 
شركت آبفا مركزي در ادامه تصريح كرد: تاكنون  24 كيلومتر 
شبكه جمع آوري از 26 كيلومتر شبكه مورد نياز در بافت جديد 
و خطوط انتقال فاضالب شهر نيز  به طور كامل اجرا شده است.

وي با بيان اينكه براي تحت پوشش قرار دادن شهر به شبكه 
فاضالب بايستي 2000 فقره انشعاب فاضالب نصب شود افزود: 
تا كنون 900 فقره انشعاب فاضالب  در اين شهر نصب شده 

است.

آگهي مزایده- نوبت سوم شهرداری سرعين
95/5/۱۰  - 95/83۷۱   

باستناد بند 10 مجوز شماره 200  شوراي اسالمي شهر سرعین ، شهرداري سرعین در نظر دارد  4   واحد  مسکونی متعلق به 
اللهیاری (  به  با  امکانات مندرج در نظریه کارشناسی ) احداثی آقای شهرام  شهرداری واقع در میدان ویالدره   در دو بلوک 
مساحت هر یک به شرح ذیل  را به  اشخاص  حقیقی و حقوقی   از طریق آگهي مزایده واگذار نماید. از کلیه عالقمندان   دعوت 
می شود پیشنهاد خود را حداکثر ده  روز پس از انتشار در روز نامه های رسمی و محلی طی دو  فقره پاکت با شرایط ذیل تنظیم 

و به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .       
تضمین شرکت در مزایده به 10 درصد قیمت پایه را بعنوان سپرده نقداً به حساب 3100002537006  شهرداري نزد بانک مّلي  شعبه سرعین واریز و 
یا ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ ارایه نمایند . و پیشنهاد ) قیمت ( خود را در پاکت سر بسته به دبیرخانه شهرداري تحویل و رسید دریافت دارند . 

تبصره – کلیه مدارک   بند 1 و2 در یک پاکت بزرگ قرارداده و الک و مهر نموده و به دبیرخانه تحویل گردد . 
تبصره 1 - مبلغ پیشنهاد باید به عدد و حروف  بدون قلم خوردگی و الک زدگی بصورت خوانا  و واضح نوشته شود که به پیشنهادات مخدوش ترتیب 

اثر داده  نخواهد شد . پیشنهاد ها باید بر اساس هر واحد  ارائه گردد .

برنده مزایده حداکثر بمدت یک هفته  از اعالم نتیجه نسبت به عقد قرارداد با شهرداري و واریز مبلغ پیشنهادی  نقداً اقدام نماید در غیر اینصورت 
سپرده به نفع شهرداري ضبط و شهرداري با نفرات دّوم یا سّوم عقد قرارداد خواهد نمود چنانچه نامبردگان نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده 

آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
به تقاضاهاي  فاقد سپرده و مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول عودت داده نخواهد شد.
 شهرداری دررد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. وسایر شرایط در قرارداد  منعقده درج  خواهد شد. 

 به پیشنهادهاي مخدوش ، مبهم و رسیده بعداز انقضاي مهلت مقرر  ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 هزینه نشر آگهي و کارشناسی و غیره بعهده  نفر برنده مزایده  خواهد بود.

 پیشنهادات رسیده پس از  اتمام مهلت مقرردرروزنامه رسمي  و محلی  توسط کمیسیون عالي معامالت شهرداري باز وبا توجه به صرفه وصالح 
شهرداري برنده مزایده  اعالم خواهد شدوحضور شرکت کنندگان یا نمایندگان  قانونی آنها درجلسه آزاد است . ضمنًا مهلت آخرین روزنامه مالک 

عمل خواهد بود.
بعداز تسویه کامل مبلغ  پیشنهادی سند مالکیت وفق مقررات بنام برنده با معرفی شهرداری و تفکیک بر اساس صورتجلسه تفکیکی انتقال خواهد 

یافت .  که در صورت کسری و یا افزایش مساحت بر اساس هر مترمربع  پیشنهادی محاسبه و اعمال خواهد شد . 
 متقاضیان  می توانند در صورت نیاز و اخذ اطالعات الزم به واحد شهرسازی و حقوقی مراجعه ویا با شماره تلفن 04532222444    تماس حاصل 

نمایند.
زنده دل- شهردار سرعين

مرحله دوم

آگهي تشکيل مجمع عمومي انتخابات بازرسان کانون کارگران 
بازنشسته کرج )نوبت اول(

به اطالع کلیه اعضا محترم کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگیران 
)بیمه شده اصلي( سازمان تامین اجتماعي شهرستان کرج میرساند نوبت 
اول مجمع عمومي انتخابات بازرسان این کانون در تاریخ 95/06/23 راس 
خیابان  شکرآباد  دوم  ایستگاه  حسن  زاده  امام  بلوار  در  صبح   9 ساعت 
حسیني مرام بعد از آتش نشاني حسینیه چهارده معصوم تشکیل میگردد، 
لذا بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت میشود با در دست داشتن کارت 
عضویت کانون و یا دفترچه مستمري بیمه تامین اجتماعي کرج که مربوط 
به یکي از شعب بیمه شهرستان کرج مي باشد راس ساعت مقرر در محل 

فوق الذکر تشکیل و حضور بهم رسانید.
دستور جلسه

برگزاري انتخابات بازرسین جدید کانون
ضمنا از کلیه کارگران بازنشسته محترم عضو کانون که تمایل به کاندیداي 
بازرسي را دارند تقاضا میگردد نامه اعالم کاندیداتوري خود را به همراه دو 
قطعه عکس 4*3 و فتوکپي آخرین مدرک تحصیلي حداکثر تا تاریخ     ... 

به دبیرخانه کانون ارائه نمایند.
رئيس هيئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگيران شهرستان کرج

رونوشت آگهی حصروراثت 
رضا محمدی فر فرزند فرج ا...   به شرح دادخواست به كالسه 444 از اين دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فرج ا... كاسگری فرزند حسين   
بشناسنامه 467صادره از قائم شهر  در تاريخ 94/7/28اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-زيبده دارايی قاديكالئی ش ش 56 همسر متوفی  2- محمد محمدی فر ش ش 

1272فرزند متوفی  3- مهدی محمدی فر ش ش 771 فرزند ماوفی 
4- فاطمه محمدی فر  ش ش 4 فرزند متوفی 
5- رضا محمدی فر ش ش 21 فرزند متوفی 

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شدم. الف 950550 
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف قائم شهر  

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
بابل در نظر دارد جهت وصول محكوم  اجرای مدنی شعبه هفتم دادگاه حقوقی 
به هزينه اجرايی در پرونده كالسه 950009 نسبت به فروش اجناس 1- قفسه 
فلزی بمبلغ 11/500/000 ريال 2- كولر اسپيليت 24000 با مارک تجاری سپهر 
الكتريك همراه با پنل ديواری كه نصب در ديوار می باشد و كمپرسور آن سالم 
بتاريخ  مزايده  باشد  می  ريال   7/000/000 بمبلغ  گرمايشی  و  سرمايشی  دوكار 
95/6/17 ساعت 11 صبح در محل اجرای شعبه هفتم حقوقی واقع در دادگستری 
از همين  اقدام نمايد كه مزايده  با حضور نماينده دادستان  از طريق مزايده  بابل 
برنده  فروخته خواهد شد  پيشنهادی  مبلغ  باالترين  به  و  پايه شروع شده  قيمت 
از  پس  يكماه  ظرف  بايد  را  قيمانده  با  و  المجلس  فی  را  مبلغ  درصد  ده  مزايده 
مزايده پرداخت نمايد و در صورت انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط 

خواهد شد 
اجرای احکام مدنی شعبه هفتم دادگاه حقوقی بابل 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمايم به 

كالسه پرونده 8/557/95وقت رسيدگی 95/7/3 شنبه 9 صبح 
خواهان رحمت عليزاده مرزناكی فرزند علی با وكالت كاظم عليزاده و محمد بهرام پور به 
آدرس بابل كمربندی غربی بهاران 2ساختمان افالک طبقه اول  خوانده مسعود فتحعلی 

ماشانی فرزند فضل ا... به آدرس مجهول المكان  خواسته : مطالبه وجه 
خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 8 
شورای حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی ميشود تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشنی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور 
بهمرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط يكنوبت منتشر و مدت آن 

دبير شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان بابل ده روز خواهد بود 

آگهی مفقودی
شماره  به   1394 مدل   111SE سايپا  سواری  سبز  برگ  و  كمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   5272628 موتور  شماره  به   38 س   589  –  62 ايران  انتظامی 
NAS431100E5808854 به نام كيوان لطفی ابوخيلی مفقود گرديده و از درجه 

بابلاعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
سند كمپانی و برگ سبز سواری پيكان مدل 1383 به شماره انتظامی ايران 72 – 
366 و 11 به شماره موتور 11283035769 و شماره شاسی 83421836 به نام 

منوچهر عباسی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی
همسر شما خانم مريم محمدی طی دادنامه شماره 9409972922500293 – 
1394/3/12 از شعبه سوم دادگاه قرچك تقاضای طالق خود را نموده است شما 
پس از نشر آگهی ده روز فرصت داريد به اين دفتر خانه مراجعه نماييد در غير 

اينصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد 
    م الف 3954  سر دفتر طالق شماره 5 قرچک 

امروزي  شهري  جوامع  در  بهادری-اصفهان- 
از  بخشي  خريد  تجربه  شهروندان  اكثر 
مايحتاج روزانه خود از بازارهاي روز را دارند، 
بازارهايی كه نه تنها در شهرهای كوچك بلكه 
در كالنشهرها نيز مشتريان خاص خودشان را 
شهرتي  بازارها  اين  از  برخي  امروزه  و  يافته 
شهر  بزرگ  فروشگاه هاي  و  مغازه ها  از  بيش 
اتصال  حلقه  روز  بازارهاي  واقع  در  دارند، 
مصرف كنندگان  و  توليدكنندگان  مستقيم 
هستند كه با تعديل قيمت ها فرصت مناسبي 

را براي خريد مردم فراهم مي آورند.
بازارهای روز كوثر به شكل كنونی از سال 89 
از  مايحتاج عمومی شهروندان  رفع  منظور  به 
مشاغل  ساماندهی  و  ميادين  سازمان  سوی 
مختلف  مناطق  در  اصفهان  شهرداری  شهری 
در  كوثر  روز  بازار   13 اكنون  و  شده  احداث 
حال فعاليت هستند و كوثر شماره 14 نيز در 

حال احداث است.
توليد  مستقيم  اتصال  و  واسطه ها  حذف 
و  كاالها  تنوع  مصرف كنندگان،  و  كنندگان 
سازمان  اين  اهداف  از  كاالها  كيفيت  افزايش 
برای راه اندازی بازارهای روز كوثر بوده است.

اين بازارها از ابتدای فعاليت با استقبال بسيار 
اقدامات  برخی  و  شد  مواجه  مردم  خوب 
كاالهای  مناسب، حذف  قيمت  جمله  از  مهم 
در  مناسب  پاركينگ  جانمايی  غيرضروری، 
شد  باعث  بازارها  اين  در   ... و  بازار  اطراف 
روز  بازارهای  وارد  كه  زمانی  شهروندان  تا 
خود  نياز  مورد  مايحتاج  كل  می شوند  كوثر 
راستای  در  اقدامات  اين  كنند،  خريداری  را 
مشتری مداری صورت گرفت و توجه مردم را 

به اين بازارها و خريد از آن جلب كرد.
قيمت كاالهای عرضه شده در بازار روز كوثر 
كاالها  پشت  در  كه  قيمت هايی  به  نسبت 
بازارها  و در داخل  است  مناسب تر  درج شده 
قرار  اولويت  در  ايرانی  كاالهای  چيدمان 
مشابه  كاالهای  تبليغ  همچنين  گرفته اند 
كل  در  داشتند  خوبی  كيفيت  كه  ايرانی 

بازارهای روز كوثر انجام شده است.
بازارها  اين  درباره  ديگر  مهم  نكات  از 
نظارت های خوبی است كه از سوی سازمان ها 
كوثر  روز  بازارهای  بر  نظارتی  ارگان های  و 
با  شهروندان  رو  همين  از  و  می شود  انجام 
مراجعه  بازارها  اين  به  بيشتری  اطمينان 
تامين  را  خود  زندگی  مايحتاج  تا  می كنند 

كنند.
جشنواره ای برای حمايت از توليدات داخلی 

در  ملی  توليد  و  ايرانی  كاالی  از  حمايت 

و  حفظ  مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  راستای 
اهداف  مهم ترين  از  زيست  محيط  از  حمايت 

برگزاری اين جشنواره است.
كيفيت  با  كاالهای  از  استفاده  فرهنگ  ترويج 
اقتصاد،  چرخ  آمدن  در  حركت  به  و  ايرانی 
ترويج  مصرف كنندگان،  حقوق  از  حمايت 
فرهنگ استفاده از وسايل نقليه پاک و افزايش 
سالمت جامعه از ديگر اهداف جشنواره بزرگ 
كاالی ايرانی در بازارهای روز كوثر شهرداری 

اصفهان عنوان شده است.
ديگر  از  زيست  محيط  از  حمايت  و  حفظ 
در  كه  است  ايرانی  كاالی  جشنواره  اهداف 
عمر  دليل  به  پارچه ای  كيسه های  راستا  اين 
ماه  از 15 شهريور  مناسب  كيفيت  و  طوالنی 
و محصوالت  تره بار  غرفه  )به جز  سال جاری 
پالستيكی  كيسه های  جايگزين  پروتئينی( 

خواهد شد.
بازارهای  در  پالستيك  تُن  يك  حدود  روزانه 
تاثيرات  با  توجه  با  اما  می شد  استفاده  كوثر 
محيط  بر  پالستيكی  نايلون های  كه  مخربی 
كيسه  از  كه  گرفته شد  تصميم  دارند  زيست 
پارچه ای در بازارهای روز كوثر استفاده شود.

بازارهای  ايرانی در  در جشنواره بزرگ كاالی 
و  تشكر  برای  اصفهان  شهرداری  كوثر  روز 
به  آنان  اعتماد  دليل  به  از مشتريان  قدردانی 
توليدكنندگان و  با همكاری  كاالهای داخلی، 
و ساماندهی مشاغل  ميادين  حمايت سازمان 
نظر  در  برای مشتريان  نفيسی  شهری، جوايز 
اهداء  نفر   1110 از  بيش  به  كه  شده  گرفته 

خواهد شد.
اقتصاد  راستای  در  ملی  توليد  از  حمايت 

مقاومتی
به  اشاره  با  اصفهان  شهردار  رابطه  همين  در 
جشنواره  اين  گفت:  جشنواره  اين  برگزاری 
از  حمايت  و  ايرانی  كاالی  معرفی  هدف  با 
توليد ملی در راستای اقتصاد مقاومتی برگزار 

می شود.
در  روز  بازارهای  ايجاد  اينكه  به  اشاره  با  وی 
ساماندهی  راستای  در  و  شهر  مختلف  نقاط 
مشاغل است، ادامه داد: در حقيقت بازارهای 
توليدكنندگان  مستقيم  اتصال  حلقه  روز 
مصرف كنندگان  با  عمده فروشی  مراكز  و 
بود  خواهد  شهروندان  حال  رفاه  جهت  در 
واحدهای  ايجاد  از  جلوگيری  زمينه ساز  و 
پراكنده و سيار ميوه و تره بار، تعديل قيمت ها 

و حذف واسطه گری های غير اصولی است.
اين  طريق  از  كرد:  تصريح  نژاد  جمالی 
تره بار(  و  )ميوه  كشاورزی  توليدات  بازارها 
پروتئينی  و  لبنی  مواد  شيالت،  فرآورده های 
حضور  با  مردم  ضروری  نيازهای  ساير  و 
و  اصناف  اتحاديه ها،  تعاونی،  شركت های 
و  كيفيت  با  غذايی  توليدكنندگان محصوالت 
در  نظارت  با  واسطه  بدون  و  مناسب  قيمت 
اختيار شهروندان قرار می گيرد، به نحوی كه 
تامين  بازار  اين  در  خانوار  يك  كاالی  سبد 

می شود.
عمل  به  بررسی های  طبق  كرد:  اضافه  وی 
آمده، ايجاد بازارهای روز همواره با موفقيت و 

تحصيل رضايت مردم همراه بوده است.
كاالی  از  حمايت  برای  نفيس  جوايز  اهدای 

ايرانی
اصفهان  شهرداری  كوثر  روز  بازارهای  مدير 

جايزه  تومان  ميليارد  يك  از  بيش  گفت:  نيز 
برای قرعه كشی شركت كنندگان در جشنواره 

بزرگ كاالی ايرانی پيش بينی شده است.
سعيد خاكی با اشاره به اينكه هدف از تشكيل 
توليدكنندگان  از  حمايت  كوثر  روز  بازارهای 
راستا  اين  در  كرد:  اظهار  است،  بوده  داخلی 
مقام  فرمايشات  به  توجه  با  امسال  ابتدای  از 
كاالی  از  حمايت  بر  مبنی  رهبری  معظم 
اجناس  خريد  شد  گرفته  تصميم  ايرانی، 

داخلی فرهنگسازی شود. 
توليد   40 از  اساس  اين  بر  كرد:  تصريح  وی 
در  تا  شد  دعوت  كشور  و  استان  برتر  كننده 

جشنواره بزرگ كاالی ايرانی شركت كنند.
مدير بازارهای روز كوثر شهرداری اصفهان با 
با  اجناس  نيز  جشنواره  مدت  در  اينكه  بيان 
قيمت پايين عرضه می شود، خاطرنشان كرد: 
مراجعه كننده  افراد  نيز  جشنواره  پايان  در 
داده  شركت  قرعه كشی  در  كوثر  بازارهای  به 

می شوند. 
وی با بيان اينكه 2 ميليارد تومان جايزه برای 
افزود:  است،  شده  پيش بينی  جشنواره  اين 
جوايز نفيسی همچون 13 خودرو ملی، 110 
تخته فرش، 700 دوچرخه ايرانی، 110 سكه 
نيم سكه و 110 ربع  آزادی، 110  بهار  تمام 

سكه پيش بينی شده است.
با  همزمان  جشنواره  اين  است،   گفتنی 
 40 از  بيش  همكاری  با  )ع(  رضا  امام  ميالد 
تاريخ 25  از  و كشور  استان  برتر  توليدكننده 
مرداد الی 29 شهريور ماه مصادف با عيد غدير 

خم در 13 بازار روز كوثر برگزار می شود.

برای اولين بار در کشور به همت شهرداری اصفهان برگزار شد؛

جشنواره بزرگ کاالی ایرانی و 4۰ توليد کننده برتر با شعار »نوبت اقدام ماست«
زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
از  باقرشهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
توافق به عمل آمده با شورای اسالمی شهر 
تهران نسبت به تكميل تقاطع غيرهمسطح 
تا پايان آذرماه سال 95  باقرشهر  چهارراه 

خبر داد.
اين اقدام پس از آن صورت می گيرد كه 
دو شورا در سال 1378 برسر نحوه اجرای 

پروژه مذكور به توافق رسيده بودند.
دو  مشترک  جلسه  نتايج  عسگرپناهنده، 
گفت:  و  كرده  ارزيابی  مناسب  را  شورا 
تكميل احداث بوستان 33 هكتاری جنب 
هائيست  طرح  ديگر  از  زهرا)س(  بهشت 
تهران در دوره  با شهرداری  آن  توافق  كه 

اين  در  و  بود  آمده  عمل  به  باقرشهر  سوم  شورای  فعاليت 
نشست، بر سر ضرورت اجرای آن توسط شهرداری تهران به 

اتفاق نظر رسيديم.
تريلر  و  كاميون  تردد  شدن  ممنوع  لزوم  به  اشاره  با  وی 
افتتاح  دنبال  به  باقرشهر  چهارراه  تا  خيرآباد  محدوده  در 
كمربندی غربی كه فاز نهايی آن توسط شهرداری باقرشهر 
تامين  و  بارترافيكی  گير  چشم  كاهش  اجراست،  درحال 
امنيت افزون شهروندان در مسير ياد شده را نتيجه اين اقدام 
ذكر كرده و افزود: در اين نشست مقرر شد با اتمام مراحل 
باقرشهر، شهرداری منطقه  فاز پنج كمربندی غربی  اجرايی 
20 تهران بالفاصله عمليات آسفالت اين مسير را به طول 3/5 

كيلومتر آغاز كند. 

نامگذاری  با اشاره  به نحوه  ادامه  باقرشهر، در  دبير شورای 
اشتباه  باعث  كه  شاهد  و  باقرشهر  متروی  های  ايستگاه 
شهروندان و بروز زحمت برای آنها شده است، از تصميم دو 

شورا برای جابجايی اسامی اين دوايستگاه خبرداد.
های  زيرساخت  برخی  تامين  ضرورت  همچنين  پناهنده، 
باقرشهر را مورد تاكيد قرار داده و اظهارداشت: در اين نشست 
مشترک مقرر گرديد مجوزهای الزم برای حفاری در محدوده 

بهشتی تا باقرشهر به صورت رايگان اخذ گردد.
باقرشهر  اسالمی  شوراهای  مشترک  نشست  گفتنيست، 
تهران  شهر  اسالمی  شورای  رييس  نايب  حضور  با  وتهران 
و  شهری  خدمات  معاون   ، تهران  شهردار  عمرانی  معاون   ،
همچنين شهردار منطقه 20 تهران به اتفاق جمعی از اعضای 

شورای اسالمی  باقرشهر برگزار شد.

6۰ ميليارد ریال اعتبار برای تکميل تصفيه خانه فاضالب آشتيان

تقاطع غيرهمسطح چهار راه باقرشهر تکميل می شود
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واگذاری ساخت واحد فرآورشی آزادگان 
جنوبی به پيمانکاران ایرانی

نفت فرآورش  واحد  ساخت  مناقصه  در  خارجی  و  داخلی  شركت   13 
 320 هزار بشكه ای آزادگان جنوبی شركت كرده اند كه پيشنهادهای فنی 

آنها دهه نخست شهريورماه امسال از سوی شركت متن دريافت می شود.
سيدمحمود مرعشی با بيان اين مطلب تاكيد كرد كه پيمانكار اصلی ساخت 
واحد فرآورشی 320 هزار بشكه ای آزادگان جنوبی ايرانی ها خواهند بود، 
با اين حال اميدواريم تا پايان شهريورماه اجرای اين پروژه نيز تعيين تكليف 

شود. 
ظرفيت فرآورش نفت آزادگان جنوبی در فاز نخست 320 هزار بشكه و 
در فاز دوم 280 هزار بشكه در روز و در مجموع 600 هزار در بشكه در 

روز خواهد بود.
وی با بيان اين كه روند برگزاری مناقصه اين واحد فرآورشی زمانبر بوده و در 
انتخاب شركتها نيز دقت فراوانی شده است، تصريح كرد: 13 شركت داخلی 
و خارجی در مناقصه ساخت اين واحد فرآورشی شركت كرده اند كه در 
دهه نخست شهريورماه امسال پيشنهادهای فنی آنها را دريافت می كنيم. 

مجری طرح توسعه ميدان آزادگان جنوبی همچنين با اشاره به فعاليت 19 
دكل حفاری در اين ميدان، ادامه داد:  ميانگين حفاری هر حلقه چاه در 
آزادگان جنوبی بايد حدود 80 روز باشد كه پيمانكاران ايرانی در مراحل 
اوليه در بازه زمانی 120 روز اين كار را انجام می دادند، اما اينك به اين 

ركورد بسيار نزديك شده ايم و اميدواريم به 75 روز هم برسيم. 
هم اكنون روزانه بيش از 50 هزار بشكه نفت از ميدان آزادگان جنوبی 
برداشت می شود؛ براساس برنامه ريزی انجام شده اين برداشت امسال و 
طی 2 مرحله 60 هزار بشكه در روز افزايش يافته و به بيش از 110 هزار 

بشكه در روز می رسد. 
هم اكنون 19 دكل در اين ميدان فعاليت می كند و از سال 93 و بعد از 
خلع يد سی ان پی سی )پيمانكار چينی طرح توسعه اين ميدان( تاكنون، 
بالغ بر 270 هزار متر حفاری از سوی پيمانكاران داخلی صورت گرفته است.
هدف از توسعه ميدان آزادگان جنوبی توليد روزانه 320 هزار بشكه نفت 
خام ) با احتساب توليد زودهنگام( در فاز نخست و افزايش توليد روزانه 280 
هزار بشكه نفت خام ) در مجموع به ميزان 600 هزار بشكه نفت خام در 

روز( در فاز دوم است. 
ميدان آزادگان جنوبی از جمله ميدانهای نفتی مشترک ايران با كشور عراق 

است كه در 80 كيلومتری اهواز و در مرز ايران و عراق واقع شده است. 

رفع توقيف تجهيزات اساسی 
ساخت سکوی ٢۰ پارس جنوبی

مهمترين تجهيزات سكوی 20 طرح توسعه فازهای 21و 20 پارس جنوبی 
شامل مخازن جداسازی آب و مواد هيدروكربنی پس از رفع توقيف برای 

تكميل مراحل نهايی ساخت اين سكو به يارد خرمشهر منتقل شد.
عليرضا عبادی، سرپرست طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی با 
اشاره به رفع توقيف ورود كاالهای اساسی سكوی فاز 20 گفت: تجهيزات 
آزاد شده برای اجرای مرحله ساخت بسيار ضروری بود كه خوشبختانه با 
انجام اين مهم، هم اكنون آنها به يارد خرمشهر انتقال يافته و در موقعيت 

خود نصب شدند.  
تكميل چرخه  در  توقيف شده  رفع  تجهيزات  اهميت  بر  تاكيد  با  وی 
فرآيند، ادامه داد: این تجهيزات شامل مخازن جداسازی آب و مواد 
هيدروكربنی و بسياری از فعاليتهای لوله كشی سكو مربوط به اين 

مخازن هستند. 
به  اشاره  با  پارس جنوبی  و 21  فازهای 20  توسعه  سرپرست طرح 
بر روی سازه  اين مخازن  پيچيدگی فنی و تخصصی عمليات نصب 
سكو، از اتمام عمليات نصب آنها و انجام لوله كشی های مربوطه خبر 
داد و گفت: توقف اين تجهيزات در كارخانه سازنده، تمام فعاليتهای 

مرتبط با اين بخش را متوقف كرده بود.
فاز  اين  كاالهای  توقيف  رفع  در  را  برجام  شرايط  و  اهميت  عبادی 
اقتصادی  مراودات  در  گشايش  ايجاد  با  افزود:  و  خواند  مهم  بسيار 
اين  از  ای  عمده  بخش  تحريمی،  اقالم  سازنده  كشورهای  با  ايران 
كاالها ازجمله توربواكسپندرها و شيرهای برقی و پمپهای گاز مايع 

نيز سفارش گذاری و درحال ساخت هستند. 
براساس اعالم شركت نفت وگاز پارس، وی با اشاره به اين كه همه 
تالشهای كارفرما و پيمانكاران برای وارد مدار شدن فازهای 20 و 21 
برق،  )اتصاالت  هوكاپ  عمليات  كرد:  تصريح  است،  امسال  پايان  تا 
ابزار دقيق و پايپينگ( سكوی 21 آغاز شده و تا پيش از زمستان اين 

سكوی يك ميليارد فوت مكعبی راه اندازی می شود. 
با  سرپرست طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی همچنين 
اشاره به عمليات بارگيری سكوی فاز 20 كه ظرفيت فرآورش روزانه 
يك ميليارد فوت مكعب گاز را دارد اواخر شهريورماه امسال اعالم كرد 
و افزود: گاز اين سكو هم بهمن ماه امسال به پااليشگاه خشكی ارسال می 

شود.  

عضو کميسيون اقتصادی مجلس

حذف کارت سوخت منطقی نيست

عضو كميسيون اقتصادی مجلس گفت: كارت سوخت نبايد حذف شود 
اما تك نرخی شدن بنزين مانع فساد و تخلفات در اين عرصه می شود و 

منابع حاصل از آن می تواند در بخشهای توليدی مصرف شود.
سيد حسن حسينی در پاسخ به سوالی درباره احتمال دو نرخی بودن 
بنزين گفت: بنزين بايد تك نرخی باشد و با عرضه دو نرخی سوخت 
مخالف هستم چرا كه هميشه در اين موارد با فساد و تخلفهايی رو به 

رو بوده ايم.
وی افزود، البته اين تك نرخی شدن به معنای حذف كارت سوخت 
نيست. كارت سوخت يك سامانه كنترل كننده است كه تا به حال 

هزينه های سنگينی نيز برای آن صرف شده است.
حسينی تصريح كرد، از طريق كارت سوخت هم دولت می تواند ميزان 
و پراكندگی مصرف را كنترل كند  و هم از بحث قاچاق پيشگری كند. 
در هر زمان هم كه دچار بحران كمبود سوخت بشويم، اين سامانه 
به كمك ما می آيد و سهميه بندی و جيره بندی را مشخص می كند.

دبير كميسيون اقتصادی مجلس گفت: البته سوخت بايد تك نرخی 
به  شود  نزديك  اصلی  قيمتهای  به  بايد  سوخت  قيمت  حتی  باشد، 
عدالت  به  رويكرد  همين  كه  چرا  يابد  افزايش  آن  قيمت  عبارتی 
نزديكتر است. البته بايد توجه داشت  درآمد حاصل از اين افزايش 
نرخ سوخت در آن جايگاهی كه قانون گذار مشخص كرده است، مثل 

حوزه توليد صرف شود.
ولی  نشد   عمل  قانون  به  ساليان گذشته  در  باره  دراين  افزود،  وی 
اين  از  حاصل  منابع  می بايست  سوخت  نرخ  افزايش  با  بازه  دراين 

افزايش قيمت به مصارف تعيين شده برسد.
حسينی ادامه داد، نرخ سوخت نبايد دو نرخی باشد، هر چيزی كه دو 
نرخی باشد و در سطح خرد دولت برای آن يارانه در نظر بگيرد،  فساد 
آور است مگر آنكه آن مورد در سطح كالن و در اختيار و انحصار خود 
دولت باشد. در زمان جنگ دولت برای مواد مصرفی يارانه پرداخت 

می كرد اما در شرايط عادی همين كار فساد آور است.
نرخی  تك  به  اشاره  با  همچنين  مجلس  اقتصادی  كميسيون  عضو 
شدن  ارز گفت:  همين موضوع تك نرخی شدن نيز به از بين رفتن 
فساد و رانت در عرضه ارز كمك می كند و می تواند مفيد باشد. همين 
كه اعالم شد بانكها نيز به سيستم خريد و فروش ارز می توانند ورود 
داشته باشند يك اقدام مثبت است كه می تواند به تك نرخی شدن 

ارز و افزايش رقابت در بازار ارز كمك كند.

واردات نفت هند از ایران به 
نقطه اوج 5 سال اخير رسيد

اطالعات رفت و آمد نفتكشها نشان داد كه در 
از  هند  خام  نفت  واردات  ميالدی،  گذشته  ماه 
اخير  سال  پنج  در  خود  حد  باالترين  به  ايران 

رسيده است.
اطالعات  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  داد  نشان  تجاری  منابع  اعالم  و  كشتيرانی 
ماه ژوئيه سال جاری ميالدی، واردات نفت خام 
هند از ايران برای دومين بار در پنج ماه اخير، 
به بيش از 500 هزار بشكه در روز رسيده است.
هند كه پس از چين دومين مشتری بزرگ نفت 
ايران به شمار می آيد، در ماه ژوئيه روزانه 523 
هزار بشكه نفت از ايران وارد كرد كه 37 درصد 
نسبت به ماه پيش از آن بيشتر و حدود 2 برابر 

سطح واردات در ژوئيه پارسال است.
هند،  كنونی  مالی  سال  نخست  ماه  چهار  در 
واردات نفت خام اين كشور از ايران از 48 درصد 
به ميانگين  بوده است و  رشد ساالنه برخوردار 

420 هزار بشكه در روز رسيده است.
هندی  پااليشگر  دو  ميالدی،  گذشته  ماه  در 
بهارات پتروليوم و هندوستان پتروليوم، پس از 
چند سال وقفه، واردات نفت خام از ايران را از 

سر گرفتند.
رتبه  در  همچنان  شده  ياد  دوره  در  عربستان 
نخست صادرات نفت به هند قرار داشت و پس 
از آن، عراق و ونزوئال رتبه های دوم و سوم را 

در اختيار داشتند.

قيمت جهانی نفت کاهش یافت

سه  روز  معامالت  بازار  در  نفت  جهانی  قيمت 
شنبه با كاهش آغاز به كار كرد.

در  نفت  جهانی  قيمت  گزارش،  اين  اساس  بر 
ساعات اوليه بازار معامالت آتی روز سه شنبه از 
بيشترين بهای خود در 5 هفته گذشته فاصله 

گرفت و با روند نزولی شروع به كار كرد.
اين در حالی است كه زمزمه رايزنی كشورهای 
توليد كننده نفت برای اجرای اقدامات حمايتی 
موجب  تواند  می  همچنان  سياه  طالی  بهای 

بهبود شرايط بازار جهانی نفت شود.
با 21  در همين حال قيمت نفت دريای برنت 
هر  در  سنت   14 و  دالر   48 به  كاهش  سنت 
وست  نفت  قيمت  اينكه  ضمن  رسيد  بشكه 
سنت   18 با  هم  آمريكا  اينترميديت  تگزاس 
كاهش در برابر 45 دالر و 56 سنت به ازای هر 

بشكه معامله شد.
كاهش  علت  اقتصادی،  كارشناسان  گفته  به 
ميزان  به  ديروز  اوليه  ساعات  در  نفت  قيمت 
حجم معامالت نقدی بر می گردد كه با افزايش 

بهای نفت از ميزان آن كاسته شده است.
نفت  قيمت  افزايش  عوامل  جمله  از  همچنين 
آمادگی  اعالم  به  توان  را می  اخير  روزهای  در 
منظور  به  حمايتی  طرح  اجرای  برای  روسيه 
ثبات بخشيدن به بازار نفت و همچنين انتظار 
نسبت  ونزوئال  نفت  توليد  الوقوع  قريب  كاهش 

داد.
بر همين اساس توليد نفت ونزوئال در چند ماه 
اخير با 9 درصد كاهش به 2.36 ميليون بشكه 
در روز و همچنين صادرات اين كشور روزانه به 

1.19 ميليون بشكه رسيده است.

انصراف روسيه از اکتشاف ٢ 
معدن نفت و گاز در تاجيکستان 

شركت »گازپروم« روسيه از ادامه فعاليت جهت 
اكتشاف نفت و گاز در 2 معدن »سری قميش« 

و »شاهمبری غربی« تاجيكستان انصراف داد.
گرفته  تصميم  روسيه  »گازپروم«  شركت 
حوزه  در  اكتشافی  كارهای  مجوز  تسليم  با 
و  قميش«  »سری  معادن  در  گاز  و  نفت 
فعاليت  تاجيكستان،  غربی«  »شاهمبری 

تعطيل كند. اين مناطق  را در  خود 
بنابر اين گزارش، كميسيون مركزی استفاده 
از منابع معدنی و مديريت مجوزهای شركت 
تداوم  در  بهره وری  عدم  دليل  به  گازپروم 
تا  گرفته  تصميم  زمينه  اين  در  اكتشافات 
دولت  به  را  حوزه  اين  در  فعاليت  مجوزهای 

كند. واگذار  تاجيكستان 
از  قبل  سال  يك  شركت  اين  همچنين 
»سرگزان«  معادن  در  نفت  و  گاز  اكتشاف 
مجوزهای  تسليم  با  تاجيكستان  »رنگان«  و 
اين  در  فعاليت  ادامه  از  دوشنبه  به  الزم 

نيز خودداری كرد. ميدان 
 40 در  قميش«  »سری  معدن  گاز  ذخاير 
 18 حدود  دوشنبه  شهر  غرب  كيلومتری 
نفت  تن  ميليون   17 و  مكعب  متر  ميليارد 

اعالم شده است.
اين  و  تاجيكستان  دولت  توافق  براساس 
اكتشافی  كارهای  از  بعد  روسی  شركت 
به  قميش«  »سری  معدن  ذخاير  درصد   30
شركت  به  ديگر  درصد   70 و  تاجيكستان 

روسی گازپروم  واگذار خواهد شد.
حال  در  مذكور  شركت  گزارش،  اين  بنابر 
استخراج  مجوز  تا  است  تالش  در  حاضر 
شمال  در  ميدان«  »نفت  معدن  در  نفت 

آورد. به دست  را  تاجيكستان 
می  ماه  از  تاجيكستان  در  گازپروم  شركت 
بيست  چارچوب  در  ميالدی   2003 سال 
همكاری های  درباره  توافق نامه  پنجمين  و 
روسی  بين شركت  گاز  عرصه  در  استراتژيك 
فعاليت  كشور  اين  در  تاجيكستان  دولت  و 

دارد.
را  طبيعی  گاز  قبل  سال  چند  تا  تاجيكستان 
از ازبكستان وارد می كرد، اما طرف ازبكی هر 
سال فروش گاز به اين كشور را كاهش داد تا 

در سال 2012 كامال آن را قطع كرد.
به  كه  است  سال  چند  تاجيكستان  دولت 
اكتشاف  برای  خارجی  گذاران  سرمايه  دنبال 

اين كشور می باشد. نفت و گاز در  منابع 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

بازرگانی پتروشيمی )PCC( و شركت  شركت 
دولتی نفت اندونزی )پرتامينا( تفاهمنامه همكاری 

در صنعت پتروشيمی امضا كردند.
هيأتی  با  پتروشيمی  بازرگانی  مسئوالن شركت 
از مقام های شركت پرتامينای اندونزی در تهران 
صنعت  در  همكاری  های  حوزه  درباره  و  ديدار 

پتروشيمی گفت و گو كردند.
يادداشت  امضای  براساس  ديدار،  اين  جريان  در 
تفاهم همكاری ميان شركت بازرگانی پتروشيمی و 
شركت پرتامينا، طرف اندونزيايی موافقت خود را با 
خريد مستقيم LPG )گاز مايع(، پليمرها، ميعانات 
گازی و قير از شركت بازرگانی پتروشيمی اعالم 
كرد.همچنين شركت بازرگانی پتروشيمی، آمادگی 
خود را برای خريد آروماتيك های توليدی شركت 

پرتامينای اندونزی اعالم كرد.
براساس تفاهم انجام شده يك تيم اجرايی متشكل 

از نمايندگان دو طرف نسبت به برنامه ريزی توسعه 
فعاليت های تجاری معرفی می شوند تا در زمينه 
اجرايی شدن توافق ها، اقدام های اجرايی الزم را 
انجام دهند.مهدی شريفی نيك نفس، مديرعامل 
شركت بازرگانی پتروشيمی در اين ديدار با معرفی 
و  امكانات  ها،  قابليت  ايران،  پتروشيمی  صنعت 
به  پتروشيمی،  بازرگانی  شركت  تجاری  سوابق 
شركتهای  و  شعب  موقعيت  صادراتی،  جايگاه 

خارجی اين شركت اشاره كرد.
مديرعامل شركت بازرگانی پتروشيمی همچنين 
از آمادگی اين شركت برای توسعه فعاليت های 

تجاری خبر داد.
به گزارش ايرنا، در هفته های اخير دو كشور در 
زمينه صادرات نفت خام و مشاركت اندونزی در 
بخش باالدستی و مطالعات اكتشافی ذخاير نفتی 

ايران نيز توافق كرده اند.

 جاکارتا خریدار محصوالت پتروشیمی ایران شد

ركوردشكنی  شاهد  امسال  اينكه  باوجود 
تدابير  دليل  به  اما  بوديم  برق  مصرف  در 
عراق  به  برق  صادرات  ميزان  شده  لحاظ 
اما  همچون سال های گذشته صورت گرفت 
در مجموع ميزان صادرات به دليل عدم نياز 

كشور تركيه با يك افت روبرو بود.
آرش كردی درباره آخرين وضعيت صادرات 
امسال  گفت:  همسايه،  كشورهای  به  برق 
كه  مناسبی  آبی  وضعيت  دليل  به  تركيه 
توليد  طريق  از  را  خود  نياز  توانست  داشت 
هيچ  دليل  همين  به  كند  تامين  آبی  برق 

درخواستی از ايران نداشت.
و  پيك  وجود  عليرغم  اينكه  بيان  با  وی 
توانستيم  تابستان  در  برق  مصرف  افزايش 
1200 مگاوات برق را به عراق صادر كنيم، 
گذشته  سال های  همچون  ميزان  اين  گفت: 
بود و اختاللی در اين ميان صورت نگرفت.

اين سوال كه  به  پاسخ  توانير در  مديرعامل 
برق  مصرف  در  ركوردشكنی  وجود  با  آيا 
الزم به صادرات برق بود، گفت: با توجه به 
داريم  عراق  كشور  با  كه  بلندمدتی  قرارداد 
ملزم به انجام صادرات هستيم اما بر اساس 
تمهيدات لحاظ شده قرار بر اين بود كه اگر 
متوقف  را  كار  اين  شديم  روبرو  مشكل  با 
مديريت  به  توجه  با  وی،  گفته  كنيم.به 
مصرفی كه صورت گرفت كشور با خاموشی 
سال های  مانند  توانستيم  و  نشد  روبرو 

گذشته صادرات برق را داشته باشيم.

بر  مبنی  ديگر  سوال  به  پاسخ  در  كردی 
به  نياز  همچنان  آيا  پيك  اتمام  با  اينكه 
انرژی  موضوع  گفت:  است،  صرفه جويی 
نمی شود  تابستان  فصل  به  مربوط  تنها 
انرژی  در مصرف  بتوانيم  بنابراين هر چقدر 
سود  به  قطعا  باشيم  داشته  صرفه جويی 

كشور است.
از  ما  تقاضای  داد:  ادامه  توانير  مديرعامل 
ضريب  پيك  زمان  در  كه  است  اين  مردم 
زمان  هيچ  اما  دهند  افزايش  را  صرفه جويی 
ايجاد  خللی  مردم  رفاه  در  كه  نخواسته ايم 

كنيم.
كردی در خصوص ميزان بدهی های صنعت 
 32 برق  بدهی های صنعت  كل  افزود:  برق، 
پيش بينی  كه  است  تومان  ميليارد  هزار 
اين  از  تومان  ميليارد   1500 می شود 
خزانه  اسناد  محل  از  بتوانيم  را  بدهی ها 

كنيم. تسويه 
اساس  بر  كرد:  اظهار  توانير  مديرعامل 
كه  است  قرار  گرفته  صورت  صحبت های 
اسناد  محل  از  تومان  ميليارد  هزار  از  بيش 
اما  بگيرد  قرار  برق  اختيار صنعت  خزانه در 

هنوز اين صحبت نهايی نشده است.
گفت:  صنايع،  مصرف  رشد  به  اشاره  با  وی 
تا  گرفته  صورت  كه  برآوردهايی  اساس  بر 
انتهای ماه چهارم 4.6 درصد ميزان مصرف 
از  صنايع رشد داشته كه اين موضوع نشان 

تحرک بخش صنعت است.

توانير: مدیرعامل 

پيك امسال، صادرات برق به عراق را کاهش نداد

فرآورده های  پخش  ملی  شركت  مديرعامل 
ذخاير  حجم  افزايش  به  اشاره  با  نفتی 
كرد:هيچ گونه  اعالم  ايران،  بنزين  استراتژيك 
سفرهای  سوخت  تامين  برای  كمبودی 

تابستانی در شهريورماه وجود ندارد.
آخرين  تشريح  در  سجادی  ناصر  سيد 
وضعيت تامين و توزيع بنزين همزمان با آغاز 
تابستانی  سفرهای  جديد  دور  و  ماه  شهريور 
ذخاير  حجم  فعلی  شرايط  در  گفت:  مردم، 
استراتژيك سوخت مايع كشور به ويژه بنزين 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش 

يافته است.
فرآورده های  پخش  ملی  شركت  مديرعامل 
فعلی شرايط  در  اينكه  اعالم  با  ايران   نفتی 

سوخت  تامين  برای  كمبودی  گونه  هيچ   
سفرهای تابستانی در شهريور ماه سال جاری 
فعلی  شرايط  در  كرد:  تصريح  ندارد،  وجود 
افزايش مصرف بنزين كشور در طول دو ماهه 

نخست تابستان طبيعی است.
وی با يادآوری اينكه يكی از مهمترين داليل 
افزايش  سال جاری  در  بنزين  واردات  افزايش 
موجودی ذخاير استراتژيك اين فرآورده نفتی 
به  توجه  با  رو  اين  از  تاكيد كرد:  است،  بوده 
افزايش حجم و موجودی ذخاير، نگرانی برای 

تامين بنزين كشور وجود ندارد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه به طور طبيعی 
در نيمه نخست هر سال رشد مصرف بنزين 
كشور به 3.5 تا 4 درصد می رسد اما در نيمه 

دوم سال با كاهش شديد مصرف بنزين روبرو 
می شود  بينی  پيش  كرد:  بيان  شد،  خواهيم 
و  رفت  رسيدن  پايان  به  با  و  ماه  مهر  از 15 
آمدهای پيش از آغاز فصل بازگشايی مدارس، 
به  ورود  با  اما  يابد  ادامه  بنزين  مصرف  رشد 
منفی  بنزين  مصرف  رشد  زمستان  و  پاييز 

خواهد شد.
فرآورده های  پخش  ملی  شركت  مديرعامل 
احتمال  خصوص  در  همچنين  ايران  نفتی 
داد:  توضيح  هم  بنزين  نرخی  تك  عرضه 
برای  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شركت 
عرضه تك نرخی و يا دو نرخی بنزين مشكلی 
شورای  مجلس  در  كه  تصميمی  هر  و  ندارد 
را  اجرا  قابليت  شود،  اتخاذ  دولت  و  اسالمی 

دارد.
سجادی با يادآوری اينكه هم اكنون اكثريت 
كارت  جای  به  جايگاه دار  كارت  از  مردم 
استفاده  بنزين  خريد  برای  شخصی  سوخت 
تك  عرضه  قطعا  كرد:  خاطرنشان  كنند،  می 
سوخت  زمان  مدت  كارت،  حذف  و  نرخی 
گيری در جايگاه های سوخت كشور را كاهش 

خواهد داد.
به گزارش مهر، از ابتدای سال جاری تاكنون 
 73.9 حدود  به  ايران  بنزين  مصرف  متوسط 
در  كه  يافته  افزايش  روز  در  ليتر  ميليون 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته )با مصرف 
روزانه 71.6 ميليون ليتر(، مصرف اين فرآورده 
نفتی رشدی حدود 3.2 درصدی داشته است.

سجادی خبر داد:

افزایش ذخایر استراتژیك بنزین ایران

به  ايران  نفت  فروش  شرط  نفت،  وزير  معاون 
پرداخت  پيش  پرداخت  را  واسطه ها  و  دالالن 
عنوان كرد و با انتقاد شديد از سياست عربستان 
سعودی در بازار نفت، گفت: يك رقابت خصمانه 
منصوب  تازه  معاون  كاردر  علی  داده اند.  شكل 
شده وزير نفت در گفتگويی با رد عدم واريز ارز 
حاصل از فروش و صادرات نفت ايران به حساب 
بانك مركزی، گفت: بعد از برجام ارز حاصل از 
فروش نفت خام به طور مستمر دريافت می شود 
و مانند گذشته اين پول در بانك های كشورهای 

خريدار نفت بلوكه نمی شود.
ارز  تمام  اينكه  بر  تاكيد  با  نفت  وزير  معاون 
ايران  به  اكنون  خام  نفت  صادرات  از  حاصل 
حال  در  كرد:  تصريح  می شود،  داده  تحويل 
حاضر اروپا پول نفت را كامل پرداخت می كند 
و اگر فروش نفت خام با واسطه های بين المللی 
انجام شود قبل از تحويل محموله، پول نفت را 

به صورت پيش پرداخت دريافت می كنيم.
مديرعامل شركت ملی نفت ايران، اظهار داشت: 
البته عرف بازار 30 روزه و 60 روزه است و در 
بانك  به حساب  پول  اين  قطعاً  پرداخت  موعد 

مركزی واريز می شود.

»روپيه« از معامالت نفت ایران حذف 
نشده است

اين عضو هيات مديره شركت ملی نفت با اشاره 
تنها هند  اينكه در بين مشتريان نفت خام  به 

است كه پرداخت را بر مبنای واحد پول قبلی 
يعنی روپيه انجام می دهد، بيان كرد: البته هند 
هم پرداخت را به طور كامل پرداخت را انجام 
می دهد و فقط واحد پول را هنوز تغيير نداده 
است.به گفته مديرعامل شركت ملی نفت ايران 
در  خام  نفت  خريداران  از  ما  مطالبات  تمام 

دوران تحريم نيز وصول شده است.
امتياز ویژه ای به خریداران نفت ایران 

نمی دهيم
كاردر در ادامه با تأكيد بر اينكه تاكنون ايران 
است،  نداده  خريداران  اين  به  ويژه ای  امتياز 
يادآور شد: ما نمی توانيم برای بازاريابی تخفيف 
بدهيم چرا كه اگر چنين اقدامی انجام دهيم به 
و قيمت ها  بازار متوجه آن خواهد شد  سرعت 

تحت تأثير آن قرار خواهد گرفت.
برای  نفت  شركت  البته  اينكه  يادآوری  با  وی 
فروش نفت و تعيين قيمت از فروشندگان نفت 
است،  رقيبی جدی  كه  عربستان  ويژه  به  خام 
قيمت  آنچه  اما  كرد:  تاكيد  كند،  می  تبعيت 
می دهد  قرار  تأثير  تحت  را  خام  نفت  جهانی 

بازارهای بورس جهانی است.
كاردر تاكيد كرد: خوب يا بد منطقه ما قيمت ها 
ما  شايد  نمی دهد،  قرار  تأثير  تحت  چندان  را 
اما آنچه  باشيم  با هم رقابت داشته  در منطقه 
بازارهای  می كند،  تعيين  را  قيمت  نهايت  در 
سنگاپور  و  توكيو  لندن،  نظير  مصرف كنندگان 

است.

معاون زنگنه :

روپیه از معامالت نفت ایران حذف نمی شود

نفت  مخابرات  و  لوله  مديرعامل شركت خطوط 
و  مايع  سوخت  مصرف  كاهش  با  گفت:  ايران 
گسترش گازرسانی در كشور در سال 95، بخش 

زيادی از فرآورده های نفتی صادر می شود.
عباسعلی جعفری نسب در گفت وگو با خبرنگاران 
ها  نيروگاه  تازگی سوخت  به  افزود:  در شاهرود، 
بيشتر از طريق گاز تأمين می شود و فرآورده های 
نفتی به ويژه نفت كوره و نفت گاز مصرف كمتری 

دارد كه اين امر زمينه ساز صادرات اين محصوالت 
را فراهم كرده است. وی با اشاره به وجود 14 هزار 
كيلومتر خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی در 
كشور گفت: اين خطوط روزانه بيش از 350 ميليون 
ليتر فرآورده را جا به جا می كنند و اين رقم در سال 

حدود 57 ميليارد تن كيلومتر است. 
نگه داری و  تعمير،  اينكه  بيان  با   جعفری نسب 
در  منطقه  طريق 12  از  از خطوط  برداری  بهره 
كشور در حال انجام است، تصريح كرد: به تازگی، با 
توجه به گستردگی خطوط لوله در منطقه كرمان 
و هرمزگان، منطقه جديدی با نام خليج فارس در 

بندرعباس ايجاد شده است. 
وی ادامه داد: با وجود افزايش 12 رشته خطوط 
با  بندرعباس  كيلومتری   450 فاصله  و  جديد 
رفسنجان، نياز به افزودن منطقه ای برای تمركز 
احساس بهتر  رسانی  خدمت  و  نيروها   بيشتر 

 می شد. مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران در پاسخ به سوالی در خصوص افزايش 
كشور،  شرقی  های  استان  در  ديگری  مناطق 
يادآور شد: سه استان خراسان شمالی و جنوبی و 
سيستان و بلوچستان دارای خط لوله نيستند چون 
پااليشگاهی برای تأمين مواد اوليه و انتقال فرآورده 

ها در آن مناطق وجود ندارد. 
جعفری نسب با بيان اينكه خطوط موجود نيز دارای 
محدوديت  در  كرد:  اضافه  هستند،  آزاد  ظرفيت 
منابع بايد اولويت ها در نظر گرفته شود، چراكه 
احداث خطوط لوله به سرمايه گذاری اوليه زيادی 
نياز دارد و در مناطقی كه دارای مراكز عمده مصرف 

نيستند، توجيه اقتصادی ندارد. 
زيست  مسائل  رعايت  در خصوص  ادامه  در  وی 
محيطی در بهره برداری از خطوط لوله نيز تأكيد 
محيط  دار  دوست  صنايع  از  لوله  خطوط  كرد: 

 زيست است چرا كه در صورت نبود آن، انتقال
 فرآورده های نفتی نياز به تردد روزانه بيش از 60 
هزار تانكر در كشور داشت در حالی كه هم اكنون 

11 هزار تانكر در حال رفت و آمد هستند. 
جعفری نسب، شلوغی جاده ها، افزايش تصادفات 
و آلودگی هوا را از جمله آسيب های نبود خطوط 
لوله دانست و گفت: ممكن است حوادث طبيعی 
يا دخالت های غيرمجاز سبب وارد شدن آسيب و 
ايجاد آلودگی های آبی و خاكی شود، اما با توجه به 
تجربه خوب متخصصان شركت و برپايی مانورهای 
متعدد، آمادگی كاملی برای برطرف كردن مشكالت 

احتمالی وجود دارد. 
وی با بيان اينكه كار در جنگل يكی از سخت ترين 
موارد در حوزه خطوط لوله است، افزود: پيشگيری 
از آسيب های احتمالی و شناسايی نقاط آسيب پذير 

و تقويت آنان در اولويت قرار دارد. 

افزایش صادرات 
فرآورده های نفتی 

درپی گسترش گازرسانی 
در کشور
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ثبت سفارش واردات لوازم خانگی 
منوط به داشتن نمایندگی رسمی

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد: از 
دیروز سه شنبه 26 مردادماه واردات لوازم خانگی 
تنها از طریق نمایندگی های رسمی آنها در ایران 
که دارای خدمات پس از فروش هستند، ممکن 

خواهد بود.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازمان توسعه تجارت، ولی ا... افخمی راد با اعالم 
این خبر افزود: این تصمیم در راستای ساماندهی 
قانون  چهار  ماده  اجرای  و  خانگی  لوازم  واردات 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان از دیروز به اجرا 

درآمده است.
وی تصریح کرد: مرکز اصناف و امور بازرگانان اسامی 
نمایندگی های رسمی دارای خدمات پس از فروش 
لوازم خانگی را به قائم مقام وزیر در امور تجارت ارائه 
کرده است و دفتر ثبت سفارش واردات و صادرات 
نیز تنها موظف است به این 27 نمایندگی  رسمی 

دارای خدمات پس از فروش خدمات ارائه دهد.
این  اینکه  بیان  با  رییس سازمان توسعه تجارت 
دستورالعمل به گمرکات کشور نیز ابالغ شده است، 
گفت: ثبت سفارش های قبلی در خصوص لوازم 

خانگی مشمول این قانون نمی شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، 
شرکت های توسعه تجارت گلزار، صنایع دوخت 
بوران،  تهران  بوران،  تهران  صمیم،  بافت  و 
گروه  مه،  و  جان  نگین  لیان،  فرسان  صنایع 
منطقه  سرویس  شاب  بهی،  سناپویان،  تجاری 
آزاد چابهار، بازرگانی نیکان چابهار، امید آینده 
الکترونیک  سهند  شکوفامنش،  فارسی،  پویا 
کیش، صنایع زرین نمای کاسپین، ایده آل نگار 
با سمئولیت محدود،  بازرگانی دریا  خاورمیانه، 
اشخاص  کیش،  آسیا  بهینه  تکنولوژی  توسعه 
حقیقی )آرش حلمی(، بدرتک الکتریک، تهویه 
بازرگانی  بهار،  چاه  آزاد  منطقه  گلدیران  نیا، 
دریای جنوب بندر کنگ، صنایع فرسان لیان، 
تهویه نیا، تهران بوران، فن آفرینان نامیک، ایده 
آل نگار خاورمیانه از سوی مرکز اصناف و امور 
بازرگانان به عنوان نمایندگی های رسمی دارای 
وزارت  به  لوازم خانگی  فروش  از  خدمات پس 

صنعت، معدن و تجارت معرفی شده اند.
الزم به ذکر است متقاضیان دریافت گواهی از 
مرکز اصناف و بازرگانان می توانند برای کسب 
این مرکز به آدرس   اطالعات بیشتر به سامانه 

www.gate.ir مراجعه کنند.
 

بانک

گرامیداشت پنجمین سالروز 
عرضه سهام بانک پاسارگاد

بازگشایی معامالت امروز دوشنبه مورخ 25 اَمرداد ماه 
بورس تهران، در قالب مراسمی نمادین و با حضور 
مدیران ارشد بانک پاسارگاد برگزار شد و زنگ آغاز 
عمومی  روابط   گزارش  درآمد.به  صدا  به  معامالت 
بورس تهران، در مراسمی نمادین، پنجمین سالروز 
عرضه سهام شرکت بانک پاسارگاد در بورس اوراق 
به  معامالت  آغاز  شد.  داشته  گرامی  تهران  بهادار 
آقای دکتر ذبیح اله خزایی عضو هیات مدیره سپرده 
شد تا با نواختن زنگ معامالت، دادوستد سهام در 
بورس اوراق بهادار تهران آغاز شود.گفتنی است بانک 
پاسارگاد با سرمایه 50400 هزار میلیارد ریال و ارزش 
ریال، جزء شرکت های  میلیارد  هزار  بازار 54331 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
 

ساخت 8 مدرسه توسط بانک 
آینده در مناطق محروم

به  مناسبت سالروز  والدت خجسته حضرت امام  
رضا )ع(، ساخت 8 )هشت(  مدرسه توسط بانک 
آینده در کشور، آغاز  می-گردد.بانک آینده؛ عالوه 
بر حضور موثر در بازار پولی کشور، تالش دارد؛ در 
عرصه مسئولیت های اجتماعی نیز به نوبه خود نقش 
موثری را ایفا نماید که از آن جمله می توان به ساخت 
مدرسه با هدف تسهیل شرایط ادامه تحصیل کودکان 
و نوجوانان مستعد در مناطق محروم کشور، اشاره کرد.

قابل ذکر است که یک باب از مدارس مذکور، با همت 
و مشارکت کارکنان بانک آینده، احداث خواهد شد.

 
اصناف

برخورد با پوشاک نامتعارف 
به زودی در همه استانها

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان تهران بزرگ 
گفت: به زودی طرح برخورد با عرضه پوشاک نامتعارف 
و ناهنجار در سایر استانهای کشور توسط مسئولین 
و اتحادیه های صنفی آغاز می شود و شهر تهران در 
این خصوص به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده است.
ابوالقاسم شیرازی امروز در نشست خبری سازمان 
بسیج اصناف کشور اظهار کرد: از وظایف ذاتی اتحادیه 
پوشاک آن است که در تولید و عرضه پوشاک دخالت 

کند و در این ارتباط نظارتهای الزم را انجام دهد.

خبر

آگهي مناقصه عمومي
سازمان پايانه هاي مسافر و بار كرج و حومه در نظر دارد نسبت به مديريت تامين نيروي انساني در بخش مناقصه انجام امور خدماتي، باغباني، تاسيسات 
ساختمان اداري مركزي و تمام محوطه ها و پايانه شهيد كالنتري )سالن و تمام محوطه ها( را تا تعداد تقريبي 40 نفر از طريق مناقصه عمومي به 

پيمانكاران واجد شرايط )اشخاص حقوقي( به شرح ذيل واگذار نمايد.
1- داشتن حداقل 3 تا 5 سال سابقه فعاليت در زمينه تامين نيروي انساني 2- تاييديه صالحيت از اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان كرج 
و يا هر يک از استانهاي مورد فعاليت 3- ارائه تصوير اساسنامه با موضوع فعاليتي در زمينه تامين نيروي انساني 4- ارائه گواهي بانكي مبني بر اعتبار 
حساب بانكي شركت توضيح اينكه ارائه مدارك خواسته شده در پاكت )ب( كه همراه اسناد مناقصه مي باشد الزامي است. 5- مدت قرارداد به مدت 
يكسال شمسي كامل مي باشد. 6- سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 775/000/000 ريال به حروف: هفتصد و هفتاد و پنج ميليون ريال كه به يكي از 
روشهاي ذيل ارائه گردد الف( ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ فوق بوده و به مدت 45 روز معتبر و قابل تمديد باشد ب( واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700787375016 
بانک شهر 7- برندگان نفر اول تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 8- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. 
9- مبلغ 200/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب 700787374936 نزد بانک شهر واريز و رسيد آن را ارائه نمايند. 10- توضيح اينكه به غير از سپره شركت 
در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه در نزد سازمان باقي مي ماند. 11- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد مناقصه داشتن: اصل تائيديه 
صالحيت از اداره و يا كپي برابر اصل شده- ارائه رزومه كاري باتوجه به بند يک معرفي نامه همراه مهر و امضاي مديرعامل و آخرين آگهي تغييرات- كد اقتصادي و ماليات 
بر ارزش افزوده الزامي مي باشد. 12- متقاضيان شركت در مناقصه جهت دريافت و تحويل پاكات تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1395/6/9 مي توانند به دبيرخانه 
سازمان واقع در فلكه اول رجايي شهر- ابتداي خيابان شهيد مطهري- نبش خيابان فروردين- طبقه سوم مراجعه نمايند. 13- زمان بازگشايي پاكات مناقصه در روز شنبه مورخ 

1395/6/13 مي باشد.
روابط عمومي سازمان پايانه هاي مسافر و بار كرج و حومه

سازمان پايانه هاي مسافر 
و بار كرج و حومه

ضرورت ممانعت از ورود کاالهای قاچاق به چرخه بازار
é  عزیز اکبریان

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

برای  جدی  چالش های  از  یکی  کاال  قاچاق 
اقتصاد ملی در شرایط فعلی کشور است.این 
نوع کاال آثار بسیار سوء برای کشور داشته و در 
حال حاضر حجم آن از واردات رسمی فزونی 
گرفته است. منابع ارزی کشور با قاچاق تلف 

شده و به جیب کشورهای خارجی واریز می شود در برخورد با کاالی 
قاچاق مبادی رسمی و حجم باال را به فراموشی سپرده و درگیر برخورد 
با کول برها شده ایم .امحاء کاالهای قاچاق راهکاری برای کاهش این 
معضل اجتماعی است.در بحث کاالی قاچاق باید با عامالن اصلی آن 
برخورد شود.نباید اجازه ورود کاالهای قاچاق به چرخه بازار داده شود 
زیرا در این صورت تولیدات ایرانی برای فروش با مشکل مواجه خواهند 
از  نیست.متاسفانه  نظام  زیبنده  کشور  در  قاچاق  فعلی  شد.وضعیت 
مبادی رسمی ما تریلی ها با کانتیرهای مملو از اجناس قاچاق وارد 
کشور می شود و هیچ مسئولی مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد.چراکه 
منابع ارزی کشور با قاچاق تلف شده و به جیب کشورهای خارجی 
واریز می شود.در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با رکود و بیکاری مواجه 
است ورود هر واحد از کاالی قاچاق به کشور یک فرصت شغلی را از 
کارگران ایرانی سلب و در اختیار کارگران خارجی قرار می دهد که 
این یک ضربه مهلک به اقتصاد ملی و تولید ملی است.فرمان رهبر 
معظم انقالب در خصوص انهدام کاالی قاچاق ،تاکید بر برخورد با کاالی 
قاچاق بوده و پیام اقتصادی آن این است که اگر یک کاالی قاچاق وارد 
شده نابود شود آنچه نابود شده همان منابع ارزی است که صرف آن 
شده در حالی که نابودی این کاال و جلوگیری از ورود آن به چرخه 
مصرف از ضربه به تولید ملی و اشتغال ملی جلوگیری می کند.در 
حوزه قاچاق بحث سالمت مردم نیز در خطر است زیرا هیچ کنترلی 
در حوزه استاندارد، بهداشت و کنترل های کیفیت بر کاالهای قاچاق 
اعمال نمی شود.در حوزه برخورد با قاچاق کاستی ها و خالء هایی را 
شاهد هستیم زیرا اگر این کاستی ها نبود رهبر چنین موضع سرسختی 
در خصوص انهدام کاالی قاچاق اتخاذ نمی کردند.عمده قاچاق از طریق 
مبادی رسمی همچون گمرکات و مناطق آزاد صورت می گیرد.برخورد 
قاطع با عامالن قاچاق یکی از راهکارهایی است که می تواند حمایت از 
تولید ملی را هدفمند کند.در حال حاضر قاچاق در حد کالن و از مبادی 
رسمی کشور رخ می دهد.در برخورد با قاچاق در حال حاضر متاسفانه 
برخورد با کول برها که اقدام به قاچاق در حد ناچیز می کنند در دستور 
کار است.این نوع کاالها اجازه رشد تولید ملی را نداده و رو به روز بر 
آمار بیکاری می افزایند.الزم است دولت، سازمان های امنیتی، سازمان 
مبارزه با قاچاق و قوه قضاییه و سایر دستگاه های مسئول با همکاری 
یکدیگر راهی برای مقابله اساسی با کاالی قاچاق در پیش بگیریم.قاچاق 
در حال حاضر به کیان حیثیت اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی ما 

 لطمه وارد کرده است.
 

حمل ونقل

رکورد فروش سوخت به هواپیماها شکسته شد

یک مقام مسئول از رکورد فروش بی سابقه سوخت هوایی در یک دهه 
اخیر در فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد همزمان با فرا رسیدن 
ایام والدت حضرت امام رضا )ع( خبر داد.مهدی باختری با اشاره به 
ثبت رکورد جدید فروش سوخت هوایی به هواپیماها در فرودگاه مشهد 
مقدس، گفت: حجم عملیات سوخت رسانی روز جمعه )22 مردادماه( 
در آستانه میالد ثامن الححج علی ابن موسی الرضا )ع( و تشرف دوست 
داران آن حضرت از اقصی نقاط کشور و در پی آن افزایش تعداد پروازها 
در فرودگاه شهید هاشمی نژاد به رقم بی سابقه ۹27 هزار لیتر رسید.این 
مقام مسئول در شرکت ملی پاالیش و پخش نفتی با اشاره به این که این 
مقدار سوخت میان 137 فروند هواپیما توزیع شده است، افزود: پیش 
از این میانگین فروش روزانه سوخت هواپیمایی )ATK( در منطقه 

خراسان رضوی 541 هزار لیتر بوده است.
 

فن آوری و ارتباطات

۲۰۰۰ مشترک خسارت اختالل و قطع اینترنت گرفتند

اینترنتی  خدمات  سطح  نامه  توافق  تهران  استان  مخابرات  شرکت 
) SLA ( را برای مشترکین خود اجرا کرد.صیدی  مدیر عامل شرکت 
با اشاره به اجرای توافق نامه سطح خدمات  مخابرات استان تهران  
اینترنتی )SLA(  برای مشترکان مخابرات گفت: تاکنون در قالب توافق 
نامه سطح خدمات اینترنتی، به 2 هزار مشترک بابت اختالل و قطعی 
اینترنت خسارت پرداخت شده است.صیدی افزود: برای ارائه خدمات 
اینترنتی قراردادهایی نوشته می شود که طی آن، مشترک خدماتی را به 
شکل های طالیی، نقره ای یا برنزی دریافت می کند و پس از مشخص 
شدن میزان قطعی هر یک از این سطوح، شرکت ارائه کننده اینترنت 

ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به کاربران خود می شود.
 

بازار سرمايه

شاخص بورس به رشد ۲۶ واحدی قناعت کرد

شاخص بورس در جریان معامالت روزگذشته  بازار سرمایه با 26 واحد 
بازار  داد.در جریان معامالت روزگذشته   پایان  به کار خود  افزایش 
سرمایه تعداد 1111میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 200میلیارد 
ریال در 52هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با 
ارتفاع 77هزار و 855واحد قرار گرفت. افزایش 26واحدی در  ثبت 
معامله  با  هم  ایران  فرابورس  بازارهای  در  گزارش؛  این  اساس  بر 
نوبت،  22هزار  در  تومان  132میلیارد  ارزش  به  ورقه  278میلیون 

آیفکس 4.5 واحد افت کرد و در ارتفاع 80۹ واحد قرار گرفت.
é کدهای معامالتی فاقد شناسه ملی مسدود شد

از مجموع بیش از 8میلیون کد معامالتی صادر شده برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی در بورس، 15 هزار مورد کدهای معامالتی فاقد 
شناسه ملی شناسایی شد که نقص اطالعاتی بخشی از این کدها از 
طریق دسترسی به برخی پایگاه های اطالعاتی تکمیل و بقیه موارد در 
هفته جاری مسدود شد.دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس 
و اوراق بهادار با اعالم مسدود شدن کدهای معامالتی فاقد شناسه ملی 
گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مقررات مبارزه با پولشویی را در 
تاریخ 1۹ مهر 13۹0 ابالغ کرد که در گام نخست کدهای معامالتی 

فاقد شماره ملی مربوط به اشخاص حقیقی مسدود شد.
 

سكه وارز

نرخ فروش سکه

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید سه شنبه در بازار یک 
و 11۹  میلیون  قدیم یک  تومان، طرح  و 500  هزار  و 120  میلیون 
هزارتومان، نیم سکه 562 هزار تومان، ربع سکه 2۹1 هزارتومان و سکه 
گرمی 182 هزارتومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار 
در بازار داخلی 113 هزار و ۹56 تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای 
جهانی 1351 دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد 
را برای فروش 3536 تومان، هر یورو را 3۹80 تومان، هر پوند را 4622 

تومان، لیر ترکیه 121۹ و درهم امارات را ۹66 تومان اعالم کردند.

یادداشت

تومانی  میلیارد  هزار   10.3 حدود  درآمد 
یارانه ها  هدفمندی  قانون  اجرای  از  ناشی 
نقدی  توزیع  به  برای پاسخگویی  در حالی 
برای حدود 75 میلیون نفر با کسری مواجه 
است که بر اساس تقسیم بندی های قانونی 
فقط 50 درصد این رقم سهم توزیع نقدی 
بوده و دولت این اختیار و حتی تکلیف را 
این  از  نفر  میلیون   47 حدود  به  که  دارد 
گزارش  به  نکند.  پرداخت  یارانه ای  جمع، 
ایسنا، با وجود گذشت بیش از پنج سال از 
یارانه ها، همچنان  قانون هدفمندی  اجرای 
اشتباهات  درگیر  آن  تبصره های  و  بندها 
دولت  در  و   138۹ سال  در  اجرا  اولیه 
انحراف همیشگی پرداخت های  قبل است. 
سهم  حذف  و  آشکار   کسری های  نقدی، 
در  هم  ششم  سال  در  مختلف  بخش های 
حال تکرار بوده و اصالح روند تکراری که 
جامعه به آن عادت کرده را بیش از قبل، 

دشوار کرده است.
که  دارد  تاکید  یارانه ها  هدفمندی  قانون 
باید 50 درصد درآمدهای ناشی از اصالح و 
افزایش قیمت حامل های انرژی صرف توزیع 
نقدی و غیر نقدی بین خانوارها و همچنین 
50 درصد مابقی سهم خدمات حمایتی از 
رفاهی  و خدمات  درمان  و  بهداشت  جمله 
برای  هم  سهمی  باشد.    تولید  ویژه  به  و 
گرفته  نظر  در  دولت  هزینه های  به  کمک 
شده  اما در حدود پنج سال و نیم از ابالغ و 
اجرای این قانون هیچگاه ارقام آن در مسیر 
اصلی خود محقق و هزینه نشده است. عامل 
نقدی  پرداخت های  نیز  انحراف  این  اصلی 
ترکیب  با  میلیونی   75 از  بیش  جامعه  به 
پردرآمد و کم درآمد، نیازمند و غیر نیازمند 
به رقم 45 هزار و 500 تومانی ماهانه است.

قانون  اجرای  عملکرد  گزارش  ترین  تازه 
نشان  جاری  سال  در  یارانه ها  هدفمندی 
درآمدها  تحقق  عدم  هم  باز   که  می دهد 
گذشته  روال  به  و  دارد  ادامه  کسری ها  و 
به  آنچه  تمامی  که  است  نقدی  یارانه  این 
دست آمده را بلعیده و پولی را برای حمایت 
باقی  بود،  رکود  در  ها  مدت  که  تولید  از 
نگذاشته است.بررسی های کمیسیون برنامه 
پایان  در  دارد که  این حکایت  از  بودجه  و 
چهار ماه نخست سال جاری به حدود 75 

میلیون و 225 هزار نفر در مجموع رقمی 
تومان  میلیارد  و 700  به 13 هزار  نزدیک 
عبارتی  به  و  شده  پرداخت  نقدی  یارانه 
برای  تومان  میلیارد   3425 ماهانه  دولت 
در  است.  کرده  هزینه  خانوارها  بین  توزیع 
درآمدهای  محل  از  رقم  این  باید  حالی 
ناشی از اصالح و افزایش قیمت حامل های 
انرژی پرداخت شود که در مدت مورد نظر 
فقط 10 هزار و 300 میلیارد تومان از این 
محل به دست آمده و حدود 3400 میلیارد 

نسبت به پرداختی کسری داشته است.
باید یادآور شد که گرچه ظاهرا دولت حدود 
3400 میلیارد تومان در پرداخت های نقدی 
نسبت به مجموع درآمد محقق شده کسری 
اصال همین  که  اینجاست  مسئله  اما  دارد؛ 
هم  میلیاردی   700 و  هزار   13 پرداخت 
به روال گذشته و به اجبار بر خالف قانون 
انجام شده است. چرا که قانون هدفمندی 
درصد   50 فقط  که  کرده  الزام  یارانه ها 
درآمدها صرف توزیع نقدی شود که در این 
موجود  میلیارد   300 و  هزار   10 از  حالت 
حدود 5150 میلیارد تومان سهم یارانه های 
نقدی بوده  و بقیه باید به تولید، بهداشت 
دولت  حتی  و  اجتماعی  رفاه  درمان،  و 
 13 از  شرایط  این  کند.در  پیدا  اختصاص 
شده  پرداخت  تومان  میلیارد   700 و  هزار 
حدود 8550 میلیارد تومان خارج از حوزه 
قانونی به یارانه بگیران پرداخت شده و سهم 
سایر بخش ها را به صفر رسانده است. اتفاقی 
که ماجرای جدیدی نیست و از زمان دولت 

قبل که یارانه نقدی را برای تمامی جامعه 
در نظر گرفت و آن را شروع کرد تکرار شده 
های  با چالش  فضا  این  از  اکنون خروج  و 
یارانه  حالی حذف  است.در  همراه  بسیاری 
بگیران پردرآمد در سال های اخیر از تکالیف 
قانون بودجه بوده که مسائل مختلف مورد 
نبود  جمله  از  حذف  برای  دولت ها  نظر 
بروز خطاهای  و  اطالعاتی دقیق  بانک های 
باال در قطع یارانه افراد، موجب شده تا در 
نهایت حدود چهار میلیون نفر تا پایان سال 
شوند  حذف  نقدی  دریافت های  از  گذشته 
افراد  این  از سوی  انجام شده  اعتراض  با  و 
جمع  به  مجددا  نفر  هزار   800 به  نزدیک 
توجه  با  عبارتی  به  برگردند.  بگیران  یارانه 
رفاهی  میدری-معاون  اخیرا  که  آماری  به 
وزارت »کار، تعاون ورفاه اجتماعی« - اعالم 
تیرماه  پایان  تا  نفر  هزار   200 که  گفته  و 
حدود  مجموع  در  شده اند،  حذف  امسال 
سه میلیون و 400 هزار نفر از جمع یارانه 

بگیران کنار گذاشته شده اند.
این در حالی است که اگر قرار باشد دولت 
از  که  آنچه  اساس  بر  و  قانون  حسب  بر 
دست  به  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح 
برای  کند،  پرداخت  نقدی  یارانه  می آورد، 
10 هزار و 300 میلیارد به دست آمده در 
چهار ماهه اول امسال که فقط طبق قانون 
این  نقدی در  توزیع  به  5150 میلیارد آن 
درآمد  از  ماه  دارد، سهم هر  تعلق  چندماه 
 1288 حدود  نقدی،  توزیع  برای  موجود 
میلیارد تومان است.بر این اساس با درآمد 

با توجه به رقم 45 هزار و 500  موجود و 
دولت  نفر،  هر  برای  نقدی  یارانه  تومانی 
فقط موظف به پرداخت یارانه به حدود 28 
میلیون نفر در هر ماه است. این در حالی 
و  میلیون   75 با  حاضر  حال  در  که  است 
نقدی  یارانه  ماه  هر  در  که  نفر  هزار   200
دریافت می کنند، حدود 47 میلیون نفر به 
طور مازاد نسبت به درآمدهای کسب شده 
در لیست سامانه هدفمندی قرار دارند. اما 
به هر صورت کنار گذاشتن افراد مازاد کار 
از دولت  اینکه   به  با توجه  نبوده و  آسانی 
منطقی  غیر  پرداخت  این  پایه های  قبل 
گذاشته شده و به گونه ای جامعه در هر ماه 
مبلغ 45 هزار و 500 تومانی هرچند ناچیز 
را مطالبه می کند، حذف افراد حتی پردرآمد 
هم کار دولت فعلی را بسیار سخت کرده و 
آثار ناشی از خطا در قطع یارانه همانطور که 
مدیران دولتی بر آن تاکید دارند می تواند از 
پرداخت آن مخرب تر باشد؛ چراکه تاکید 
می شود نباید به دلیل غربالگری پردرآمدها، 
افراد نیازمند به این رقم نیز قربانی خطا یا 
اشتباه شوند.به هر صورت قانون بودجه به 
منابع  جاری  سال  در  تا  داده  اجازه  دولت 
مالی حاصل از اصالح قیمت کاال و خدمات 
تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان را با استفاده 
از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی 
و  توزیع  نیازمند  و  هدف  خانوارهای  به 
و  حمایتی  خدمات  ارائه  برای  همچنین 
در  این  کند.  اقدام  تولید  بخش  به  کمک 
هدفمندی  عملکرد  آمار  که  است  حالی 
ماهه  چهار  در  که  می دهد  نشان  یارانه ها 
 14 درآمد  پیش بینی  وجود  با  امسال  اول 
هزار و 600 میلیارد تومانی از محل افزایش 
قیمت ها،  3300 میلیارد تومان کمتر محقق 
شده و در حد 10 هزار و 300 میلیارد بوده 
است. شرایطی که می تواند تاییدی بر گفته 
پرداخت  مالی  تامین  برای  اقتصاد  وزیر 
نقدی به تعداد قابل توجهی افراد مازاد حتی 
تا بیش از 47 میلیون نفر نسبت به درآمد 
نیا می  باشد. وقتی که طیب  آمده  بدست 
گوید شب واریز یارانه، مصیبت عضما دولت 
است، می تواند همین کسری های چند هزار 
و  درآمد  برابری  عدم  از  موجود  میلیاردی 

هزینه هدمندی را در بر گیرد.

47 ميليون مازاد در جمع يارانه بگيران!

سناريوی كسری هدفمندی؛ انحراف در پرداخت نقدی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
تهران از کاهش قدرت خرید شیر از سوی 
مردم خبر داد و گفت: روزانه 1800 تن 
شیر مازاد تبدیل به شیرخشک می شود. 
کاوه زرگران در نشست هیأت نمایندگان 
وزیر  حضور  با  که  تهران  بازرگانی  اتاق 
اظهار  است،  برگزاری  حال  در  بهداشت 
در  مضاعف  مالیات  قانون  اجرای  داشت: 
که  نکاتی  دلیل  به  غذایی  صنایع  بخش 
خود  داشته،  درمان  و  بهداشت  وزارت 
می تواند با توجه به فضای اقتصادی کشور، 
به ضرر بخش تولید باشد چرا که هم اکنون 
به دلیل رکود فعلی، شاهد کاهش فروش 
محصوالت غذایی هستیم و امروز در صنعت 
لبنیات به عنوان یکی از صنایع شاخص 
غذایی، روزانه 1800 تن شیر مازاد تبدیل 
به شیر خشک می شود.رئیس کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران افزود: دلیل تبدیل شدن شیر تازه به 
شیرخشک آن است که مردم توان خرید 
این کاال را ندارد؛ به نظر می رسد اجرای 
مردم  سفره  شود  باعث  مضاعف  مالیات 
کوچکتر شده و سالمت آنها به خطر افتد.

زرگران تصریح کرد: در حال حاضر اجرای 
این سیاست عملی نیست اما پتانسیل های 

است  فراهم شود، ممکن  اگر  آن  اجرایی 
بتوان اجرا را در پروسه کوتاه تری عملیاتی 
روح  که  است  شرایطی  در  این  و  کرد 
قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می گوید 
»مالیات باید از مصرف کنندگان اخذ شود 
تا کاالیی که با سالمتی مردم منافات دارد، 
هنوز  که  حالی  در  برود«؛  فروش  کمتر 
سازمان امور مالیاتی نتوانسته این قانون را 
اجرایی کند و فشار آن به جای تحمیل 
تولیدکننده  از جیب  به مصرف کنندگان، 
یا به تولیدکننده وارد شده و از جیب وی 
کرد:  خاطرنشان  می شود.وی  پرداخت 
میزان نمک روزانه مجاز برای هر فرد 11 
گرم است که از مواد غذایی به مصرف کننده 
انتقال می یابد اما اعتقاد و بررسی های ما 
نشانگر این است که کمتر از یک گرم از این 
میزان نمک از طریق محصوالت غذایی به 
مصرف کنندگان می رسد و بیش از پنج گرم 
آن از طریق مصرف نان وارد بدن می گردد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
دلیل  به  گفت:  تهران  معادن  و  و صنایع 
نان، نمک  و  آرد  زنجیره گندم،  اِشکاالت 
بیش از حد مجاز به بدن مصرف کنندگان 
وارد می شود که به نظر می رسد باید در این 

رابطه یک کار ملی انجام داد.

اشاره  با  آهن  راه  شرکت  مدیرعامل 
حومه  قطارهای  با  جابجایی  اینکه  به 
گفت:  رسد،  می  نفر  میلیون   7 به  ای 
در  حومه ای  قطارهای  سازمان  تشکیل 
برنامه ششم پیشنهاد شده است.محسن 
با  خبرنگاران  جمع  در  پورسیدآقایی 
جدی  سیاست های  از  یکی  اینکه  بیان 
و  حمل  توسعه  شهرسازی  و  راه  وزارت 
مهم ترین  از  گفت:  است،  حومه ای  نقل 
با  نقل  و  حمل  پیوند  دولت  برنامه های 
راهکارهای  از  یکی  که  است  شهرسازی 
آن ایجاد قطارهای حومه ای خواهد بود. 
می توانیم  حومه ای  قطارهای  با  که  چرا 
شهرها  مراکز  به  را  شهر  حومه  ساکنان 
اینکه  به  اشاره  با  کنیم.وی  متصل 
جابجایی مسافر با قطارهای حومه ای در 
داشته  توجهی  قابل  رشد  گذشته  سال 
سال ۹3،  در  که  حالی  در  افزود:  است، 
به 2  با قطارهای حومه ای  نقل  و  حمل 
رقم  این  امسال  بود  رسیده  نفر  میلیون 
به 4.5 میلیون نفر افزایش یافته است و 
برنامه ما این است که سال آینده به 7 

میلیون نفر برسد..
مترو به ایستگاه راه آهن متصل می شود

معاون شرکت راه آهن با تاکید بر اینکه 

ایستگاه های راه آهن باید در مرکز شهرها 
قرار گیرد، گفت: ایستگاه  های راه آهن در 
شهر تهران افزایش یافته و به خطوط مترو 
متصل می شود.سعید محمدزاده با تاکید 
بر اینکه جانمایی ایستگاه های راه آهن 
باید در داخل شهرها باشد، گفت: اینکه 
به  نیاز  باشد  در وسط شهر  ها  ایستگاه 
دلیل و مدرک ندارد و امری کامال بدیهی 
است.وی با اشاره به اینکه در دوره ای به 
راه آهن فشار آوردند که باید ایستگاه راه 
آهن قم را به خارج از شهر منتقل کنند، 
ایستگاه  و  افتاد  اتفاقا  این  اظهار داشت: 
قطار قم به محمدیه منتقل شد و مردم 
باید برای رسیدن به شهر قم دوباره یک 
مسیر جداگانه ای را در خارج از شهر طی 
می کردند تا به شهر قم برسند که این 
نداشت.معاونت  توجیهی  هیچ  موضوع 
فنی و زیربنایی شرکت راه آهن با بیان 
اینکه در این سالها مردم نسبت به این 
سرانجام  تا  داشتند  اعتراض  بسیار  امر 
دوباره ایستگاه قطار را به داخل شهر قم 
برگرداندیم، افزود: االن سیر تهران تا قم 
با قطار به 85 دقیقه رسیده و از ایستگاه 
راه آهن قم تا حرم حضرت معصومه)ص(   

7 دقیقه فاصله است.

افزايش مسافر قطارهای حومه ای به 7 ميليون نفر

تشکیل سازمان قطارهای حومه ای در برنامه ششم
رئيس كميسيون كشاورزی اتاق تهران:

زنگ خطر سالمت مردم به صدا درآمده است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از آذرماه امسال 
قطارهای با عمر باالتر از 45 سال هم از رده خارج می 
شوند، گفت: ترن ست ها و واگن های اتوبوسی جدید 
به ناوگان حومه ای وارد می شود.عباس آخوندی در 
مراسم افتتاح دو رام قطار مسافری درجه یک با بیان 
اینکه خوشبختانه این دو رام قطاری که  افتتاح شد 

توسط شرکت های ایرانی تولید شده اند و صد در صد 
تولید داخل هستند، گفت: ساخت این قطارها در 
داخل ایران نشان از توانایی صنعت حمل و نقل دارد 
و البته این قرارداد شامل این دو رام قطار نمی شود و 
بیش از 35 رام قطار توسط شرکت های ایرانی تولید 
و به ناوگان اضافه می شود.وی با اعالم اینکه تاکنون 

17 رام قطار توسط شرکت واگن پارس ساخته شده 
است و تا سه ماه آینده چند رام قطار دیگر را هم وارد 
ناوگان ریلی کشورمان می کنیم، افزود: سال گذشته 
توانستیم ناوگان باالی 55 سال را از رده خارج کنیم 
که در بین آنها قطارهایی با سن 64 سال هم در سیر 

بودند که از رده خارج شدند.

خروج قطارهای 

باالی ۴۵ سال از ریل   

در چهار ماه نخست امسال ایران 7000 تن 
معادل 113 میلیارد تومان خودرو و قطعات 
خودرو به کشورهای عراق، افغانستان، امارات 
متحده عربی، انگلستان و فرانسه صادر کرده 
است.بر اساس اطالعات گمرک در پنج ماه 
ارزش  به  تن   7857 جاری  سال  نخست 
113 میلیارد و 60۹ میلیون تومان قطعات 
خودرو به کشورهای عراق، افغانستان، امارت 
متحده عربی، ازبکستان، انگلستان، سوریه و 
غیره صادر شده است.قطعات خودرو صادراتی 
ایران شامل دستگاه های تراکتور کشاورزی، 
خودروی سواری 405، اجزا و قطعات تراکتور، 
اگزوز ماشین، رادیاتور آلومینیومی، کاسه چرخ 
اتومبیل، لوازم یدکی خودرو، کیسه باد، کمک 

فنر خودرو و غیره بوده است.حجم و ارزش 
قطعات خودرو صادراتی ایران به کشورهای 
عمده مقصد صادرات خودرو و قطعات خودرو 
به این شرح است.  اردن 17 تن به ارزش 
357 میلیون تومان،  ازبکستان 25 تن به 
ارزش 342 میلیون تومان، افغانستان 1000 
تن به ارزش ۹ میلیارد و 611 میلیون تومان، 
ارزش 5  به  امارات متحده عربی 580 تن 
میلیارد 5۹8 میلیون تومان، ایتالیا 2۹4 تن به 
ارزش 1 میلیارد و 436 میلیون تومان، سوریه 
128 تن به ارزش 2 میلیارد و 706 میلیون 
تومان، عراق 3000 تن به ارزش 73 میلیارد 
تومان و فرانسه 605 تن به ارزش 1 میلیارد و 

282 میلیون تومان.

در چهار ماه نخست امسال
چه کشورهایی قطعات خودرو ایرانی می خرند؟



آگهي مزایده کتبي خودرو )نوبت دوم(
شهرداري مال خلیفه در نظر دارد سه دستگاه از خودرو هاي متعلق به خود رابه استناد مجوز 
شوراي اسالمي شهر مال خلیفه از طریق مزایده عمومي به فروش رساند ،لذا از متقاضیان دعوت 
به عمل مي آید از تاریخ انتشار به مدت 15 روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداري مراجعه 
نمایند ،ضمنا« هزینه درج اگهي به عهده برنده مزایده مي باشد و شهرداري در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادات مختار است. تلفن شهرداري: 0383٤٤83309
1-وانت مزدا دو کابین مدل 1388 

2-وانت کمپرسي نیسان مدل138٤ 
3-نیسان یخچال دار حمل گوشت مدل 1389

داود امیري  ـ  شهردار مال خلیفه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
 به طور فوق العاده شركت نبرد كوهستان به شماره ثبت 721 شهركرد

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانوني ایشان دعوت ب عمل مي آید 
که در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده که در روز شنبه 95/6/6 راس 
ساعت ٤ بعد ازظهر در اصفهان خیابان فیض-ك باغ کاج-پ 56 تشكیل میگردد 

حضور به هم رسانید.
دستور جلسه :

1-انتخاب مدیران  2-انتخاب بازرسان
رئیس هیات مدیره- پرویز مشرفتاریخ انتشار 95/5/27

آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی 
نیاز 10 حلقه  الكترو پمپ مورد  شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان در نظر دارد 1٤ دستگاه 

چاه حاشیه سدهای شمیل و نیان را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری نماید.
لذا از شرکتهای دارای صالحیت الزم دعوت می شود از تاریخ درج این اگهی در ساعت های اداری و حداکثر 
دفتر  به  مناقصه  اسناد  و  کیفی  ارزیابی  اسنتد  دریافت  کتبی جهت  امادگی  اعالم  مورخ95/6/9 ضمن  تا 
قراردادهای این شرکت به نشانی بندرعباس –بلوار امام خمینی )ره(شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 

–شماره تماس :15-33335٤11-076مراجعه نمایند.
1-دستگاه مناقصه گزار : شرکت سهامی اب منطقه ای هرمزگان 

2-شرح مختصر عملیات :تهیه،حمل و باراندازی 1٤ دستگاه الكتروپمپ
3-محل اجرای پروژه: استان هرمزگان –سایت سدهای شمیل و نیان

٤-مدت زمان اجرای کار )جهت تهیه،تولیدو تحویل کاالی موضوع مناقصه(یک ماه
5-بر اورد هزینه اجرا کار : بر اساس قیمت پیشنهادی فروشنده

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 190000000ریال است که باید به صورت ضمانت نامه بانكی و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 
2175085٤0٤005بانک ملی شعبه دارایی بندرعباس همراه با سایر اسناد مناقصه در پاکت »الف«به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود 
مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ  افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و عالوه 

بر آن ضمانت نامه های بانكی باید طبق فرم های مورد قبول در اسناد مناقصه تنظیم شود.
7-تاریخ مهلت ،مبلغ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران و اسناد مناقصه : واجدین شرایط می توانند ضمن واریز مبلغ 
از  نام شرکت سهامی اب منطقه ای هرمزگان  به  بندرعباس  500000ریال به شماره حساب سیبا 2175085٤05003بانک ملی شعبه 
تاریخ درج این آگهی در ساعت های اداری و حداکثر تا مورخ 95/6/9نسبت به خرید و دریافت اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه از دفتر 
قراردادهای این شرکت اقدام نمایند اسناد مذکور فقط به نماینده مناقصه گر یا ارائه فیش واریز مبلغ اسناد و معرفی نامه معتبر شرکت 

با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه تحویل خواهد شد.
8-تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران و اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابی 
و اسناد مناقصه تا اخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ95/6/23 اسناد مربوط را تكمیل ودر پاکت الك و مهر شده به دبیرخانه محرمانه 

اداره حراست دستگاه مناقصه گزار تحویل و رسید دریافت دارند.
9-تاریخ بازگشایی پیشنهادات: پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران راس ساعت 10 صبح مورخ 95/6/31 بازگشایی 
خواهد شد حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان با ارائه معرفی نامه معتبر در جلسه افتتاح پیشنهادهای قیمت 

ازاد است.
10-محل تامین اعتبار : اعتبارات عمرانی 

www.hrrw.ir, http://iets.mporg.ir : 11-سایت های منتشر کننده اگهی
12 -به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده مخدوش سپرده کمتر از میزان مقرر پک شخصی و نظایر ان و یافاقد امضا مشروط مخدوش 

و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد 
13-هزینه درج اگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت سهامی اب منطقه ای هرمزگان 

 نوبت اول

شركت سهامی
 آب منطقه ای هرمزگان

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 4/54   طلوع آفتاب 6/25 
اذان ظهر 13/08  اذان مغرب 20/10

به  برخی  ارشاد اسالمی گفت:  و  وزیر فرهنگ 
صورت زیرزمینی سروده هایی را منتشر کرده اند 
که قطعا عوامل این گونه سروده ها از نظر قانونی 

تحت پیگرد قرارخواهند گرفت.
علی جنتی درهمایش فرهنگی اقتصادی استان 
لرستان در محل بوستان گفت و گو اظهارداشت: 
برخی سروده های زیرزمینی امروز منتشر کرده 

اند که از نظر این وزارتخانه و مردم محکوم است.
آیین افتتاحیه هفته فرهنگی و اقتصادی استان 
لرستان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
وزیر کشور، استاندار لرستان و لرستانی های مقیم 
تهران در سالن همایش های بوستان گفتگو برگزار 

شد.
هفته فرهنگی استان لرستان از تاریخ 25 تا 29 
مرداد ماه در محل بوستان گفت وگوی تهران 

برگزار می شود. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه سخنان 
خود در افتتاحیه این همایش گفت: تعدد و تنوع 
آداب، رسوم و سنت های لرستان در طول قرن 
های متمادی بزرگترین داشته و میراث قوم لر را 

پدید آورده است.
وی افزود: لرستان به خاطر موقعیت طبیعی خود 
ساکنانش را عمیقا به شعر، این هنر دیرپای بومی 
عالقمند کرده است و به جرات می توان » گفت 

لرستان سرزمین ترانه هاست«. در این فرهنگ 
شعر در بطن زندگی جریان دارد و زندگی در 
بطن شعر تکمیل می یابد شعر در همه جای 
زندگی مردم لرستان حضور دارد.جنتی اضافه کرد: 
اشعار حماسی لری بسیار فراوان و اغلب برگرفته 
از واقعیت های تاریخی و حماسه های محلی و 
قومی است و سرگذشت دالورمردان و شیرزنان 
لر همچون شیرعلی مردان خان، میرغالم و دیگر 
دالمردان و شیرزنان لر را روایت می کند.وی گفت: 
آنچه در حافظه تاریخی هر ملتی برای همیشه 
باقی می ماند حماسه هایی است که در دفاع از 

حیثیت و شعور انسانی به وجود آمده است.
تنها  فرهنگی  میراث  داد:  ادامه  فرهنگ  وزیر 
آثار تاریخی و اشیاء قدیمی نیستند بلکه میراث 
ناملموس مردم لرستان و آداب و سنت های مردم 

لرستان و آداب نیاکان را نیز شامل می شود.
در روز 26 مرداد اجرای موسیقی آئینی سنتی در 
فضای باز بوستان ساعت 17 و همچنین برگزاری 
همایش اقتصادی لرستان در سالن آمفی تئاتر این 
بوستان ساعت 18 و برگزاری برنامه شب های 

فرهنگی در فضای باز ساعت 21 اشاره کرد. 
عصر چهارشنبه 27 مرداد نیز اجرای موسیقی 

آئینی ساعت 17، اجرای تئاتر خیابانی ساعت 18 
در فضای باز، نشست تخصصی در سالن نشست 
های بوستان گفتگو ساعت 19 و برگزاری شب 
های فرهنگی لرستان در فضای باز ساعت 21 از 

دیگر برنامه خواهد بود. 
در قالب برنامه هفته فرهنگی لرستان طی روز پنج 
شنبه 28 مرداد ساعت 17 اجرای موسیقی آئینی 
سنتی، ساعت 18 اجرای تئاتر خیابانی ساعت 19 
نشست تخصصی در سالن نشست های بوستان 
گفت وگو و ساعت 21 برگزاری شب های فرهنگی 

را خواهیم داشت. 
در این هفته فرهنگی همچنین 300 تا 400 
استان  های  جاذبه  معرفی  برای  سرمایه گذار 
لرستان در قالب 70 غرفه نمایشگاهی پتانسیل 

های این استان را معرفی خواهند کرد. 
در این هفته لرستانی ها با برپایی غرفه های 
های  ظرفیت  اقتصادی،  و  فرهنگی  متنوع 
ارائه می  نشینان  پایتخت  به  را  مناسب خود 

کنند. 
نمایشگاه توانمندی های اقتصادی و فرهنگی 
سنتی  های  آیین  برگزاری  با  لرستان  استان 
و محلی تا روز جمعه در مجموعه نمایشگاهی 

بوستان گفتگو تهران ادامه دارد. 
 عالقه مندان می توانند از ساعت 17 تا 23 از

 برنامه های متنوع آن استفاده کنند. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

سروده های زیرزمینی تحت پیگیرد قانونی قرارمی گیرد

جشنواره ای
 به دور از عادت وصورت فرمالیته 

تئاتر  جشنواره  شانزدهمین  دبیری  که  برومند  مرضیه 
سعی  گفت:  دارد،  عهده  بر  را  مبارک  تهران  عروسکی 
کرده ایم هیچ اتفاقی در این جشنواره از روی عادت و به 
صورت فرمالیته رخ ندهد.این هنرمند اضافه کرد: متأسفانه 
خیلی اوقات جشنواره های ما به کار روتین و روزمره تبدیل 
می شوند و جذابیت خود را از دست می دهند در حالی که 
به کار گیری شیوه های نو، باعث تقویت تخیل و خالقیت 
خواهد شد. البته این موضوع به معنای آن نیست که همه 
اتفاقات خوب دوره های گذشته را تغییر داده ایم بلکه آن ها 
را ادامه می دهیم.وی در نشست خبری جشنواره بین الملل 
تئاتر عروسکی تهران مبارک در مجموعه تئاترشهر سخن 
تالش  این جشنواره  برگزاری  برای  کرد:   تأکید  می گفت، 
را  جشنواره  یک  که  آنچه  همه  به  نو  نگاهی  تا  کرده ایم 
بوجود می آورد، داشته باشیم. به همین دلیل درباره تمام 
جزئیات جشنواره بحث و گفت وگو و گاهی دعوا کرده ایم 
نیز  پیش  سال  دو  که  برسیم.برومند  بهتری  نتیجه  به  تا 
عهده  بر  را  عروسکی  تئاتر  جشنواره  پانزدهمین  دبیری 
بعضی  ایجاد  در  دوره  آن  در  کرد:  نشان  خاطر  داشت، 
مانند  نشدم  موفق  هم  جاهایی  و  بودم  موفق  تحوالت 
کاربردی  کاتالوگی  می خواستیم  که  جشنواره  کاتالوگ 
باشد، اما اشتباهی کردیم که باعث شد دو ماه درگیر این 

کاتالوگ باشیم.

غالم کویتی پور پس از ۸ سال قطعه 
جدید منتشر می کند

اثر  خواننده »ممد نبودی« و »غریبانه« جدیدترین 
خود را که پاسداشتی برای شهدای مدافع حرم است 

پس از حدود هشت سال منتشر می کند.
این  صدای  با  نسل  چندین  که  پور  کویتی  غالم 
هنرمند خاطره دارند، پس از سال ها سکوت بار دیگر 
به عرصه بازگشته و این بار اثری را در گرامیداشت 
زودی  به  که  است  خوانده  و  تولید  حرم  مدافعان 

منتشر خواهد شد.
این تک قطعه که قرار است موزیک ویدیوی آن نیز 
از سروده  آن  و شعر  دارد  نام  تولید شود، »حریم« 
های علیرضا آذر است. بهنام صبوحی نیز آهنگسازی 
و  پور  کویتی  غالم  صدای  با  که  داده  انجام  را  آن 

دکلمه محمود سراجی منتشر خواهد شد.
غالم کویتی پور در آستانه انتشار این تک قطعه، در 
توضیح دالیل تولید و انتشار این اثر گفت: شهدای 
و  مظلومترند  مقدس  دفاع  شهدای  از  حرم  مدافع 
به  کوچک  چند  هر  را  دینم  خواستم  قطعه  این  با 

ساحت ایثار و مردانگی این عزیزان ادا کنم.
این اثر به تهیه کنندگی موسسه فرهنگی »دلصدا« و 
تحت امتیاز موسسه »سراج« به زودی منتشر خواهد 

شد.

کنسرت »ناگفته« 
یک بار دیگر تمدید شد

به  »ناگفته«  های  کنسرت  مجموعه  برگزاری  گروه  عضو 
این  تمدید  از  ناظری  حافظ  و  ناظری  شهرام  خوانندگی 

کنسرت در فضای برج میالد تهران خبر داد. 
سید علی نیکونیا روابط عمومی و مدیر دفتر تولید موسسه 
»آوای هنر« در گفتگو با مهرتوضیح داد: نظر به استقبال 
خوب مردم تصمیم گرفتیم که برای پنجمین بار کنسرت 
»ناگفته« را تمدید کنیم و این در حالی است که تاکنون 
این کنسرت ها طی هفته  از  نفر  بر 24 هزار  بالغ  رقمی 

های گذشته دیدن کردند.
»ناگفته«  کنسرت  هشتمین  و  هفتمین  داد:  ادامه  وی 
و  چهاردهم  روزهای  موسیقایی  پروژه  این  جدید  دور  از 
برج  های  همایش  مرکز  باز  فضای  در  شهریور  پانزدهم 
پیش  اجراهای  در  البته  شود.  می  برگزار  تهران  میالد 
نوآوری  بر  تاکید  و  برنامه  بهتر  هرچه  برگزاری  برای  رو 

تغییراتی را در اجرای دکور، نور و صدا خواهیم داشت.
نیکونیا بیان کرد: بلیت فروشی کنسرت روزهای یاد شده 
در یک اقدام نمادین  ساعت 3:33:33 روز سه شنبه 26 

مرداد ماه آغاز می شود.
شهرام  خوانندگی  به  »ناگفته«  های  کنسرت  جدید  دور 
 21 ، ناظری روزهای 13، 14، 15، 20  و حافظ  ناظری 
و 22 مرداد ماه در فضای باز برج میالد تهران برگزار شد.

تولید 1۸5 نمایش تئاتر 

دو  افتتاح  از  بوشهر  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
و  اقدامات  با  گفت:  و  داد  خبر   94 سال  در  جدید  سینمای 
8 سالن سینمایی این استان به سیستم  پیگیرهای بعمل آمده 

شد.  مجهز  فیلم  نمایش  دیجیتالی  پخش 
رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  از  زمان  پیام  گزارش  به 
آستانه  در  ماحوزی  حمیده  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
اداره  این  فعالیتهای  برخی  تشریح  به  دولت  هفته  رسیدن  فرا 

کل در سالی که گذشت پرداخت.
جشن  برگزاری  استانی،  کتاب  نمایشگاه  برپائی  وی  گفته  به 
به  کتابخوانی،انتخاب  و  کتاب  حوزه  فعاالن  از  تجلیل  کتاب، 
کتاب  اهدا  ایران،  کتاب  پایتخت  طرح  در  دوم  شهر  عنوان 
مناطق  مساجد،  علمیه،  های  حوزه  مدارس،  ها،  دانشگاه  به 
دولتی،  نهادهای  قرآنی،  هنری،   ، فرهنگی  موسسات  عشایری، 
فرهنگی  اقدامات  جمله  از  استانی  نویسندگان  از  کتاب  خرید 

این اداره کل بوده است.
ارائه   ،47 به  تا   27 از  منظوره  تک  موسسات  مجوز  ارائه  وی 
بخش  اقدامات  دیگر  از  را   26 به   21 از  منظوره  چند  مجوز 

برشمرد. فرهنگی 
 100 قالب  36 دستگاه در  با  قرارداد  انعقاد  ماحوزی همچنین 
تفاهم نامه همکاری در حوزه کارهای فرهنگی، هنری و کتاب 

این بخش عنوان کرد.  اقدامات  ازدیگر  را 
وی برگزاری چند برنامه و مراسم بزرگداشت مفاخر، 45 شب 
4 جشنواره  ادبی،  نشست   30 بررسی،  و  نقد  کارگاه   90 شعر، 
ملی و منطقه ای، 23 جشنواره استانی و شهرستانی، روز ملی 

اداره کل برشمرد.  این  از دیگر فعالیت های  را  خلیج فارس 
بخشی  در  بوشهر  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
اداره  های  فعالیت  و  عملکردها  به  خود  سخنان  از  دیگری 
دو  مجوز  ارائه  و  اشاره  ها  رسانه  و  مطبوعات  حوزه  در  کل 
و  بیست  در  شرکت  خبری،  سایت   20 مجوز  اخذ  روزنامه، 
برگزاری  اطالعات،  بانک  ایجاد  مطبوعات،  نمایشگاه  یکمین 
مطبوعات،  خانه  تشکیل  رسانه،  اصحاب  با  اندیشی  هم  نشست 
248،تشکیل  به   207 از  تبلیغاتی  ی  ها  کانون  مجوز  افزایش 
استان،  دیجیتال  های  خانه  ساماندهی  و  دیجیتال  مجتمع 
فصلنامه  تا  دو  انتشار  و  جلسه   12 پژوهش  شورای  تشکیل 
اداره  این  رسانه  و  مطبوعات  حوزه  در  ها  فعالیت  جمله  از  را 

کرد.  عنوان  کل 
ماحوزی در ادامه به عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و گفت:  ای کرد  اشاره  نیز  امور هنری  در حوزه  بوشهر  استان 
شهرستانها،  و  استان  مرکز  در  تجسمی  نمایشگاه   50 برگزاری 
نشست   11 برگزاری  تجسمی،  آموزشی  کارگاه   502 برگزاری 
هنرمندان  اطالعات  بانک  ایجاد  تجسمی،  حوزه  در  تخصصی 
تجسمی، ارائه مجوز 49 آموزشگاه تجسمی در استان از جمله 

است.  بوده  فعالیتها  این 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر در ادامه اشاره 
ای هم به فعالیت های حوزه موسیقی کرد و از ارائه مجوز 11 
 ، آموزشی  کارگاه   40 برگزاری  استان،  در  موسیقی  آموزشگاه 
حل  کمیته  تشکیل  موسیقی،  تخصصی  نشست   10 برگزاری 
موسیقی،  ای  صحنه  اجرای   300 برگزاری  موسیقی،  اختالف 
سازمان  همکاری  با  کشور  از  خارج  به  موسیقی  گروه   4 اعزام 

داد.  ارتباطات خبر  و  فرهنگ 
برگزاری  نیز  نمایشی  هنرهای  حوزه  بخش  در  ماحوزی 
تئاتر  استانی،  مقدس  دفاع  تئاتر  استانی،  فجر  تئاتر  جشنواره 
دینی استانی،تئاتر کودک و نوجوان استانی، برگزاری سوگواره 
و تعزیه حسینی استانی و شهرستانی در 6 شهرستان، برگزاری 
جشن اردیبهشت تئاتر در تمام شهرستان ها و نمایندگی ها و 
برگزاری  نمایش،  آموزشی  کارگاه   46 برگزاری  استانی،  سپس 
فعالیت  از  را  نمایش   185 تولید  نمایش،  تخصصی  نشست   29

برشمرد.  این حوزه  های 
اقتصاد   « عنوان  با  جاری  سال  نامگذاری  به  اشاره  با  وی 
فرهنگ  اداره  راستا  این  در  نیز گفت:  و عمل«  اقدام  مقاومتی 
وزارتخانه  مسئوالن  با  همگام  بوشهر  استان  اسالمی  ارشاد  و 
و  به سیاستگذاری های صورت گرفته حرکت کرده  توجه  با  و 

انجام داده است. نیز  را  اقدامات مفید و موثری 

ویژه هفته دولت 

شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست            
 تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است

عکس خوی بر عارضش بین کآفتاب گرم رو      
 در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است

امروز با حافظ

اینجا  تا در  افتادیم  بر زمین  از کدامین ستاره 
یکدیگر را مالقات کنیم.؟ . 

فردریش نیچه

سخن حکیمانه

»داستان های گربه ای«
 وارد بازار کتاب شد

از  داستان   12
هوارد  »جفری 
نویسنده  آرچر« 
انگلیسی  پرفروش 
ترجمه  فارسی  به 
ویترین  در  و  شد 
شی ها  و بفر کتا
غالب  گرفت.  قرار 
آثاری  داستان ها، 

در  حضوش  سال  دو  در  آرچر  که  هستند 
زندان با آنها مواجه شده است.

 15 آرچر،  هوارد  جفری  مهر،  گزارش   به 
و  آمد  دنیا  به  انگلستان  در   1940 آوریل 
نیز  سیاست  عرصه  در  نویسندگی  بر  عالوه 
فعال بود. او پیش از شروع نویسندگی، عضو 
مجلس بریتانیا بود )1969 تا 1974(، اما در 
پی رسوایی مالی از سمت خود استعفا داد و 

تقریباً به مرز ورشکستگی رسید.
به  رفته اش  دست  از  سرمایه  احیای  از  پس 
کمک رمان های پرفروش، بار دیگر به معاونت 
اما این بار به  حزب محافظه کار انتخاب شد، 
حرفه  پایان  بارآمده،  ب  مالِی  رسوایی  دلیل 
در  سال   5 آرچر  خورد.  رقم  سیاسی اش 
و  بریتانیا  مجلس  در  سال  عوام، 14  مجلس 
دو سال آخر نیز در زندان، به ملکه انگلستان 
خدمت رساند. بین سال های 2001 تا 2003 
دادگاه  گمراه سازی  و  دروغ  شهادت  جرم  به 
سه  گردآوری  آن،  نتیجه  که  افتاد  زندان  به 
زندان«  »خاطرات  تحسین برانگیِز  مجموعه 
نام  به  را  خود  کتاب  اولین  است.آرچر  بوده 
پنی کمتر« در  نه یک  بیشتر،  پنی  »نه یک 
پائیز 1974 به منظور رهایی از ورشکستگی 
می توان  او  موفق  کتاب های  از جمله  نوشت. 
به »هابیل و قابیل« )1979( و »پیچشی در 
 330 تاکنون  کرد.  اشاره   )1988( داستان 
میلیون نسخه از کتاب های او در سراسر دنیا 
به فروش رسیده است.کتاب حاضر ترجمه 12 
داستان کوتاه است که نویسنده، با 9 داستان 
از آنها در زندان مواجه شده و باقی داستان ها 
اگرچه در زندان برایش تعریف نشده اند، ولی 
همگی ریشه در واقعیت دارند. این کتاب در 
سال 2006 به چاپ رسیده و متن هر داستان 
کارتونیست  سیرل«  »رونالد  طراحی های  با 

انگلیسی، آراسته شده است.

در بازار کتاب

ایران  اثر در بخش های مختلف مسابقه سینمای   233
رقابت  مقاومت  فیلم  بین الملل  جشنواره  چهاردهمین 
می کنند.به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت با اعالم این خبر افزود: این آثار 
از میان بیش از 1400 اثر متقاضی حضور در این دوره 

جشنواره توسط هیات های انتخاب و ارزیابی برای رقابت 
آثار  فیلم های سینمایی،  شامل:  مختلف  بخش های  در 
سینمایی ویدیویی، فیلم های کوتاه، مستند، پویانمایی، 
سریال، نماهنگ، جلوه گاه نور و قلم طالیی پذیرفته شدند.بر 
پایه این خبر؛ آمار تفکیکی آثار بخش مسابقه به این ترتیب 
است:  27 اثر پویانمایی، 14 اثر سینمایی -ویدیویی، 12 
سریال تلویزیونی، 21 فیلم سینمایی، 5 انیمیشن سینمایی، 
32 اثر کوتاه، 55 اثر مستند، 25 اثر نماهنگ، 20 عنوان 
فیلمنامه کوتاه و سینمایی و 22 اثر در بخش جلوه گاه نور 
ویژه پدران و مادران شهدا.در این خبر آمده است: این آثار 
به لحاظ موضوع شناسی با موضوعاتی چون: نقش انقالب 

اسالمی و دفاع مقدس در احیای هویت ایرانی – اسالمی، 
تالش مسلمانان در احیای هویت اصیل اسالمی برای مقابله 
با اسالم هراسی و ایران هراسی، نقش همبستگی و انسجام 
اسالمی در حمایت از مقاومت و بیداری اسالمی در منطقه 
و جهان.، نقش اقتصاد مقاومتی در شکست تحریم های 
اقتصادی و سیاسی دشمنان انقالب اسالمی، تبیین اندیشه 
های امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری، نقش جانبازان، 
آزادگان و خانواده شهداء در حفظ دستاوردهای انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس، افشای نقش آمریکا، صهیونیسم و 
وهابیت در هتک حرمت مسلمانان و دیگر ادیان توحیدی، 
پرداختن به شهدای ترور و شهدای هسته ای در راستای 

افشای چهره حقوق بشر آمریکایی، نقش بسیج در پیشرفت 
علمی، فرهنگی و سازندگی کشور،  نقش مردم در مقابله با 
تروریسم، فتنه، فرقه گرایی و گروه های  انحرافی و منافقین، 
نقش مردم غزه، لبنان، سوریه، عراق و یمن در مقابله با 
صهیونیسم و استکبار جهانی و اندیشه های تکفیری،  نقش 
هالیوود در ترویج خشونت، تروریسم و فرقه-سازی برای 
 – ایرانی  ادیان توحیدی، نقش سبک زندگی  با  مقابله 
اسالمی در مقابله با جنگ نرم و  رسانه های استکباری، 
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سالم سازی جامعه 
به ویژه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و افشای فاجعه منا 

انتخاب شدند.

رقابت 233 فیلم 
در بخش های مسابقه سینمای 

ایران جشنواره مقاومت


