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وزیر نفت خبر داد:

احتمال حذف کارت سوخت تا آخر هفته
برای  روسیه  و  ایران  مذاکرات  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
سوآپ نفت، از تعیین تکلیف عرضه بنزین تک نرخی تا 
پایان هفته جاری در مجلس خبر داد و گفت: اکنون با 

رشد قابل توجه مصرف بنزین مواجه نیستیم.
به گزارش مهر، بیژن نامدار زنگنه در یک برنامه زنده 
تلویزیونی در شبکه خبر سیما درباره آخرین وضعیت 
جاری  هفته  گفت:  کشور،  در  بنزین  عرضه  نحوه 
مجلس  در  نرخی  دو  یا  یک  بنزین  عرضه  وضعیت 

شورای اسالمی تعیین تکلیف می شود.
تک  بنزین  عرضه  وجود  با  اینکه  اعالم  با  نفت  وزیر 

نرخی از سال گذشته تاکنون، اما با رشد مصرف قابل توجه بنزین در کشور روبرو نبوده ایم، تصریح کرد: عالوه بر 
این، با توجه به وضعیت قیمت ها، قاچاق بنزین در سطح کشور وجود ندارد و با توجه به رشد مصرف دو درصدی، 

نیازی به عرضه  کارتی بنزین در کشور نیست.

حمله شیمیایی ائتالف متجاوز عربی به استان صعده

شکر از المپیک 
سربلند بیرون آمدیم

ریسک بانکی ایران
 ٣ برابر دنیا

رهبر معظم انقالب:

مسجد هسته مقاومت فرهنگی و پایگاه فعالیت اجتماعی است
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خانواده ها محبوس 
در خأل مجازی!

 
ایرانی، موضوعی  الهام آمرکاشی/ سبد فرهنگی خانواده های 
است که این روزها ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده است و 
بحث های متعددی را به چالش می کشد. ترویج شیوه های نوین 
در سبک زندگی و تأثیرات اجتماعی فضای مجازی در خانواده ها 
باعث نوعی خأل و انزوا طلبی در افراد خانواده شده است که به 
طور مستقیم بر روابط درونی و بیرونی افراد خانواده و جامعه 

سایه افکنده است.

راهیابی نفتکش  های ایرانی به گروه 
بیمه های بین المللی »پی اند آی«

تحریم  سال ها  از  بعد  ایران  نفتکش  بزرگ  ناوگان 
کالب پی.اند.آی  بیمه  کامل  پوشش  زیر  دوباره   بیمه ای، 

 )P&I CLUB( قرار گرفت.
مشکل بیمه ای مربوط به نفتکش های ایران در حال رفع 
المللی  بین  ای  بیمه  های  گروه  تدریج  به  و  است  شدن 

مشارکت با ایران را آغاز می کنند.

خبرسبک زندگی
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روحانی:

 ورود اس ٣00 به ایران یک کلمه رمز برای دنیاست
قادر به خرید، فروش و ساخت سالح هستیم

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار ائمــه جماعــات 
مســاجد اســتان تهــران، مســاجد را پایــگاه »اجتمــاع، مشــورت، مقاومــت، برنامــه 
ریــزی و حرکــت اجتماعــی و فرهنگــی« خواندنــد و بــا اشــاره بــه ضــرورت تقویــت 

ــرای  ــد: ب ــه عنــوان تکیــه گاه اصلــی انقــاب و نظــام افزودن ایمــان دینــی مــردم ب
تشــخیص تکلیــف در قبــال مســائل جــاری بایــد بــا نگاهــی کان و فرهنگــی، رونــد 

ــرد. ــل و جریان شناســی ک ــه را تحلی ــی حرکــت جامع کل

رئیس جمهور با بیان اینکه ورود اس ۳۰۰ به 
ایران یک کلمه رمز برای دنیاست، گفت: امروز 
هم قادر به خرید و فروش سالح هستیم و هم 

می توانیم سالح مورد نیازمان را بسازیم.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در 
مراسم روز صنعت دفاعی اظهارداشت: ما دنبال 
انبار  دنبال  نبودیم،  شیمیایی  سالح  ساخت 
کردن سالح شیمیایی نیز نبودیم و این مسئله 

یک بار برای جهانیان روشن شد.
وی افزود: موضوع بعدی که بر مبنای آن تبلیغ 
می کردند، ایران را مستحق فشار می دانستند و 
قطعنامه علیه ما تصویب می کردند و فشارهای 
اینکه  کردند،  می  وارد  ما  مردم  بر  متفاوت 
مخفیانه در پی ساخت سالح هسته ای هستیم.

رئیس جمهور گفت: حل مسئله  PMD که 
برای  و  دفاع  وزارت  بر دوش  آن  از  بزرگی  بار 
پاسخ به ده ها و صدها سوال آژانس بود، با این 
هدف صورت گرفت که ثابت شود بدخواهان این 

انقالب نسبت به ما دروغ گفته اند.
روحانی ادامه داد: حل مسئله PMD پیروزی 
اخالقی جمهوری اسالمی ایران بود و ما به دنیا 
ما  بدخواهان  و  هستیم  راستگو  کردیم  ثابت 

دروغگو هستند.
انرژی  المللی  بین  آژانس  اینکه  داد:  ادامه  وی 
به  نسبت  که  کرد  اعالم  سالها  از  بعد  اتمی 
بحثی  دیگر  ایران  ای  هسته  پرونده  گذشته 
پرونده کاماًل بسته شده است و کاری  نداریم. 
که امروز داریم نسبت به آینده است و اجرای 
برجام، یک پیروزی حقوقی و فنی بود. این یک 

پیروزی اخالقی بود که ما به دست آوردیم.
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  افزود:  جمهور  رئیس 

و  حقوقی  فنی،  توان  همه  مسلح  نیروهای 
سیاسی خود را برای این کار به کار گرفت، این 
کار بسیار عظیم و بزرگ بود. از صدها خاصیت 
برجام اگر بگذریم، کسی نمی تواند منکر این 
دروغ  ما  بدخواهان  کردیم  ثابت  شود.  مسئله 
می گویند و ما راست می گوییم، کسی در این 

شک ندارد.
روحانی خاطرنشان کرد: اینکه ما توانستیم به 
جهانیان ثابت کنیم که اگر رهبر معظم انقالب 
فتوایشان این است که ساخت سالح هسته ای 
نامشروع  انبار سالح هسته ای  نامشروع است، 
است و بکارگیری آن نیز نامشروع است، ما به 

این فتوا عمل کردیم.
و  دورو  که  نیستیم  ملتی  ما  داد:  ادامه  وی 
در  و  بگوئیم  سخنی  زبان  به  باشیم.  دوچهره 
من  نظر  به  دهیم.  انجام  دیگری  کار  عمل 
بازدید آمانو از پارچین یک بازدید تاریخی در 

ایران  اسالمی  تاریخ مسائل حقوقی جمهوری 
بود. این کار با تالش و کوشش تمام مسئوالن 
این  در  که  هایی  شخصیت  و  صاحبنظران  و 

زمینه کار کرده اند، بود.
رئیس جمهور گفت: امروز فضای دیگری برای 
ما ایجاد شده است و این را وزارت دفاع و صنعت 
دفاعی به خوبی می تواند توضیح دهد که فضای 
از  قبل  فضای  به  نسبت  چقدر  برجام  از  بعد 

برجام تغییر کرده است.
روحانی افزود: امروز اگر ما نقشه و یا ماده اولیه ای 
را بخواهیم یا فوالد خاص و آلیاژ خاصی مورد 
یک  با  علمی  رابطه  بخواهیم  یا  باشد  ما  نظر 
موسسه برقرار کنیم، آیا شرایط با یک سال پیش 
تفاوت می کند یا خیر؟ اگر فرق کرده به معنای 
فضای جدیدی است که برای ما در زمینه فناوری 

پیشرفته و پیچیده به وجود آمده است.
اد      امه د      ر صفحه 3

ناوگان بزرگ نفتکش ایران بعد از سال ها تحریم بیمه ای، دوباره زیر پوشش 
کامل بیمه پی.اند.آی کالب )P&I CLUB( قرار گرفت.

مشکل بیمه ای مربوط به نفتکش های ایران در حال رفع شدن است و به 
تدریج گروه های بیمه ای بین المللی مشارکت با ایران را آغاز می کنند.

بر این اساس، شرکت ملی نفتکش به نقل از پایگاه خبری »ترید ویندس« 
)TradeWinds( گزارش کرد: شمار زیادی از کشتی های ناوگان شرکت 
ملی نفتکش ایران دوباره زیر پوشش کالب های بیمه پی.اند.آی )P&I( قرار 

گرفتند. 
این اقدام به چند سال دشواری کشتی های ایرانی برای ورود به آب های 
بین المللی پایان داد؛ به طوری که از این پس ناوگان نفتکش ایران می تواند 
راحت تر از گذشته اجاره داده شوند و وارد بندرهایی شوند که پیش از این به 

سختی اجازه ورود به آنها را پیدا می کردند.                      
اد      امه د      ر صفحه 2

شهریور  پانزدهم  فرانسه  ملی  مجلس  رئیس 
به دعوت رسمی علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی به مدت 4 روز به تهران سفر 

می کند.
»کلود  ریاست  به  فرانسه  پارلمانی  هیأت   
روز  کشور  این  ملی  مجلس  رئیس  بارتلون« 
قوه  رئیس  الریجانی  علی  دعوت  به  دوشنبه 

مقننه به تهران سفر می کند.
تهران،  به  خود  روزه  چهار  سفر  در  بارتلون 
مجلس،  رئیس  الریجانی  علی  با  دیدار  ضمن 
دکتر  جمله  از  کشورمان  بلندپایه  مقامات  با 
ا... آیت  و  جمهوری  رئیس  روحانی  حسن 

تشخیص  مجمع  رئیس  رفسنجانی  هاشمی 
مصلحت نظام دیدار و گفت وگو می کند.

به گزارش خانه ملت، قوه مقننه فرانسه از دو 
مجلس سنای فرانسه و مجلس ملی این کشور 
مکان  دولوکزامبورگ  پاله  است.  تشکیل شده 
سنا و پاله بوربن )کاخ بوربن( جایگاه مجلس 

ملی فرانسه می باشد.
فرانسه  مجالس  از  کدام  هر  های  نشست 
دو  این  گاه  ولی  شود،  می  انجام  جداگانه 
کنگره  قالب  در  را  ها  آیی  گردهم  مجلس 
بازنگری در  به منظور  فرانسه در کاخ ورسای 

قانون اساسی فرانسه به انجام می رسانند. 
و  تن   ۳48،  2۰12 سال  در  سناتورها  تعداد 

نمایندگان 577 نفر بوده است.

روحانی: ورود اس ۳۰۰ به ایران یک کلمه رمز برای دنیاست

راهیابی نفتکش  های ایرانی
به گروه بیمه های بین المللی »پی اند آی«

به دعوت رسمی الریجانی؛ رئیس مجلس فرانسه به تهران سفر می کند

همین صفحه
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کالم  نور

راهیابی نفتکش  های ایرانی به گروه 
بیمه های بین المللی »پی اند آی«

اد      امه از صفحه1
در  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  که  حالی  در 
بدون  و  مستقیم  ورود  برای  مذاکره  حال 
المللی  بین  کالب های  به  کارگزاران  واسطه 
ای  بیمه  پوشش  تاکنون  است،   P&I
های  کالب  سوی  از  ایران  نفتکش  ناوگان 
شیپ  استیم   ،)Skuld( اسکولد  ای  بیمه 
)Steamship Mutual( و وست انگلند 

)West of England( ارایه شده است.
ناوگان  بازگشت  برای  زیربنایی  فعالیت های 
المللی  بین  ای  بیمه  به کالب های  نفتکش 
در ماه ژانویه 2016 )دی 1395( همزمان با 
برداشته شدن تحریم های بین المللی علیه 

ایران انجام شد.
اهمیت »روز اجرای برجام« در ماه ژانویه این 
بود که کشتی های ایرانی می توانستند یک 
المللی  بین  های  بیمه  پوشش  زیر  دیگر  بار 

قرار گیرند.
آمریکا  های  تحریم  ادامه  میان،  این  در 
مشکالتی را ایجاد می کرد و بانک های بین 
المللی بویژه آنها که به آمریکا وابسته بودند، 
زدند،  می  سرباز  ایران  با  مراوده  انجام  از 
همچنین تراکنش هایی که انجام می گرفت 

نیز نمی توانست دالری باشد. 
از سوی دیگر، با توجه به اینکه بخش هایی 
از قوانین P&Iها از سوی آمریکا نوشته شده 
بود، کالب های P&I نیز با مشکالتی برای 

ارایه بیمه به کشتی های ایرانی روبرو بودند.
در  برجام،  اجرای  از  ماه  چند  گذشت  با  اما 
مشارکت با ایران شفافیت هایی ایجاد شد و 

بانک ها آماده فعالیت با ایران شدند. 
بیمه  برنامه های  همچنین، در همین مدت 
با  تراکنش  تا  شد  ارایه  ایران  ناوگان  به  ای 
ممکن  دیگر  ارزهای  و  انگلیس  پوند  یورو، 

شود.
اجرای  امسال  ماه  دی  از  ایرنا،  گزارش  به 
اسالمی  جمهوری  ای  هسته  )توافق  برجام 
تحریم  آن  تبع  به  و  عملیاتی  و 5+1(  ایران 

های صنعت نفت ایران رفع شد.
با توجه به ریسک باالی حمل محموله های 
نفتی، بندرهای بسیاری از کشورها به شرطی 
که  دهند  می  را  ها  نفتکش  به  تردد  اجازه 
زیر پوشش بیمه های معتبر بین المللی قرار 
فقدان  به دلیل  اساس  این  بر  باشند،  داشته 
های  نفتکش  المللی، حضور  بین  های  بیمه 
ایرانی در بندرهای اروپایی با مانع روبرو شد.

های  نفتکش  بیمه،  مشکل  رفع  صورت  در 
مقصد  به  ایران  نفت  حمل  بر  افزون  ایرانی 
اروپا، می توانند نفت شرکت های بین المللی 

را نیز در بندرهای مختلف حمل کنند.
بیمه پی اند آی مسوولیت مالکان کشتی را 
پوشش می دهد که این قرارداد طی فرآیند 
موارد  از  بسیاری  در  و  مشاوره  بازرسی، 

آموزش منعقد می شود.

حمله شیمیایی ائتالف متجاوز 
عربی به استان صعده

جنایت  تازه ترین  در  عربی  متجاوز  ائتالف 
حاوی  موشک های  با  یمن  مردم  علیه  خود 
را  صعده  استان  در  مناطقی  سمی  مواد 

بمباران کرد.
اعالم  یمنی  نظامی  منابع  ایسنا،  گزارش  به 
کردند که ائتالف متجاوز سعودی و مزدوران 
سمی  مواد  حاوی  راکت های  آن  به  وابسته 
المعادی،  علی،  غول  قوبره،  روستاهای  به  را 
شلیک  صعده  استان  در  العقران  و  العصرات 
کردند که موجب بیهوشی تعدادی از ساکنان 
این روستاها و حاالت خفگی و جراحاتی در 

آن ها شد.
حاوی  راکت های  از  استفاده  اینکه  وجود  با 
مواد سمی از لحاظ بین المللی ممنوع است 
اما ائتالف متجاوز سعودی چندین بار از این 

سالح ها استفاده کرده است.
در درگیری میان نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی و متجاوزان در استان تعز طی ساعات 
گذشته بیش از 50 متجاوز کشته و بیش از 

70 تن نیز زخمی شدند.
روز گذشته  تعز طی چند  محور غربی شهر 
شاهد شدیدترین درگیری ها میان دو طرف 

بوده است.
یمن  مردمی  کمیته های  و  ارتش  همچنین 
در  مسلح  گروه های  برخی  با  اسرا  تبادل  به 
این  نتیجه  در  که  پرداختند  الجوف  استان 
از ارتش و کمیته های  تبادل اسرا، 16 اسیر 

مردمی آزاد شدند.
از  موشک  یک  شلیک  پی  در  این  بر  عالوه 
خاک یمن به پایگاه دفاع هوایی عربستان در 
شهر نجران یک تن کشته و شش تن دیگر 

زخمی شدند.

خبر

ایران انفجار تروریستی در ترکیه را محکوم کرد

انفجار تروریستی در ترکیه را  ایران  سخنگوی وزارت امور خارجه 
شدیداً محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، رییس مرکز دیپلماسی عمومی و 
اقدام  امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن  رسانه یی وزارت 
تروریستی در شهر غازی آنتب ترکیه را که به کشته و مجروح شدن 
شدیداً  را  شد  منجر  کشور  این  شهروندان  از  توجهی  قابل  تعداد 
پلید  اقدام  این  ترکیه  دولت  و  ملت  با  هم دردی  و ضمن  محکوم 

ضدانسانی را به خانواده قربانیان این حادثه تسلیت گفت.
او افزود: انجام این نوع اقدامات تروریستی در یک محفل عروسی و 
کشتار مردم بی دفاع و غیر نظامی بار دیگر به وضوح اهداف شوم و 
پلید ضد بشری تروریسم تکفیری را به نمایش گذاشته و گویای آن 
است که این پدیده خطرناک و شوم چگونه در رسیدن به اهداف 
غیرانسانی و نامیمون و شوم خود، جامعه جهانی را تهدید می کند. 
این اقدامات افراطیون تکفیری، صلح و ثبات کشورهای منطقه را 
هدف قرار داده و نیازمند مقابله جدی کشورهای منطقه با این پدیده 

خشونت آمیز است.

اعالم وصول 4 سوال از وزیر امورخارجه

چهار سوال از وزیر امور خارجه در پایان جلسه علنی دیروز اعالم 
رئیسه  هیات  عضو  کاتب  غالمرضا  ایسنا،  گزارش  به  شد.  وصول 

مجلس موارد اعالم وصولی را به شرح زیر قرائت کرد.
امور  وزیر  از  کرمان  نماینده  پورابراهیمی  محمدرضا  ملی  سوال 
خارجه درباره علت عدم فعالیت وزارت خارجه در عرصه دیپلماسی 
اقتصادی؛ سه سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر 
خارجه که این سواالت شامل این است: تنظیم گزارش قانونی سه 
ماهه وزارت خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 
موضوع اجرای برجام به دور از واقعیات، علت مخالفت وزیر خارجه 
با برگزاری نمایشگاه افسانه هولوکاست و چرایی تغییر معاونت عربی 

آفریقایی وزارت خارجه در شرایط حساس منطقه.

اعدام ضارب بانوان جهرمی در مالءعام

حکم اعدام ضارب بانوان جهرمی روز یکشنبه در مالء عام اجرا شد.
به گزارش ایسنا، حکم متهم »سعیدـ  ب« که از سوی دادگاه انقالب 
جهرم به جرم محاربه از طریق کشیدن سالح سرد بر بانوان جهرم به 
اعدام در مالء عام محکوم شده بود، دیروز پس از تأیید حکم توسط 
شعبه 41 دیوان عالی کشور و استیذان معاون اول قوه قضائیه در 
چهارراه دفاع مقدس جهرم و با حضور جمع کثیری از مردم اجرا 

شد.
این متهم 24 ساله، 2 سال قبل با اقدامات خود باعث ایجاد ترس 

و وحشت در میان زنان و دختران در شهرستان جهرم شده بود.
مرداد در جمع  یکشنبه 31  دادگستری شهرستان جهرم  رئیس   
خبرنگاران گفت: محکوم معدوم، دوسال پیش با استفاده از چاقو و از 

پشت سر تعداد 9 نفر از بانوان این شهرستان را مجروح کرده بود .
وی افزود: با احراز »صحت عقل« ضارب درلحظه ارتکاب جرم برای 
اسالمی  قانون مجازات  مواد 279،2۸2 و 2۸3  به  واستناد  دادگاه 
مصوب سال 1392،وی در دادگاه بدوی شهرستان جهرم به اتهام 
محاربه به اعدام محکوم شد. وی گفت: این حکم با  تایید دیوان 
عالی کشور و رییس قوه قضاییه صبح امروز در مالء عام  اجرا شد 
هم چنین به خاطر ایراد ضرب و جرح به وسیله چاقو به مردم و با 
عنایت به گواهی های ارائه شده پزشکی قانونی توسط شاکیان، به 

پرداخت دیه نیز محکوم شده است.

دستگیری عامالن شهادت مامور نیروی انتظامی 
در ایرانشهر

شهادت  عامالن  دستگیری  از  زاهدان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
انتظامی خبر  گروهبان یکم »حسینعلی سبحانیان« مامور نیروی 
داد. به گزارش ایسنا، محمد مرزیه با بیان این خبر گفت: گروهبان 
یکم حسین علی سبحانیان 13 مهر سال 94 در درگیری با اشرار در 
ایرانشهر به درجه شهادت نائل شد و اخیرا دو نفر از کسانی که در 
شهادت این مامور نیروی انتظامی نقش داشتند با هویت »ع. ک« 
و »الف.ب« دستگیر شدند. وی افزود: این پرونده در شعبه بازپرسی 

دادسرای ایرانشهر در حال رسیدگی است.
ماموران  کشور،  کل  دادستانی  عمومی  روابط  گزارش  براساس 
کالنتری 12 شهرستان ایرانشهر 13 مهر 94 در حین گشت زنی 
در کمربندی مکران بودند که افراد مسلح با یک دستگاه خودرو 
پژو 405 در کنار خودرو آنان قرار گرفته و ماموران را به رگبار 
می بندد که در این حادثه بر اثر تیراندازی افراد شرور، یک مامور 

نیروی انتظامی به شهادت می رسد.

شکل گیری کمیته ملی آب در وزارت جهاد کشاورزی

آب  ملی  مشترک  کمیته  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
وزارت  زراعت  و  خاک  و  آب  های  معاونت  مشارکت  با  امسال 

جهاد کشاورزی شکل می گیرد.
عباس کشاورز در حاشیه دومین نشست معاونان بهبود تولیدات 
استان های سراسر کشور در ساری در  گیاهی جهاد کشاورزی 
گفت و گو با ایرنا افزود: در این کمیته برای بهره وری محصوالت و 

مناطق کشاورزی کشور خط قرمز آب تعریف می شود.
این کمیته  برنامه های  از دیگر  نیز  را  باران  بهره وری آب  وی 
نام برد و اظهار داشت: جابجایی محصوالت با الگو کشت را در 
کشاورزی دیم نیز باید جدی بگیریم. معاون زراعت وزیر جهاد 
وارد  تر  جدی  نیز  کشاورزی  تحقیقات  کرد:  تصریح  کشاورزی 
عرصه کشاورزی شده و ابیاری تحت فشار در زراعت باید مورد 

توجه جدی مسئوالن و کشاورزان قرار گیرد.
های  برنامه  از  اب  از  بهینه  استفاده  اینکه  به  اشاره  با  کشاورز 
مهم کشور در حوزه اقتصاد است ، بیان داشت: به نظر می رسد 
نیرو و جهاد  وزارت  ماموریت های  و  اجرای درست وظایف  در 
بخشی  تعادل  و  نظارت  های  طرح  اجرای  حوزه  در  کشاورزی 

منابع آبی غفلت شده است.
و  کرد  اشاره  کشور  در  مجاز  غیر  های  چاه  وجود  به  کشاورز 
گفت: برای اجرای طرح های تعادل بخشی آب ابتدا باید وضعیت 

چاه های غیر مجاز کشور تعیین و تکلیف شود.
اختالف  کشاورزی  و  آبی  منابع  بین  اکنون  اینکه  اظهار  با  وی 
فنی بهره برداری وجود دارد، ادامه داد: به دلیل بی توجهی به 
از مناطق کشور کشاورزی به بن بست  الگوی کشت در برخی 
رسیده است و شاید وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه کمی 

مماشات کرده است.
بخشی  تعادل  های  طرح  اجرای  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
و گفت: وظیفه  دانست  نیرو  وزارت  را وظیفه  آبی کشور  منابع 

کشاورزی این است که از حقابه قانونی استفاده مناسب کند.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار ائمه جماعات مساجد استان 
مشورت،  »اجتماع،  پایگاه  را  مساجد  تهران، 
و  اجتماعی  حرکت  و  ریزی  برنامه  مقاومت، 
فرهنگی« خواندند و با اشاره به ضرورت تقویت 
اصلی  تکیه گاه  عنوان  به  مردم  دینی  ایمان 
انقالب و نظام افزودند: برای تشخیص تکلیف 
با نگاهی کالن و  باید  در قبال مسائل جاری 
فرهنگی، روند کلی حرکت جامعه را تحلیل و 

جریان شناسی کرد.
به گزارش ایسنا، رهبر انقالب با یادآوری فلسفه 
روِز  این  افزودند:  مسجد  جهانی  روز  تعیین 
اساساً انقالبی، با پافشاری و مطالبه جمهوری 
اسالمی و به علت آتش زدن مسجداالقصی به 
دست صهیونیستها و با هدف مقابله امت اسالم 
کنفرانس  سازمان  در  صهیونیستی،  رژیم  با 
اسالمی تصویب شد و باید با همین نگاه، آن را 

مورد توجه قرار داد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، تشکیل مسجد را از 
ابتکارات اسالم برای شکل دادن به اجتماعات 
و ارتباطات مردم بر محور »ذکر، نماز و توجه 
تاریخ  در  افزودند:  و  خواندند  خداوند«  به 
اسالم، مسجد مرکزی برای مشورت، همکاری 
اجتماعی،  مهم  مسائل  در  تصمیم گیری  و 

سیاسی و نظامی بوده است.
رهبر انقالب از همین زاویه بر اهمیت مسئله 
با  باید  نماز  کردند:  خاطرنشان  و  تأکید  نماز 
و  متعال،  خداوند  به  عمیق  توجه  و  کیفیت 
و  باشد  ریا  و  غفلت  همچون  آفاتی  از  به دور 
نقش ائمه جماعات در تبیین و ترویج عملی 
و زبانی مسئله نماز به عنوان حقیقتی جذاب و 

شوق انگیز بسیار مهم است.
ایشان، مسجد را پایگاهی برای همه کارهای 
پایگاه  باید  مسجد  گفتند:  و  دانستند  نیک 
با  مقابله  دنیا،  و  دل  عمران  »انسان سازی، 
برای  زمینه سازی  و  بصیرت افزایی  دشمن، 
وظیفه  بنابراین  باشد،  اسالمی«  تمدن  ایجاد 
اقامه نماز، »اقامه حق  بر  امام جماعت عالوه 
و عدل، تبیین دین و ابالغ احکام دینی« است.
را  جماعت  امام  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
امامت  افزودند:  و  خواندند  مسجد«  »محور 
با  نباید  مسجد شغلی مهم و اساسی است و 
نگاهی حاشیه ای به این مأموریت مهم، در حق 
مسجد کم گذاشت، بلکه باید با »حضور منظم 
و با طمأنینه، ادای با کیفیِت نماز، گفت وگو با 
مردم و تشکیل حلقه های معرفتی و پاسخ به 

سؤاالت جوانان«، حق مسجد را ادا کرد.
از  را  مساجد  به  بخشیدن  محوریت  ایشان، 
از  عظیم الشأن  امام  بزرگ  هنرهای  جمله 
همان روزهای اول انقالب اسالمی برشمردند 
فعالیتهای  انواع  »پایگاه  مسجد  افزودند:  و 
اجتماعی« است و در تقویت فکری و ترغیب 
نقش  اجتماعی  گوناگون  فعالیتهای  به  مردم 

اساسی دارد.

رهبر انقالب مساجد را »هسته مقاومت« به ویژه 
خاطرنشان  و  برشمردند  فرهنگی  مقاومت 
نباشد،  فرهنگی  خاکریز  و  حصار  اگر  کردند: 

همه چیز از دست می رود.
ایشان، تالش پیچیده و متنوع دشمنان برای 
انقالب  اوایل  از  تر  گسترده  را  فرهنگی  نفوذ 
دانستند و افزودند: آماج این حرکت مستمر و 
چند الیه، ایمان دینی مردم است، یعنی همان 
عاملی که عامل اصلی پیروزی انقالب اسالمی 

و تشکیل جمهوری اسالمی بوده است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، انقالب اسالمی را 
زلزله ای شدید در ارکان نظام سلطه خواندند 
و افزودند: به برکت »اسالم انقالبی« و »انقالب 
اسالمی« هدف اصلی زورگویان جهانی یعنی 
فرمانروایی بر منطقه ناکام مانده و امریکا در 

منطقه غرب آسیا عماًل زمین گیر شده است.
و  ایمان  اگر  کردند:  خاطرنشان  انقالب  رهبر 
پایبندی ملت به اسالم نبود، ایران نیز همچون 
دیگران زیر چتر امریکا و غیرامریکا می رفت 
و به همین علت است که آنها با ایمان مردم، 

خصومتی عمیق و پایان ناپذیر دارند.
های  گذاری  هدف  در  را  جوانان  ایشان، 
دشمنان برای نفوذ فرهنگی و تضعیف ایمان 
و اعتقادات مردم، یک هدف اصلی دانستند اما 
افزودند: با وجود همه طرحهای فریبنده، خیِل 
عظیم جوانان مؤمن به عنوان یکی از معجزات 
بزرگ انقالب، نسل جوان امروز را پیشتازتر از 

جوانان اول انقالب قرار داده است.
حضرت آیت ا... خامنه ای نقش مساجد را در 
حصار  هنرمندانه  تحکیم  و  مقاومت  افزایش 
فرهنگی، مهم ارزیابی کردند و افزودند: مسجد 

پایگاه بزرگ بسیج و حرکت فرهنگی است.
چه  هر  استفاده  به  را  جماعات  ائمه  ایشان، 
مساجد  در  کار  صحیح  های  شیوه  از  بیشتر 
توصیه و به عنوان یک مثال خاطرنشان کردند: 
جلسات رو در رو با مردم، از دیگر شیوه های 
تبلیغاتی در رسانه های مختلف، مؤثرتر است.

رهبر انقالب، در تبیین نکته ای مهم، »فرهنگ 
حقیقی  کار  مبنای  را  فرهنگی«  بصیرت  و 

تأکید کردند: سیاست در  و  سیاسی خواندند 
معنای واقعی، طرفداری از این یا آن شخص 
نیست بلکه به معنای برخورداری از نگاه کالن 

و توان تحلیل حرکت عمومی جامعه است.
رهبر انقالب افزودند: در نگاه سیاسِی حقیقی، 
پاسخ  جامعه،  عمومی  حرکت  بررسی  با  باید 
چند سؤال اساسی روشن شود: سبک زندگی 
جاری ما را به کدام سمت و سو می کشاند و 
آیا در حال حرکت به سمت عدالت اجتماعی، 
اسالمی  تمدن  دهی  و شکل  واقعی  استقالل 
و  امریکا  به  وابستگی  سمت  به  یا  هستیم 
غربی  های  یافته  و  ها  بافته  از  تأثیرپذیری 

حرکت می کنیم؟
ایشان افزودند: البته در خالل این نگاه کالن و 
جریان شناسی واقعی، تکلیف مسائل جاری و 
موضع گیری انسان در قبال اشخاص، احزاب و 

گروهها نیز مشخص می شود.
ا... خامنه ای در ذکر مثالی در  حضرت آیت 
کالن  تحلیل  و  نگاه  داشتن  اهمیت  تبیین 
فتنه  از سران  یکی  به  فتنه  اوایل  در  گفتند: 
گفتم شما در ظاهر با نظام هستید و به گفته 
هستید  انتخاباتی  اعتراض  حال  در  خودتان 
دست  به  جریان  این  مدیریت  که  بدانید  اما 
بیگانگان می افتد و آنها با استفاده از کار شما، 

اصل نظام را هدف می گیرند.
نگاه  با  اگر  -البته  آنها  افزودند:  انقالب  رهبر 
اینجانب  بنگریم- حرف  ماجرا  به  خوشبینانه 
که  دیدند  همه  و  شدند  وارد  و  نفهمیدند  را 
انتخابات، بهانه ای برای حمله و نفی  چگونه 

اصل نظام شد.
گویند  می  برخی  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
اما  بگذریم؛  شده،  زده  موقع  آن  حرفی  یک 
باید توجه داشت که اگر در طرفداری از کسی 
و  سخنان  مخالف  که  شود  می  زده  حرفی 
مواضع اوست، آن شخص باید اعالم مخالفت 

کند وگرنه به حساب او گذاشته می شود.
رهبر انقالب اسالمی سخنان خود را در جمع 
ائمه جماعات استان تهران با بیان چند نکته 

دیگر ادامه دادند.

»اقامه نماز جماعت در هر سه وقت نماز« و 
»باز بودن مساجد برای مراجعه مردم و خواندن 

نماز در طول روز« از جمله این نکات بود.
پیشنمازی  که  دیدگاهی  از  انتقاد  با  ایشان 
می  نماز خالصه  در خواندن  فقط  را  مساجد 
کند، افزودند: این نگاه جفاآمیز در واقع همان 
نگاه سکوالر است که دین را در عمل شخصی 
منحصر می کند و از ورود به مسائل اجتماعی- 

سیاسی باز می دارد.
زمینه  همین  در  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
خاطرنشان کردند: »اسالم سکوالر و محصور 
دسته جمعی«  چه  و  فردی  چه  عبادات  در 
حتی اگر طرفداران فراوانی داشته باشد، مورد 
زورگویان  آنچه  نیست،  سلطه گران  خصومت 
مقتدر«  »اسالم  دارند،  آن دشمنی  با  جهانی 
است که نظام سیاسی- اجتماعی تشکیل می 
دهد و ملتها را به سمت سعادت حقیقی دنیا و 

آخرت هدایت می کند.
»توجه خاص به جوانان و قائل بودن جایگاهی 
خاص برای نسل جوان« نکته دیگری بود که 

رهبر انقالب به ائمه جماعات توصیه کردند.
جاذبه  ایجاد  با  را  جوانان  افزودند: دل  ایشان 
با  آمیخته  اقدام  و  »سخن  یعنی  صحیح 
معنویت و عرفان واقعی« جذب مساجد کنید 
تا کشور و جامعه از برکات فراوان حضور نسل 

جوان در مساجد بهره مند شود.
تدوین  همچنین  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
سرگذشت مساجد را در قالبهای گوناگون نظیر 
کتاب، عکس و یا نماهنگ، برای آگاهی جوانان 

امروز و فردا مهم خواندند.
تأکید  سخنان شان  پایان  در  انقالب  رهبر 
گسترده،  دشمنی های  همه  وجود  با  کردند: 
و  ظالم  قدرتهای  پیچیده  و  پنهان  آشکار، 
به  روز  اسالمی  کلمه طیبه جمهوری  زورگو، 
روز در حال استحکام و اقتدار بیشتر است و 
توطئه ها  این  مردم  اتحاد  و  ایمان  برکت  به 

همچنان بی نتیجه خواهد ماند.
اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
اکبری  علی  حاج  والمسلمین  حجت االسالم 
در  مساجد  امور  به  رسیدگی  مرکز  رییس 
مسجد،  جهانی  روز  گرامی داشت  با  گزارشی 
گفت: مسجد زمینه ساز ارتقای بصیرت مردم 
تراز  در  مومنانی  و  مجاهدان  تربیت  ومرکز 

انقالب اسالمی است.
از  اینکه بیش  بیان  با  اکبری  آقای حاج علی 
پرورش یافتگان  از  کشور  شهدای  درصد   97
»تعیین  کرد:  خاطرنشان  هستند،  مساجد 
چشم انداز«، »فرهنگ سازی«، »همکاری ائمه 
متحد  و  جماعات«، »تشکیل جبهه مشترک 
ظرفیت  از  »استفاده  سازی«،  گفتمان  برای 
نخبگان و جوانان«، »اداره مسجد با مشارکت 
برای  مسجد  ظرفیت  از  »استفاده  و  مردم« 
از مهمترین اهداف و  ساخت جامعه مؤمن«، 

برنامه های مساجد است.

رهبر معظم انقالب:

مسجد هسته مقاومت فرهنگی و پایگاه فعالیت اجتماعی است

مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
گفت: در آینده نزدیک به موشک کروز 
دست  صوت  مافوق  سرعت  با  دریایی 
پیدا خواهیم کرد و امروز در این زمینه 

پیشرفت های چشمگیری را داشته ایم.
در  سخنانی  دهقان طی  سردار حسین 
جت  توربو  موتور  از  رونمایی  مراسم 
ملی »اوج« که در محل سازمان صنایع 
برگزار  رییس جمهور  با حضور  و  هوایی 
شد، با تبریک روز صنعت دفاعی و هفته 
در  که  مدتی  طی  کرد:  اظهار  دولت 
دولت حضور داشته ایم با توجه به اینکه 
موفقیت های  و  جدی  دستاوردهای 
خوبی داشته ایم توانسته ایم به رغم آنکه 
هم  ایران  ملت  بدخواهان  و  دشمنان 
در گذشته و هم در دوران فعلی سعی 
کردند مسائلی را به ما تحمیل کنند، با 
خودباوری  و  الهی  نصرت  به  باورمندی 
موج  دفاع  وزارت  مجموعه  درون  که 
و  کنیم  طی  را  خوبی  روند  می زند 
بسیاری از موانع را از پیش رو برداشته و 

به سمت جلو حرکت کنیم.
وی ادامه داد:  امروز در وضعیتی هستیم 
را  مسلح  نیروهای  رضایت  تنها  نه  که 
بلکه  کرده ایم  جلب  خدمت دهی  در 
به  را  دفاعی  توانسته ایم وضعیت صنایع 
سمتی حرکت دهیم که در بحث  کمیت 
خدمات  سایر  و  محصوالت  کیفیت  و 
و  کرده  برطرف  را  نیازها  توانسته ایم 
نسبت به آن یک نوع پیشرانی پیدا کنیم.

چهار  برنامه  در  اینکه  بیان  با  دهقان 
است  تقدیم شده  دولت  به  که  ساله ای 
منابع انسانی و مادی را متمرکز کرده ایم 

وتحقیقاتی  پژوهش ها  با  ما  کرد:  اظهار 
زمانی  بازده های  در  می توانستیم  که 
در  را  اثر  بیشترین  باشیم  داشته  کوتاه 
را  و آن  توان دفاعی داشته ایم  با  رابطه 

نیز به کار گرفته ایم.
وزیر دفاع با اشاره به اینکه اولویت این 
سامانه هایی  و  سیستم ها  بر  وزارتخانه 
دافع  می توانستند  که  است  گرفته  قرار 
کرد:  اظهار  باشند  موجود  مشکالت 
قرار  برآن  را  اولویت  کوشیده ایم  ما 
که  سامانه هایی  و  سیستم ها  که  دهیم 
می توانسته دافع مشکالت موجود باشند 
با  نیز  آینده  به  نگاهی  حال  عین  در  و 
به  نیز  را  باشند  داشته  همراه  به  خود 
کار بگیریم تا بتوانیم در پاسخگویی به 
تهدیدات محتمل به خوبی عمل کنیم و 
حتی از قدرت پیش بینی تهدیدات نیز 

برخوردار باشیم.
اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  دهقان 
امروز در زمینه فناوری های موشکی به 
پیشرفت های چشمگیری دست یافته ایم 
زودی   به  نزدیک  آینده  در  کرد:  اظهار 
به موشک کروز دریایی با سرعت مافوق 

صوت دست پیدا خواهیم کرد.
سرمایه  با  تمرکز  این  داد:  ادامه  وی 
معنوی و به کارگیری تمام ظرفیت هایی 
که در سطح ملی و حتی فراملی موجود 
و  گرفت  قرار  تولید  خدمت  در  بود، 
امروز شاهد هستیم، محصول  آنچه که 
ما،  دفاعی  صنایع  مجموعه  همکاری 
از  که  هوافضاست  و  دریایی  صنعت 
طریق یک پیوند بسیار خوب و یکپارچه 

در مجموعه وزارت دفاع به دست آمد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
جمهوری  گذشته،  سال  دو  طی  گفت: 
نوآوری  رشد  شاخص  در  ایران  اسالمی 
به  است  داشته  توجهی  قابل  جهش 
پله   2۸ ارتقای  گذشته،  سال  که  طوری 

ای داشته ایم.
گزارش  به  اشاره  با  ستاری  سورنا  دکتر 
اظهار  کشورها،  نوآوری  شاخص  جهانی 
 2۸ رشد  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد: 
این میان داشته است و در  را در  پله ای 
میان کشورهای منطقه، بعد از هندوستان 
و قزاقستان، رتبه سوم را از آن خود کرده 

است.
افزود: این شاخص، جایگاهی کلیدی  وی 
بنیان  دانش  اقتصاد  ارزیابی  با  رابطه  در 
دارد. این موضوع همان مولفه ای است که 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
به دنبال آن بوده  طی چند سال گذشته 
است و تحت عنوان زیست بوم دانش بنیان 

در کشور این موضوع را پیگیری می کند.
از  حمایت  صندوق  امنای  هیئت  رییس 
به  اشاره  با  کشور،  فناوران  و  پژوهشگران 
تاثیرگذاری بخش اقتصادی و سیاسی در 
سرمایه  کرد:  ابراز  نوآوری،  های  شاخص 
انسانی، نیروی انسانی خالق و کار تجاری 
سازی در این میان نقش مهمی در افزایش 

شاخص های نوآوری دارد.
و  سازمان صدا  در  امروز  که ظهر  ستاری 
سیمای جمهوری اسالمی ایران حضور پیدا 
کرده بود، همچنین ابراز کرد: در برخی از 
شاخص ها در حوزه تجاری سازی ما حدود 
رتبه در شاخص  افزایش  و  بهبود  پله   60
نوآوری داشتیم. همچنین در بخش هایی 
رتبه  از 40  بیش  نوآورانه  معیار  در حوزه 
بهبود رتبه داشتیم. با این که در این عرصه، 
رشد قابل توجه داشته ایم اما به نظر من، 
می  ما  و  نیست  ای  کننده  راضی  جایگاه 

توانیم جایگاه های بهتری را کسب کنیم.
جمهوری  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
در ادامه به بهبود و ارتقای 42 پله ای رتبه 
ایران در شاخص نوآوری در دو سال گذشته 
اشاره کرد و گفت: این ارتقای رتبه، نشان از 
اعمال سیاست های درست در حوزه اقتصاد 
دانش بنیان و زیست بوم فناوری در کشور 
است. بر همین اساس، در یک سال گذشته، 

ما 2۸ رتبه ارتقای شاخص فناوری داشتیم 
که این امر، حاصل پیگیری جدی در حوزه 

زیست بوم فناوری است.
نایب رئیس هیئت امنای صندوق نوآوری و 
شکوفایی با بیان اینکه رشد اقتصاد آینده ما 
منوط به جدی گرفتن موضوع دانش بنیان 
است، ابراز کرد: بنابراین برای آن که بتوانیم 
باید  باشیم،  داشته  قدرتمند  اقتصادی 
براساس برنامه اقتصاد دانش بنیان، شرکت 
های دانش بنیان را جدی بگیریم. در همین 
راستا، باید فرهنگ اقتصاد دانش بنیان در 

کشور گسترش یابد.
صنایع  و  فناوری  توسعه  ستاد  رییس 
دانش بنیان هوایی و هوانوردی کشور، با 
اشاره به رونمایی موتور توربوجت ملی که 
کشورمان  جمهوری  رییس  توسط  امروز 
این  ساخت  کرد:  اظهار  شد،  رونمایی 
هوا  صنایع  در  جدی  تحول  توربوجت، 
در  و  شود  می  محسوب  کشور  فضای  و 
تالش هستیم که موتوری تا دو الی سه 
برابر قدرت بیشتر در آینده استفاده و به 
خط تولید برسانیم. این امر، در حقیقت 
تواند  است که می  دانشی  اقتصاد  همان 

کشور را متحول کند.
ستاری در پایان با بیان این که در عرصه 
دوم  رتبه  دارای  انسانی،  سرمایه  شاخص 
هستیم که این جایگاه، قابل توجه است. با 
این حال باید بر موضوع معیار تجاری سازی 
تمرکز بیشتری داشته باشیم تا جایگاه های 
بهتری را در عرصه های علمی، فناوری و 
نوآوری کسب کنیم. بر همین اساس، پیش 
بینی می شود که سال آینده جهش قابل 
انسانی  های  سرمایه  شاخص  در  توجهی 

داشته باشیم.

جهش 28 پله ای ایران 
در رشد شاخص نوآوری در دنیا

وزیر دفاع خبر داد: دستیابی به موشک 
کروز دریایی با سرعت مافوق صوت 
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قدردانی نمایندگان از پیشرفت های 
صنعت هوایی و موشکی کشور

159 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در قالب بیانیه ای 
از پیشرفت های موشکی و صنایع دفاعی جمهوری اسالمی ایران 

حمایت و قدردانی کردند.
مجلس  رئیسه  هیأت  عضو  کاتب  توسط  که  بیانیه  این  متن 

شورای اسالمی قرائت شد بدین شرح است :
راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران تولید قدرت بازدارنده در 
مقابل تهدیدات دشمنان است که عالوه بر تحکیم بنیه دفاعی 
کشور از مهمترین پشتیبان های نظام جمهوری اسالمی ایران 
های  قدرت  برابر  در  ایستادگی  و  بین المللی  مواضع  اتخاذ  در 

زیاده خواه است.
صنعت دفاعی کشور بخشی از  قدرت دفاعی ایران اسالمی است که 
امنیت ساز دارد و در راستای آموزه های دینی و نیازهای راهبردی 
کشور ظرفیت سازی شده و پایه بنیان های صنایع دفاعی در  دوران 
دفاع مقدس گذاشته شد و رزمندگان صنعت دفاعی کشور جهاد 
علمی و فناوری را با وجود تحریم های ظالمانه به الگویی موفق در 
اقتصاد مقاومتی تبدیل ساختند که تولید بومی انواع تجهیزات و 
تسلیحات دفاعی به ویژه سامانه های موشکی و رزم هوایی، دریایی 

و زمینی و پدافندی تحسین برانگیز است.
ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن حمایت همه جانبه 
به  دفاعی  پیشرفته  های  سامانه  تولید  و  ساخت  طراحی،  از 
دفاعی  های  بنیه  تقویت  و  مسلح  نیروهای  نیاز  تامین  منظور 
و  نیروهای مسلح  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  از تالش های  کشور 
صنایع وابسته در نقش آفرینی برای اقتدار علمی، دفاعی، ملی 
سازی  خنثی  نیز  و  مقاومتی  اقتصاد  تکوین  در  و  بین المللی  و 
تحریم های ظالمانه قدردانی نموده و امیدواریم در سال اقتصاد 
قوا  کل  معظم  فرمانده  فرماندهی  تحت  عمل  و  اقدام  مقاومتی 
با  را  دفاعی  بنیان  دانش  و صنایع  بوده  پیشرو  مسلح  نیروهای 
استفاده از حداکثری از ظرفیت های علمی، پژوهشی و صنعتی 
داخلی صیانت نموده و جمهوری اسالمی ایران را همواره بر تراز 
برتر منطقه ای و مقابله با توطئه های فرامنطقه ای و تولید قدرت 

بازدارنده از تهدیدات احتمالی حفظ نماید.

سامانه موشکی باور ۳۷۳ رونمایی شد

سامانه موشکی باور 373 رسما با حضور رئیس جمهور، رونمایی 
شد.

صنایع  سازمان  در  جمهور   رییس  حضور  با  ایسنا،  گزارش  به 
از توانمندیهای  هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
هواپیماهای  های  بخش  شامل  هوایی  حوزه  در  وزارتخانه  این 
و  سرنشین  بدون  هواپیماهای  بالگردها،  ترابری،  و  جنگنده 

فناوری های نوین  رونمایی شد.
آخرین  جریان  در  نزدیک  از  بازدید  این  در  جمهور  رییس 
مراحل  جمله  از  راهبردی  حوزه  این  تحوالت  و  دستاوردها 
قرار  هواپیما  ملی  توربوجت  موتور  نخستین  ساخت  و  طراحی 

گرفت.
در این بازدید رییس جمهور از بخش های مختلف سامانه پدافند 
و  دانشمندان  توانمند  دست  به  که   373 باور  بلند  برد  هوایی 
با همکاری  متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( و مراکز علمی و پژوهشی 

کشور طراحی و ساخته شده است، بازدید کرد.

۵۰ کشته در انفجار جنوب ترکیه

در  غازی آنتپ  شهر  در  عروسی  مراسم  یک  نزدیکی  در  انفجار 
جنوب ترکیه 50 کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشته است.

به گزارش ایسنا، بی.بی.سی گزارش داد، مقام های دولتی ترکیه 
می گویند، این انفجار یک حمله تروریستی توسط یک بمب گذار 

انتحاری بوده است.
امنیتی  مقام های  قول  از  رویترز  خبرگزاری  حال،  همین  در 
گزارش داد، در این انفجار 50 تن کشته و حدود 100 تن دیگر 

نیز زخمی شدند.
شهر غازی آنتپ حدود 60 کیلومتر تا مرز ترکیه با سوریه فاصله 

دارد.
همین  در  را  پلیس  دو  انتحاری،  بمب گذار  یک  هم  مه  ماه  در 

شهر کشته بود.
در پی این انفجار در بیاینه استاندار غازی آنتپ آمد که این انفجار 
که یک اقدام تروریستی بود که سالن عروسی در محله اکدره در 

منطقه شاهین بیک را هدف قرار داده بود.
خبرنگار الجزیره به نقل از منابع پلیس اعالم کرد که حمله را 
یک عامل انتحاری صورت داده و هیچ گروهی هنوز مسئولیت 

انفجار را برعهده نگرفته است.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 

احتمال داد که داعش پشت انفجار باشد.
اردوغان تاکید کرد: ترکیه و ملت ما بار دیگر پیام یکسانی را به 

عامالن این حمله دارند اینکه موفق نخواهید شد!
او افزود: ترکیه هرگز تن به تشنج هایی از این دست نخواهد داد، 
بلکه این تجاوزات و حمالت وحدت و همبستگی و برادری را در 

ترکیه توجیه پذیر  می کند.
اردوغان در ادامه گفت:  حمالت پ.ک.ک علیه نیروهای امنیتی 

طی تنها ماه گذشته میالدی هفتاد کشته برجای گذاشت.
منابع در ریاست جمهوری ترکیه به خبرگزاری آناتولی گفتند که 
اردوغان به وزارت کشور لزوم پیگیری حادثه را از نزدیک تاکید 

کرده و با وزیر کشور تماس تلفنی داشته است.
بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه نیز با وزیر کشور و استاندار 
غازی آنتپ تماس تلفنی برقرار کرد و در جریان آخرین تحوالت 
گل   عبدالحمید  معاونش،  شمشک  مهمت  به  او  گرفت.   قرار 
در  غازی آنتپ  نمایندگان  و  توسعه  و  عدالت  حزب  دبیرکل 

پارلمان دستور داده فورا در محل حادثه حاضر شوند.
ملت  و  دولت  که  کرد  اعالم  راستا  این  در  ترکیه  وزیر  نخست 
ترکیه برای مبارزه با گروه های تروریستی با هر اسم و گرایشی 

مصمم هستند.
ییلدیریم با محکوم کردن انفجار در جنوب ترکیه گفت:  تروریسم 
و سازمان های آن بار دیگر وجهه ظالمانه خود را از طریق هدف 

قرار دادن مراسم عروسی و تبدیل آن به ماتم نشان دادند.
وی تاکید کرد که ترکیه قوی است و از روحیه استقالل برخوردار 
است. از سوی دیگر، هیئت عالی رادیو و تلویزیون ترکیه انتشار 
موقت  به طور  محلی  رسانه های  در  را  انفجار  اخبار درخصوص 
ممنوع کرده و این دستور براساس ماده هفت قانون 6112 این 

هیئت اتخاذ شده است.

حرکت قطار دیپلماسی کشور
 به سمت هاوانا

وزیر خارجه کشورمان در رأس یک هیات سیاسی 
به  خود  منطقه ای  سفر  اولین  درآغاز  اقتصادی  و 

آمریکای التین، تهران را به مقصد هاوانا ترک کرد.
این سفر  ایسنا، محمدجواد ظریف در  به گزارش 
نیکاراگوئه،  کوبا،  کشورهای  مقامات  با  منطقه ای 
اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئال در مورد مناسبات 
المللی رایزنی و  دو جانبه و آخرین تحوالت بین 

گفت وگو می کند.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان را در جریان این 
سفر هفت روزه عالوه بر یک هیات سیاسی، یک 
هیات اقتصادی۸0 نفره نیز همراهی می کند و این 
مقصد  کشورهای  از  هریک  در  است  قرار  هیات 
همکاری  گسترش  با  ارتباط  در  خود  همتایان  با 

اقتصادی و تجاری رایزنی و گفت وگو کند.
وزیر  شده  انجام  پیش بینی های  اساس  بر 
با  هاوانا  در  شهریورماه  اول  در  کشورمان،  خارجه 
رییس جمهور ، وزیر خارجه و تعدادی دیگر از مقامات 
این کشور رایزنی خواهد کرد. طبق نظر کارشناسان 
امور بین الملل، روابط ایران و هاوانا از بعد سیاسی در 
سطح خوبی قرار دارد ولی این موضوع در ارتباط 
با سطح روابط اقتصادی دو کشور مصداق ندارد و 
بعد از برجام دو کشور درصدد هستند که این روابط 
را گسترش دهند. پیش بینی می شود با انجام اولین 
سفر منطقه ای ظریف به 6 کشور آمریکای التین، 
ایران وارد مرحله جدیدی از همکاری های اقتصادی 

با کشورهای این منطقه  شود.

شناسایی و دستگیری 
عناصر متواری داعش

در اقدامی مشترک از سوی سربازان گمنام امام زمان 
)عج( و نیروهای جان بر کف قرارگاه نجف سپاه، 

عناصر متواری داعش شناسایی و دستگیر شدند.
ایسنا، متن اطالعیه وزارت اطالعات  به گزارش 
به  داعش  تروریستی  تیم  به  ضربه  در خصوص 

شرح زیر است:  
به توفیق الهی و عنایت حضرت بقیه ا... العظم )عج(، 
متعاقب ضربه به تیم تروریستی تکفیری در غرب 
های  پیگیری  با   ، تاریخ 25و95/5/26  در  کشور 
گروه  متواری  عناصر  سایر  آمده،  بعمل  اطالعاتی 

شناسایی و در تاریخ 2۸ مرداد دستگیر شدند.
امام  گمنام  سربازان  مشترک  اقدام  در  همچنین 
قرارگاه نجف  بر کف  نیروهای جان  زمان )عج( و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سایر مخفیگاه ها و 
دپوی گروه شناسایی و مقادیر قابل توجهی کیت و 
ریموت های الکترونیکی، سالح کالشینکف، سالح 
M6  آمریکایی، نارنجک، کمربند و جلیقه انفجاری، 
چاشنی الکتریکی و لوازم ساخت  بمب و وسایل 
مرتبط که برای اقدامات تروریستی در داخل کشور 

مخفی شده  بود کشف و ضبط گردید.

وساطت روسیه برای بازگرداندن 
آرامش به حسکه سوریه

منابع سوری می گویند، هیاتی از ارتش روسیه وارد 
شهر قامشلی شده و نشستی اختصاصی با فرماندهان 
کرد داشته است. این در حالی است که رسانه ها از 

آرامش شکننده در این شهر خبر می دهند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آلمان، یک 
منبع عالی رتبه دولت سوریه در استان حسکه فاش 
کرد، هیاتی از ارتش روسیه از پایگاه نظامی حمیمیم 
کردنشین  شهر  فرودگاه  وارد  الذقیه  استان  در 

قامشلی واقع در شمال شرق سوریه شده است.
حاضر  حال  در  روسی  هیات  منبع،  این  گفته  به 
شامل  کرد  فرماندهان  با  اختصاصی  نشستی 
فرماندهان یگان های مدافع خلق کرد و نیروهای 
امنیت داخلی کردها )آسایش( دارد. این مقام دولتی 
سوری گفت: نظامیان روس در قامشلی حاضر شدند 
و در حال حاضر نشست هایی جداگانه بین دو طرف 

با هدف دستیابی به آتش بس در جریان است.
از  پس  داد،  گزارش  نیز  المیادین  خبری  شبکه 
بمباران متقابل میان ارتش سوریه و نیروهای کرد 
علیه محورهای یکدیگر در حسکه، آرامش شکننده 
به این شهر بازگشته است، این در حالی است که 
جنگنده های سوریه به رغم هشدار ائتالف آمریکایی 
ضد داعش مبنی بر هر گونه برخوردی با نیروهای 

این ائتالف برای سومین بار به این شهر بازگشتند.

خبرخبر

اد      امه از صفحه1
این  تمام  در  خودمان  کرد:  خاطرنشان  وی 
زمینه ها باید تالش و فعالیت کنیم. خودمان 
بایستیم.  خود  پای  روی  و  کرده  اقدام  باید 
حرکت  خودکفایی  مسیر  در  باید  خودمان 
را  ما  کار  همکاری  یک  اوقات  گاهی  کنیم. 
چند سال به جلو می اندازد و گاهی اوقات 
یک نقشه کار ما را چند ماه جلو می اندازد. 
ما  حرکت  منتظر  دنیا  است،  مهم  سرعت 

نایستاده است.
رئیس جمهور افزود: ما باید فاصله های خود را 
با دنیا و صنعت دنیا جبران کنیم. شما امروز 
کردید  رونمایی  هواپیما  توربوجت  تولید  از 
و این به معنای آن است که در این زمینه 
است.  برداشته  دفاعی  صنعت  بلندی  گام 
در ساخت یک هواپیما و جنگنده در حال 
ورود کردن به بخش های مختلف هستیم و 

تخصص پیدا می کنیم.
وی افزود: البته اگر ما مسلط شویم، ممکن 
جای  از  را  هواپیما  موتور  روزی  یک  است 
دیگر نیز خریداری کنیم و آن اشکالی ندارد. 
ما توانمند بشویم و قدرتمند بشویم و بتوانیم 
بسازیم، اشکالی ندارد در مراحل بعدی ممکن 
است یک موتور پیشرفته تری را هم بخریم. 
این مانعی ندارد و اینکه ما وارد این صنعت 

شدیم خیلی مهم است.
وی با بیان اینکه بنیه دفاعی ما دو برابر سال 

92 شده است، گفت: دولت در همه سختی 
ها اولویت های مربوط به نیروهای مسلح و 

بنیه دفاعی را مورد توجه قرار می دهد.
دنیای  در  هستیم  قادر  اگر  افزود:  روحانی 
مقابل  طرف  با  مذاکره  میز  پشت  سیاست 

حرف بزنیم بخاطر قدرت ملی ما است.
رئیس جمهور تاکید کرد: ایران تنها کشوری است 
که با قدرت در یکسال گذشته با همه کمبودها 
و افت شدید قیمت نفت، رشد اقتصادی داشت و 

توانستیم به تورم تک رقمی برسیم.
پشتیبان  و  قدردان  اینکه  بیان  با  روحانی 
زحمات فعاالن صنعت دفاعی هستیم، افزود: 
قدرت دفاعی ما پشتوانه ثبات منطقه است؛ 

خواست ما دوستی با همه همسایگان است.
وی ادامه داد: ایران نه تنها توانسته است ثبات 
امنیتی خود را حفظ کند، بلکه ما دوستانمان 
را هم یاری کردیم که اگر حمایت های ایران 
نبود، معلوم نبود عراق، سوریه و لبنان امروز 

چه وضعی داشت.
روحانی با بیان اینکه ما دنبال توانمندی خود 
در زمینه صنعت دفاعی برای بازدارندگی و 
دفاع موثر مقابل دشمن هستیم، افزود: ما به 
دنبال دفاعی هستیم که دشمن را پشیمان 
کند، لذا در قدم اول باید توانمندی های ما 

باید بازدارنده باشد.
رئیس جمهور ورود S300 را کلمه رمز نامید 

پدافند  مسئول  که  زمانی  آن  من  گفت:  و 
 S300 هوایی کشور بودم در سال 6۸ برای
نامه نوشتم و 27-2۸ سال طول کشید تا این 

سامانه وارد کشور شد.
وی افزود: معموال ما فراز و نشیب هایی داریم 
که این فراز و نشیب ها فقط مربوط به برجام 
نیست تا همه قانع شوند، قبول کنند، کمی 

زمان می برد.
روحانی با بیان اینکه ما عالقه مند هستیم با دنیا 
کار کنیم، گفت: الحمدا... امروز می توانیم هم 
سالح های مورد نیازمان را بخریم، هم بفروشیم 

و هم بسازیم.
رئیس جمهور توانایی دفاعی ایران را در جهت 
امنیت منطقه دانست و اظهار کرد:  ثبات و 
پیام ما به همه همسایگان این است که قدرت 
نظامی و دفاعی ما به ضرر کشورهای همسایه 

نیست و ما به نفع مسلمانان تالش می کنیم.
که  کشوری  دو  یکی  امیدواریم  گفت:  وی 
مسیر نادرستی را انتخاب کرده و فکر می کنند 
با هرج و مرج طلبی در منطقه و با ابزار قرار 
دادن تروریست ها به نقطه  و تفوقی می رسند 
به اشتباه خودشان پی ببرند و آنها هم برگردند.

روحانی در پایان تاکید کرد: خواست ما کمک 
به همه آن کشورهایی است که امروز در مقابل 
ایستادگی  تروریسم و متجاوزین، مقاومت و 
و  اسالمی  انسانی،  را وظیفه  این  و  می کنند 

انقالبی  خود می دانیم.

روحانی: ورود اس 3۰۰ به ایران یک کلمه رمز برای دنیاست
قادر به خرید، فروش و ساخت سالح هستیم

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق دیروز با 
علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و 
دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و درباره 
همکاری های دو جانبه و راهکارهای مبارزه با 

تروریسم گفت وگو کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در 
این دیدار با اشاره به ضرورت ثبات سیاسی 
در عراق و لزوم ایفای نقش فعال از سوی 
ویژه  به  عراقی  مختلف  گروه های  رهبران 
روند،  این  در  کشور  این  پارلمان  رئیس 
نیروهای  ارتش،  مجاهدت  با  کرد:  اظهار 
گروه های،  جانبه  همه  حمایت  و  مردمی 
مذهبی، سیاسی و قومی مسیر دفع کامل 
تروریسم به عنوان مهم ترین اولویت امنیتی 

عراق در حال پیشرفت و تکمیل است.
اسالمی  جمهوری  این که  بر  تاکید  با  وی 
ملت  و  دولت  کنار  در  در هر شرایطی  ایران 
عراق خواهد بود، ابزار امیدواری کرد: عملیات 
گروه های  تمامی  حضور  با  موصل  آزادسازی 
عراقی به ویژه نیروهای بومی در استان نینوا و 
در سایه وحدت و مدنظر قرار دادن منافع ملی 

با موفقیت آغاز شد.
حکومت  موفقیت  به  اشاره  با  شمخانی 
مردم ساالر عراق در اثبات کارآمدی و لیاقت 
افزود:  داعش  بحران  دفع  و  مهار  موضوع  در 
آزادسازی موصل سرآغازی بر ثبات، آرامش و 

وحدت ملی و جغرافیایی در عراق خواهد بود.
این  گفت:  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
دستاوردها، بعدی از کارآمدی است که بسیاری 
از کشورهای مرتجع منطقه از آن بی بهره اند 
و اگر چنین بحرانی را تجربه می کردند قطعا 

و  گسترده  بسیار  پیامدهای  و  مشکالت  با 
عمیق تری رو به رو می شدند.

وی افزود:  عراق یک پارچه یک ظرف جغرافیایی 
است که در آن طوائف و اقوام مختلف حضور 
دارند و غلبه بر بحران داعش موجب افزایش 
از  اعم  ملی  اتحاد  تقویت  و  ملی  همبستگی 

شیعه، سنی و کرد خواهد شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: واقعیت های 
میدانی نشان می دهد که داعش بر خالف شعار 
و خاستگاه اجتماعی ادعایی خود، بیش ترین 
ضربه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را به 

اهل سنت عراق وارد کرده است.
دریابان شمخانی یادآور شد:  وضعیت نبرد با 
داعش در طول دو سال اخیر نشان می دهد در 
هر مقطعی که ارتش و نیروهای مردمی عراق 
میدان دار بوده اند میزان آسیب ها و تخریب ها در 
آزادسازی مناطق بسیار کمتر از مواقعی بوده که 
نیروهای ائتالف ادعایی وارد عمل شده و موجب 

ویرانی شهرها و روستاها شده اند.
شمخانی حضور و مشارکت فعال اهل سنت 
معتدل در ساختار سیاسی و مدیریتی عراق را 
یک الزام غیرقابل اجتناب عنوان کرد و افزود:  
از  بهره مندی هر یک  و  به دموکراسی  التزام 
گروه ها بر اساس استحقاق دموکراتیک مسیر 

دستیابی به وحدت و ثبات خواهد بود.
هم چنین سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق 
نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت های 
بی دریغ جمهوری اسالمی ایران از ملت و دولت 
عراق در مبارزه علیه تروریسم، ایران را کشوری 
بسیار مهم و تاثیرگذار در منطقه خواند و اظهار 
کرد: مهم ترین و فوری ترین خطری که همه 
منطقه را تهدید می کند تروریسم است و ما باید 
با همدلی و اتحاد و با شکست دادن تروریست ها 

آرامش را به عراق و منطقه بازگردانیم.
رئیس مجلس عراق با ارایه گزارشی از آخرین 
ضرورت های  و  دفاعی  و  امنیتی  تحوالت 
تداوم همکاری های مشترک در روند مبارزه با 
تروریسم تصریح کرد:  رهبران و نهادهای دولتی 
در عراق رابطه قوی تر، مستمر و رو به جلو با 
همکاری  توسعه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه های 
اولویت های  صدر  در  را  پارلمانی  و  اقتصادی 

سیاست خارجی کشور می دانند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه شناسایی 1000 
مدیری که حقوق نامتعارف دریافت می کردند را 
تایید نکرد و گفت که هیچ کسی در این باره به 
غیرمتعارف  نرفت چرا که حقوق ها  قضاییه  قوه 
بود اما غیرقانونی نبود. وی در عین حال تاکید 
کرد که در حال حاضر هیچ فرد سیاسی بیش 

از 10 میلیون تومان حقوق دریافت نمی کند.
محمدباقر نوبخت که به منظور تشریح عملکرد 
برنامه  یک  در  دولت  هفته  آستانه  در  دولت 
تلویزیونی سخن می گفت در رابطه با نظام های 

پرداخت و همچنین ماجرای فیش های حقوقی توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به برخی اعداد و ارقام مبنی بر اینکه 1000 نفر شناسایی شدند 
که حقوق غیرمتعارف دریافت می کرده اند گفت: این تعداد کامال غلط است چرا 
که 1000 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد فقط سه درصد حقوق 
نامتعارف داشتند نه اینکه تمامی آن ها حقوق های خارج از عرف دریافت کنند.
به  مربوط  عمدتا  داشتند  نامتعارف  حقوق  که  افرادی  اینکه  بیان  با  نوبخت 
بنگاه های اقتصادی بودند و با مجوز ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری 
گفته  به  که  است  حالی  در  این  کرد:  تاکید  می کردند،  مبادرت  کار  این  به 
که  چرا  نمی روند  قضاییه  قوه  به  افراد  این  از  هیچ یک  نظارتی  دستگاه های 

حقوق ها با اینکه غیرمتعارف بود اما براساس قانون پرداخت می شد.
وی با اشاره به اقداماتی که دولت در رابطه با فیش های حقوقی انجام داد، عنوان 
کرد: بالفاصله بررسی های الزم را انجام داده و متوجه شدیم مصوبات خاصی وجود 

دارد که امکان افزایش حقوق و ایجاد چنین پرداخت هایی را فراهم آورده است.
این  شدن  رسانه ای  از  پیش  تا  دولت  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نوبخت 
حقوق ها نسبت به آن آگاه نبود، گفت: قطعا اگر زودتر آگاهی حاصل می شد 

زودتر هم اقدام می کردیم. 

نماینده مردم کرج گفت:  دولت، قوه قضاییه 
و مجلس تدبیری موثر برای برخورد جدی با 
غاصبان بیت المال و سودجویانی که حقوق 

نجومی نامشروع دارند، اتخاذ کنند.
میان  نطق  در  کولیوند  جواد  محمد 
از  برداری  بهره  گفت:  مجلس  دستوردیروز 
»پدافند  سامانه   ، دفاعی  بزرگ  پروژه  دو 
توربو  موتور  اولین  و   »373 باور  موشکی 
جت ساخت صنایع دفاعی را به فرماندهی 
معظم کل قوا و مردم شریف ایران اسالمی 
و به ویژه صنعت گران وزارت دفاع  تبریک 

عرض می کنیم.
جان  سالگرد  به  کم  کم  داد:   ادامه  وی 
کشورهای  سایر  و  ایرانی  زائران  باختگان 
اسالمی در سرزمین منا و در سال 1394 
تسلیت  عرض  ضمن  می شویم.  نزدیک 
باید  باختگان  جان  خانواده های  به  مجدد 
را  مهم  امر  این  ایران  ملت  کنیم  اعالم 
بی خرد  حاکمان  از   و  نمی کنند  فراموش 
عربستان سعودی هم در واقعه منا و هم در 
حمله ناجوانمردانه به کشور مسلمان یمن 
برائت جسته و از سازمان های بین المللی 
که جای تاسف دارد نام آن را سازمان ملل 
فاجعه  این  به  می کنیم  درخواست  نهاد، 
ملت های  پاسخ  و  داشته  نظر  دقت  بزرگ 

آزاده جهان را بدهند.
حساس  موضوع  در  اینکه  بیان  با  کولیوند 
در  ویژه  به  دولت محترم  است  برجام الزم 
رابطه با بدعهدی های آمریکا و هم پیمان های 
بین  ظرفیت های  تمامی  از  و  مراقبت  آن 
المللی و قراردادی خود استفاده کند افزود: 
باید کوتاهی های آنها را با استفاده از قانون 
اقدام متقابل پاسخ قوی داده و مواظب باشند 
مورد  موضوع  این  در  ایران  ملت  حقوق  تا 

هجمه قرار نگیرد.
زمانی  مقطع  این  در  ایران  داد:   ادامه  وی 
است،  منطقه  بالمنازع  قدرت های  از  یکی 
این  تاریخ  استعمارگر  و  غربی  کشورهای 
قدرت را به درستی درک کرده اند بنابراین به 
این موجودات بدعهد و بداخالق نباید اجازه 

عرض اندام بدهند، و کشور را با واقعیتهای 
برجام تطبیق داده و موارد را شفاف و روشن 

به اطالع مردم شریف ایران برسانند.
به دولت خاطر  نماینده مردم کرج خطاب 
را  تمرکز  معقول  حد  باید  آنها  کرد:  نشان 
مشخص کنند و بسیاری از استان ها نیاز به 
اختیارات کامل دارند تا بتوانند فرمان مقام 
معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی را 
اختیارات می تواند  ببرند. واگذاری  به پیش 

قسمتی از مشکالت استان ها را حل کند.
مجلس  و  قضاییه  قوه  دولت،  گفت:  وی 
هم  تا  بیندیشند  تدبیری  اسالمی  شورای 
برخورد جدی با غاصبان بیت المال و درست 
مال  در کسب  عده ای سودجود  درازی های 
شود  انجام  نجومی  حقوق های  از  نامشروع 
دستگاه های  سیستم  درون  فساد  با  هم  و 
برخورد جدی  عمومی  و  دولتی، خصوصی 

شود.
کولیوند خطاب به  رئیس جمهور کشورمان 
تاکید کرد: در بحث دموکراسی و واگذاری 
غیر  عمومی  نهادهای  و  شوراها  به  کارها 
به  اساسی  قانون  ظرفیت  از  باید  دولتی 
در خصوص  ویژه  به  کند.  استفاده  درستی 
و  تصدی گری  از  باید  مردم  به  پاسخگویی 
دخالت های خود، خودداری کنند و در برنامه 
انتظار  همین  نیز  توسعه  ششم  ساله  پنج 
می رود؛ بنابراین ارائه الیحه مدیریت یکپارچه 
شهری و الیحه منابع پایدار برای شهرداری ها 

هم مدنظر است.

کولیوند: قواي سه گانه تدبیری برای برخورد 
جدی با غاصبان بیت المال بیندیشند

شمخانی: آزادسازی موصل سر آغاز ثبات و 
وحدت ملی عراق است

نوبخت: پرداخت های نامتعارف 
قانونی بوده است
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مهمان  انزلي  زیباي  شهر  در  پیش  چندي 
پارک  به  روي  پیاده  براي  عصر  بودم.  دخترم 
زدم.  قدم  کمي  پارک  داخل  رفتم.  ساحلي 
روي  دریا  ساحل  در  و  رفتم  باال  پله  چند  از 
نیمکتي نشستم. با لذت تمام مشغول تماشاي 
دریا شدم. غروب زیباي خورشید و دریا و زمین 

درهم تنیده و یکي شده بودند.
در فکر بودم چه طور در وصف زیبایي هایي که 
بنویسم.  کرده،   انسان خلق  به خاطر  خداوند 
کنار  به  را  ایي  بسته  موقع  همین  در  درست 
دریا پرت کردند. حال و هواي خوبم را به هم 
به  را  ها  میوه  پوست  خانمي  دیدم  ریختند. 
سمت دریا پرت مي کند. خیلي از مردم پاکت 

خوراکي در دست داشتند.
آن  پوست  و  خوردند  مي  را  تخمه  ها  بعضي 
ها را جلو نیمکت مي انداختند و پاکت خالي 
دیدن  از  بود.  پخش  زمین  روي  ها  خوراکي 

این مناظر ناخوشایند به کلي دریا و موج هاي 
را  اي  کیسه  کردم.  فراموش  را  نشان  مروارید 
در کیفم داشتم در آوردم مشغول جمع کردن 

زباله ها شدم.
را  ها  این  چرا  شما  خانم  حاج  گفت:  خانمي 
حقوق  دارد.  نظافتچي  اینجا  کنید؟  مي  جمع 
کند.  تمیز  را  اینجا  دارد  وظیفه  و  گیرد  مي 
پاسخ دادم: خانم چون نظافتچي باید این جارا 
تمیز کند، ما راحت آشغال بریزیم تا او نظافت 
کند؟ گفت: من هم همین را به شما مي گویم. 
خب بر فرض اینجا را تمیز کرد، آیا البه الي 
تواند تمیز کند؟ خودتان  سنگ ها را هم مي 
خورد  مي  ساحل  به  که   موجي  بینید  مي 
آشغال ها را به درون دریا مي برد. آیا رواست 

این قدر با محیط زیست نا مهربان باشیم؟
درگذشته وقتي به کنار دریا مي آمدیم تن به 
آب نزده بر نمي گشتیم. ولي حاال چه؟ به دلیل 

از آشغال است.  پر  نکردن مردم، دریا  مراعات 
ما چه کنار دریا و چه در مکان هاي تفریحي 
دیگر هم بهداشت محیط زیست را رعایت نمي 
کنیم. روي سبزه ها مي نشینیم  و اجاقي براي 
درست کردن چاي یا کباب و غیره روشن مي 
کنیم. بعد هم موقع برگشتن، آن ها را با زباله 
ها همانجا رها مي کنیم، بدون اینکه فکر کنیم 
این کار چه صدمه اي به آب وخاک خود مي 
باشد،  توقع داریم کشورمان گلستان  باز  زنیم. 

گلستان هم هست ولي قدرش را نمي دانیم.
گذاري  نام  طبیعت  روز  را  بدر   سیزده  روز 
کردند. دریغا همان روز جنگ با طبیعت است. 
آینده خیانت مي کنیم.  نسل  به  کارها  این  با 
از  کوچک  شهروند  یک  عنوان  به  مادر  من 
از  بیش  تا  هموطنان عزیزم خواهش مي کنم 
این دیر شود بیایید با آب و خاک سرزمینمان 

آشتي کنیم و آن را گرامي بداریم.

هنگامي که از شهِر خوب سخن میگوییم نمیتوانیم به یک سري 
شاخصهاي کمي بیاعتنا باشیم. شهِر زیستپذیر عنواني است که 
موسساِت مهمي در دنیا براي مقایسهي کیفیِت زندگي در شهرها 
در  اکونومیست  اطالعات  واحد  میکنند. سازمان  استفاده  آن  از 
ساِل 2014 گزارشي از زیستپذیري شهرهاي مختلِف جهان با 
بررسي شاخصهاي متفاوت منتشر کرد که 140 شهِر بزرگ و پُر 

جمعیت جهان را در بر میگرفت.
این واحِد اطالعاتي مطالعات جامعي بر روي شرایِط زندگي در 
شهرهاي مختلِف جهان انجام داد و 10 شهر باکیفیت که باالترین 
و  معرفي  را  نمرات  پایینترین  با  کیفیت  بي  و 10 شهر  نمرات 
رتبه بندي کرد.  بر این اساس، شاخِص جهانِي زیستپذیري که 
از پنج شاخِص اصلي و 30 شاخِص فرعي تشکیل شده است، 
است.  آل(  100)ایده  و  ناپذیر(  0)تحمل  میاِن  نمرهاي  حاوي 
این شاخصها شامِل ثبات و امنیت، بهداشت و درمان، فرهنگ و 
محیِط زیست، آموزش و پرورش، و زیرساخت است که هر کدام 
نیز زیرشاخه هایي را در برمیگیرد که با توجه به بررسِي تماِم آنها 
در سطِح شهر میتوان امتیاز دهي کرد و مشخص کرد که چه 
شهري زیست پذیرتر از باقي خواهد بود. نتایِج این تحقیق چنین 
شاخِص  در   97/5 امتیازي  با  استرالیا  در  ملبورن  شهر  که  بود 
زیست پذیري به عنواِن برترین شهِر جهان براي سکونت معرفي 
شود و دمشق با نمره ي 30/5 کمترین رتبه را به خود اختصاص 
دهد. نکته ي جالب اینجاست که در این میان جایگاِه تهران، با 

نمره ي 45/۸، 130 است.
با توجه به اینکه کالنشهِر کرج نیز با وجوِد زندانهاي مختلفي که 
در آن قرار دارد، از آسیب پذیرِي باالیي برخوردار است، تدویِن 
شاخصهاي زیست پذیري در این شهر و مطالعات در خصوِص 
میزاِن مطلوبیِت زندگي در آن علیرغِم مشکالتي که با توسعه ي 
ارتقاي کیفیِت زندگي  آنها روبه روست، میتواند در  با  شتابزده 

در آن موثر باشد.

آگهی دادنامه
پرونده کالسه 94099۸4410300۸15 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

ارومیه تصمیم نهایی شماره 
خواهان: بانک رفاه کارافرین به مدیریت محمدرضا نظری با نمایندگی آقای رحیم 
عربباغی مسکن رضائیه فرزند شریف به نشانی استان آذربایجان غربی – شهرستان 

ارومیه – ارومیه- خ شهید امینی – روبروی استانداری بانک رفاه
خواندگان:

 – غربی  آذربایجان  استان  نشانی  به  علی  غالم  فرزند  میرزاپور  مهدی  1.آقای   
شهرستان ارومیه – ارومیه – خ خاتم االنبیاء-مجتمع نمایشگاه ماشین اتو گالری 

پایتخت
2.آقای مرتضی حسینی فرزند حسن به نشانی آذربایجان غربی –شهرستان ارومیه 

– ارومیه – خ مافی – خ مخابرات کوچه اول دست چپ 16 متری پالک 7
3.خانم خدیجه میرزاپور فرزند غالم علی به نشانی آذربایجان غربی – شهرستان 
بانو  – جنب مشاور امالک طبقه فوقانی خیاطی جهان  ارومیه رودکی   – ارومیه 

– پالک 10
خواسته ها:  1.مطالبه وجه بابت.... 2.مطالبه خسارت دادرسی

3.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
رای دادگاه

درخصوص دعوی بانک رفاه کارگران بطرفیت آقایان و خانم 1- مهدی میرزاپور 
فرزند غالمعلی2- خدیجه میرزاپور فرزند غالمعلی3- مرتضی حسینی فرزند حسن 
مبلغ  تضامنی  پرداخت  به  خواندگان  الزام  بخواسته  المکان  مجهول  فعال  سه  هر 
تادیه مطابق قرارداد  506/000/000 ریال کل مانده بدهی و نیز خسارت تاخیر 
منعقده فی مابین بشماره 445920004-1392/11/13 با سود 32 درصد به همراه 
اظهارات  مالحظه  و  جاری  پرونده  محتویات  جامع  به  نظر  دادرسی  های  هزینه 
مورخ  دادرسی  جلسه  به  ارسالی  الیحه  در  نیز  و  دادخواست  برگ  در  خواهان 
1395/04/19 این دادگاه که پس از ثبت ضم پرونده جاری می باشد و نیز مالحظه 
ی کپی مصدق قرارداد منعقده که مطابق قرارداد مذکور وام با ضمانت خواندگان 
ردیف دوم و سوم در اختیار خوانده ردیف اول قرار گرفته است و خواهان مدعی 
است خواندگان تاکنون از پرداخت بدهی خود بمبلغ 506/000/000 ریال به همراه 
خسارات مربوطه مطابق قرارداد امتناع نموده اند و خواندگان با توجه به مجهول 
المکان بودن از طریق نشر آگهی به جلسه دادرسی مورخ 1395/04/19 این دادگاه 
احضار که علیرغم ابالغ نشر آگهی در روزنامه زمان بتاریخ 1395/03/12 در جلسه 
برائت  و  مورد دعوی خواهان  در  نیز  و الیحه ی  نشدند  دادرسی موصوف حاضر 
دعوی  دادگاه  اوصاف  این  با  اند  ننموده  ارسال  دادرسی  جلسه  به  خودشان  ذمه 
خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 10 قانون مدنی و قانون الحاق دو تبصره 
به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 19۸ و 515 و 519 از قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، خواندگان را بصورت تضامنی 
به پرداخت 506 میلیون ریال از بایت اصل خواسته و نیز هزینه های دادرسی و نیز 
خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 506 میلیون ریال از تاریخ 1394/11/21 )ارائه 
دادخواست( لغایت وصول اصل خواسته با سود 32 درصد مطابق قرارداد منعقده 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست 

روز قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
عابدی ساجدی-رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی ارومیه 

آگهی مزایده )مرحله دوم (اموال غیر منقول
نظر به اینکه در پرونده اجرای شماره 930166  واحد اجرای احکام دادگستری داالهو 
در نظر دارد یک واحد تجاری نوسازی طبقه همکف از پالک 6099 فرعی از یک 
اصلی بخش 5 کرمانشاه شهرستان داالهو ملکی آقای بهزاد ایل بیگی به مساحت 
113 متر مربع که عرصه کلی پالک 125 متر مربع میباشد که 12 متر آن را راه پله 
طبقات دیگر بوده که دارای امتیاز برق و  انشعاب آب وتلفن و اشتراک گاز به قیمت 
پایه 1/500/000/000 ریال توسط کارشناس ارزیابی و تعیین و برآورد گردیده به 
تقاضای محکوم له و از طریق مزایده و به صورت حضوری در تاریخ 95/5/2۸ ساعت 

10 صبح و در محل توقیف شده واقع در کرند غرب خ ولیعصر بفروش برساند . 
در اجرای مواد 11۸-122-123 قانون اجرای احکام مدنی لذا طالبین می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی 
بازدید و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند و قیمت پایه از مبلغ 
کارشناسی شروع و به کسانیکه باالترین مبلغ را پشنهاد نمایند واگذار .ضمنا برنده 
مزایده باید 10/0 ارزش کل را فی المجلس و الباقی را ظرف یک ماه  به حساب 
دادگستری واریز نماید و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق 
ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه ی مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت مزایده توسط دادگاه دستور صدور 
انتقال سند به نام خریداری صادر می شود و هزینه نقل و انتقال سند به عهده ی 

خریدار می باشد . 
عالی بیگی – دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان داالهو

اگهی ابالغ دادنامه 
به قربان مهدی پور 

پرونده  کالسه 93099۸1110100525 شعبه اول دادگاههای عمومی )حقوقی( 
شهرستان بابل دادنامه شماره 9309971110100791 

خواهان: بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران با وکالت خانم ماندانا سجادیان 
امیری به نشانی مازندران – بابل بابل میدان هالل احمر بحر ارم شرقی س شایان 
سازمان  بابل  شهرستان  نشانی  به  رضایی  مختار  اکبر  علی  آقای   -1 خواندگان: 
راه   4 کشاورز  خ  بابل  شهرستان  نشانی  به  زاده  مهدی  قربان  آقای   -2 تبلیغات 
به  رضایی  جواد  آقای   -3 المکان(  )مجهول  پور  یحیی  کوی سردار  جمال جنب 

نشانی شهرستان بابل شهرک صالحیان جنب نانوایی زارع 
خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه چک 

در خصوص دعوی بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران با وکالت خانم سیده 
علی   -2 فرزند حسین  رضایی  جواد   -1 آقایان  بطرفیت  امیری  سجادیان  ماندانا 
اکبر مختار رضایی فرزند غالم 3- قربان مهدی زاده فرزند رمضان بخواسته مطالبه 
مبلغ یکصد و سی و سه میلیون و ششصد وبیست و پنج هزار و سیصد و چهل 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  بانضمام خسارت  اصل خواسته  بعنوان  ریال  و شش 
دادخواست تا تسویه کامل بدهی بر مبنای نرخ مندرج در قرارداد بماخذ 20 درصد 
با توجه به محتویات پرونده و  الوکاله وکیل  و هزینه ابطال تمیز دادرسی و حق 
مفاد دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق قرارداد به شماره 90472264/93 مورخ 
و سایر  وام گیرنده  بعنوان  اول  دارد خوانده ردیف  آن  از  90/05/19 که حکایت 
خواندگان به عنوان ضامنین در پرداخت وام می باشند و خواهان مدعی می باشد 
که خواندگان از پرداخت دین استنکاف نمودند تقاضای مطالبه آنرا داشته اند و 
از  استضحار  و  اخطاریه  قانونی  ابالغ  اول علی رغم  اینکه خوانده ردیف  به  توجها 
وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی در قبال دعوی خواهان بعمل 
نیاورده و الیحه ای بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده و نیز دفاعیات خوادگان ردیف 
دوم و سوم دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به 
و  تجارت  قانون   403 ماده  و  مدنی  قانون  و22۸و2۸4   221 و   219 و   10 مواد 
ماده واحده قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 6۸/10/05 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و تبصره یک ماده واحده قانون الحاقی دو تبصره به ماده 15 اعالمی 
و522  و519  و515   19۸ و   /76/11/29 مصوب  ربا  بدون  بانکی  عملیات  قانون 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
و  اصل خواسته  بعنوان  ریال  مبلغ 133625346  پرداخت  به  تضامنی خواندگان 
مبلغ 4210000 بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ 440700۸ ریال بعنوان حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اقامه دعوی ) 1393/06/12( لغایت اجرای 
حکم وفق قرارداد مصالحه منعقده بر مبنای نرخ 20 درصد در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادر شده نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ واخواهی در همین محکمه و پس از مضی آن ظرف مهلت بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران است و 
نیز نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران است.
احمد اسماعیلی – دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی بابل

آگهی موضوع ماده
3وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای/ 3002216-1395-95/3/25تصرفات  برابررای  فاقدسندرسمی 

آبادان  صادره  شناسنامه14400  بشماره  فرزندخلف  منصوری  علی  خانم 
مساحت252مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به  کدملی1۸15۸17720نسبت 
آقای  ازمالکیت  دواهوازخروجی  پالک2690/37بخش  از/ششدانگ  درقسمتی 
حاج درویش میراب زاده منجربصدور رای گردیده لذابرابرماده3قانون مزبورمراتب 
دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت 
به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این 
آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  ومعترض  نمایند  ورسیددریافت 
اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض 
اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره 
خواهدنمود.شماره  بصدورسندمالکیت  اقدام  برابرمقررات  ثبت  درموعدمقرراداره 

م.الف)5/2047(
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/5/17 تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/6/1

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادریان

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم نرگس رضوانی فرزند محمد ابراهیم به شرح درخواستی که به شماره 1/4۸1 
داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  این شورا درخواست صدور گواهی  از  ش ح 
که شادروان رجبعلی ضیاء پور فرزند حسین به شماره شناسنامه 291 صادره از 
نموده  بابلسرفوت  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  در   13۸2/2/7 تاریخ  بابلسردر 

وراث حین الفوت وی عبارتند از :
ملی 49۸926۸00۸  7 ش  به ش ش   ابراهیم  محمد  فرزند  رضوانی  1-نرگس 

نسبت همسر
 20630234۸4 ملی  100 ش  به ش ش   رجبعلی  فرزند  پور  ضیاء  فاطمه   -2

نسبت فرزند
3- عذرا ضیاء پور فرزند رجبعلی به ش ش  3 ش ملی 206353۸697 نسبت 

فرزند
4- مهدی ضیاء پور فرزند رجبعلی به ش ملی 205000۸929 نسبت فرزند

5- مهیار ضیاء پور فرزند رجبعلی به ش ش  220 ش ملی 2064763023 نسبت 
فرزند

6- شهربانو رحمان زاده فرزند ابراهیم به ش ش  37۸2 ش ملی 49۸۸417174 
نسبت مادر

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابلسر – پرویز بهمن نژاد تهمتن

دادنامه
پرونده کالسه 94099۸111060113۸ شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

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

علی به نشانی ساری خ امیر مازندرانی اداره امور شعب بانک رفاه
بابل   – مازندران  نشانی  به  عباس  فرزند  نادران  محمود  آقای   -1 خواندگان: 
کمربندی غربی شهاب نیا حر 15 م ش ، 2- آقای حشمت اله پاشایی امیری فرزند 
نعمت اله به نشانی مازندران – بابل بندپی شرقی روستای پادشامیر سکوی شیر 
امیری 3- آقای ایمان توشطان امیری فرزند یوسف به نشانی مازندران – امیر کال 
رحیم زاده – خیابان شیخ فضل اله نوری – شهرک اکباتان – پالک 59 – منزل 

ایمان توشطان امیری 
خواسته: مطالبه وجه بابت....

رای دادگاه – در خصوص دعوی بانک رفاه بطرفیت 1- محمود نادریان 2- حشمت 
شماره  وام  معوق  بدهی   492604027 بخواسته  توشطان  ایمان   -3 پاشائی  اله 
مستندات  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  دادگاه   91/5/24  –  121920016
ابرازی و بقاء اصول مستندات در ید خواهان که اشتغال و استدامه ذمه خواندگان 
را مستصحب می نماید و خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان و مدارک ابرازی 
دفاع و تعرضی ننمودند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تلقی مستندا به 
مواد 19۸ و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 10 و 230 قانون مدنی خواندگان را 
متضامنا به پرداخت 492604027 ریال بعنوان اصل خواسته و 15750000 ریال 
هزینه دادرسی از باب رعایت قواعد تسبیب و الضرر در حق خواهان محکوم می 
نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 94/11/7 بماخذ 
وصول  لغایت  ریال  بمبلغ 3296۸7673  بدهی  مانده  اصل  نسبت  به  درصد   34
محکوم به محاسبه و در حق محکوم له ایصال نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف 
بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل- صادق غالم نتاج

تحریر ترکه 
در خصوص دادخواست سمیه نیکو منظر طی پرونده کالسه 2۸۸/3/95 از شعبه 
علی  خواندگان  طرفیت  به  پلدختر  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی  سوم 
–هستی  نیکو منظر و ذلیخا مرادی به خواسته  – علی  – محمد  – اکبر  اصغر 
می  مقرر  و  تعیین  منظر  نیکو  ملک حسین  مرحوم  )ماترک(  اموال  ترکه  تحریر 
گردد طرفین در مورخه شنبه 95/6/20ساعت 9 صبح در جلسه حاضر و چنانچه 
رسیدگی  جلسه  در  دارند  ادعایی  موضوع  این  به  نسبت  نیز  اشخاصی  یا  شخص 

تقدیم شورا نمایند. 
رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر- اردشیر بابایی نژاد .

دادنامه 
پرونده کالسه 95099۸6612100033 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
شاکی   95099766139006۸2 شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   105( آباد 
:آقای حسین چناری فرزند غالم حسن با وکالت خانم آرام کیوان پور فرزند احمد 
به نشانی لرستان - الیگودرز –خ امام روبه روی دادسرا جنب مسجد حاج احمد 
نشانی  به  محمد  فرزند  محمودی  عباسعلی  :1-آقای  متهمین   – اول  ط  توکلی 
آبادی  خرم  شمس  اله  حشمت  2-آقای  شاهپورآباد  روستای  –الیگودرز  لرستان 
جبار  3-آقای   41 پ   6 خ  آباد  قاضی  آباد  خرم  لرستان  نشانی  به  احمد  فرزند 
نظامات  رعایت  :عدم  –اتهام  المکان  مجهول  نشانی  به  اسداله  فرزند  قائدرحمتی 

دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان 10درصد تقصیر 
اله شمس خرم آبادی فرزند  اتهام متهمین 1-حشمت  رای دادگاه : در خصوص 
محمد  فرزند  محمودی  2-عباسعلی   ) لرستان  استان  گاز  شرکت  )مدیر  احمد 
3-جبار قائدرحمتی فرزند اسد دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به حسین چناری با وکالت آرام کیوان پور از حیث 
-گواهی  انتظامی  مرجع  گزارش  شاکی  شکایت  به  توجه  با  بزه  خصوصی  جنبه 
پزشکی قانونی –نظریه کارشناسی هیات سه نفره مطابق با اوضاع و احوال قضیه و 
کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد متهم ردیف اول را به 
میزان ده درصد و متهم ردیف دوم را به میزان بیست درصد و متهم ردیف سوم 
را میزان شصت درصد به پرداخت دیات ذیل مستندا به مواد 44۸و 449 و 4۸۸و 
709 قانون مجازات اسالمی 1392 در حق شاکی محکوم می نماید 1-شکستگی 
استخوان سمت راست پیشانی منقله پانزده صدم دیه کامل 2-ارش آسیب مجرای 
اشکی چشم راست سه درصد دیه کامل 3-ارش کوفتگی نسج مغزی دو درصد 
به  با توجه  اول  اعالم می گردد که در خصوص متهم ردیف  تعیین و  دیه کامل 
اینکه ایشان مدیر شرکت گاز استان لرستان بوده وفق ماده 11 قانون مسئولیت 
مدنی از منابع مالی شرکت مذکور نیز قابل پرداخت می باشد .ضمنا در خصوص 
جنبه عمومی بزه با عنایت به جهات مرقوم موضوع اتهام متهم ردیف اول مستند 
به مواد 91 و 176 از قانون کار توجها به اینکه جرم واقع شده در زمان حاکمیت 
قانون سابق مجازات اسالمی 1370 واقع گردیده توجها به ماده 10 قانون مجازات 
اسالمی 1392 و با توجه به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسالمی 1370 به لحاظ 
فقدان سابقه کیفری موثر متهم موصوف را به پرداخت چها میلیون ریال جزای 
بزه  عمومی  جنبه  خصوص  در  نماید  می  محکوم  دولت  صندوق  حق  در  نقدی 
متهمین ردیف دوم )عباسعلی محمودی ( و متهم ردیف سوم )جبار قائدرحمتی( 
با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته عدم رعایت آئین نامه امور پیمانکاری بوده 
آیین دادرسی کیفری  قانون  مواد 265  به  قانونی مستندا  فقدان عنصر  لحاظ  به 
1392 قرار منع تعقیب صادر و اعالم می گردد رای صادره در خصوص متهم ردیف 
تجدید  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ( حضوری ظرف  محمودی  )عباسعلی  دوم 
نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد و در خصوص متهمین 
ردیف اول و سوم غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از ان ظرف مهلت مذکور قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد – پرویز پورهادی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی        
چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه زمین دیمیزار پالک فرعی726 از 119 
اصلی واقع در قریه نویزشهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس 
در پرونده باید به عمل آید. اینک بر حسب تقاضای کتبی مژگان عرفانی ذیل وارده 
95/5/77۸2۸ مورخ 1395/5/2۸ و با رعایت مواد 14و 15 قانون ثبت عملیات تعیین 
حدود آن در ساعت و روزچهار شنبه مورخه 95/6/24 در محل به عمل خواهد آمد.
لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض 
دارند میتوانند به استناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 74 و ۸6 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خودرا 
کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طا لقان ارائه نموده ورسید دریافت نمایند و نیز باید 
ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و 
ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و در غیر این 

صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینع به عمل خواهد آمد.//
تاریخ انتشار روز : دو شنبه مورخه 1395/6/01

رسول مالمیرـ رئیس ثبت اسناد وامالک طالقان

لزوِم تدوین شاخص هاي زیست 
پذیري در شهرهاي ایران

حامد حسین پور

بحِث نیاز، بحثي پیچیده است. اگر بخواهیم 
با یک مثال بیان کنیم، چنین میشود: فرض 
به  نان شب  براي خرید  میخواهید  که  کنید 
نانوایي محل بروید. با این کار شما نیاز خود 
را برمي آورید. و مجددا فرض کنید که براي 
خرید نان باگت فرانسوي کنجددار برشته، با 
طعم جعفري، به فروشگاه نان …، که کارش 
پي  در  شما  حاال  اید.  رفته  میپسندید،  را 
چیزي بیش از رفع نیاز خود هستید. شما یک 
خواست دارید. میگویند، نیاز چیزي است که 
احتیاج زیستپایه ي شما را برآورد و خواست 
دقیقا همان است که در ذهن شما است. این 
تفاوت ساده در تعریف، سرمنشاء بسیاري از 
متاسفانه  است.  زیستگاهها  انواع  در  تفاوتها 
به این موضوع، در منابع تئوریک شهرسازي 
میتوان  اما  است.  نشده  داده  بهایي  چندان 
ردپایي از آن را در منابع اقتصادي پیدا کرد. 
نگاه  منابع  این  در  که  است  طبیعي  البته 
شهرسازانه و جامعه شناختي به چشم نخورد. 
در این سلسله نوشتار، ما سعي میکنیم اندکي 
شهر  بپردازیم.  نگاه،  این  از  موضوع،  این  به 
آن است که مردمانش خواست داشته باشند، 
برآورده سازد.  را  مردمانش  بتواند خواست  و 
اصوال وجه تمایز میان شهر و سکونتگاههاي 
به  غیر شهر، همین خواست و ملزومات آن، 

شرحي که میآید، است.
ساز  است.  ذهني  کامال  احتیاجي  خواست 
خواست  شکلگیري  کار)مکانیسم(هاي  و 
از  را  انسان  میتواند  که  است  اي  گونه  به 
تعاملهاي فردي جدا، و به اصطالح او را نجات 
وجه  دو  انسان  هر  که  است  گفتني  دهد. 
شخصیتي دارد، که مکمل یکدیگرند. یکي از 
این دو براي رفع نیازهاي عیني تالش میکند، 

و دیگري براي دستیابي به خواستهاي ذهني. 
ما وجه اول را شخصیت فردي و وجه بعدي 
را شخصیت اجتماعي )و یا مدني( نامیده ایم. 
همچنین، تالش هر دو وجه را، به نحوي که 
در آینده خواهیم گفت، تعامل میگوییم. این 
چارچوب  در  شخصیت  آن  نیز  و  تعاملها، 
قواعدي قرار میگیرند، که خواهیم کوشید در 

جاي خود به آنها بپردازیم.

با این مقدمه، به موضوع اصلي گفتار امروز، که 
نیاز است، بازمیگردیم. همه ي ما میدانیم که 
مجبورند  بشري  هاي  زیستگاه  مختلف  انواع 
ي  روزمره  نیازهاي  تمام  ماندن  زنده  براي 
خود را برآورند. همچنین آنها مجبور هستند 
دفاع  خود  از  محیطي  تهدیدهاي  مقابل  در 
کشاورزي،  به  منظور  این  براي  آنها  کنند. 
ساختمانسازي  بافندگي،  دامپروري،  شکار، 
فعالیتهاي دیگر میپردازند، و محصول کار  و 
خود را مبادله میکنند. مبادله ي کاال ممکن 
است در درون زیستگاه، و یا بین زیستگاهي 
نیاز  رفع  براي  را  خود  کاالي  آنها  اما  باشد. 
اند، و در هردو حالت فقط  خود تولید کرده 
مازاد آن را مبادله میکنند. بنابراین کاالهاي 
این، و فردا آن  امروز ممکن است  مبادالتي، 
یا  زیاد شود.  یا  و  باشد. ممکن است که کم 
اصال نباشد. هم کمیت و هم کیفیت کاال فقط 
و فقط به توانهاي تولیدي و محیطي خودشان 
با مقتضیات درون محیطي  آنها  میگردد.  باز 
خود، در طول زمان منطبق میشوند، و فقط با 
تغییرات آن تغییر میکنند. این قبیل جوامع 
آگاهي  به  خود  بستهي  محیط  مقتضیات  به 
چنداني  شناخت  و  میرسند.  دانش  بدون 
نسبت به بیرون از آن پیدا نمیکنند. آنها خود 

را به رنگ محیط درمیآورند.

دارند  وجود  هم  هایي  جامعه  مقابل،  در 
خود  ي  روزمره  نیازهاي  رفع  براي  که 
شناخت  به  دست  آنها  نمیکنند.  فعالیت 
که  فرصتهایي  از  و  میزنند،  بیروني  محیط 
فعالیتهایي  میکنند،  پیدا  ناشناخته  طور  به 
نیاز  رفع  براي  که  میدهند  سامان  را 
دارند  خواستهایي  آنها  نیست.  شان  روزمره 
بنیانهاي  باید  آنها  به  رسیدن  براي  که 
جوامع  این  کنند.  قوي  را  خود  اجتماعي 
مستقیم  ي  ثمره  از  که  میکنند  فعالیتهایي 
براي  آنها  میشوند.  مند  بهره  دیگران  آن، 
محیط  از  بیرون  که  دیگران،  نیازهاي  رفع 
و  میکنند.  تولید  است،  خودشان  ي  بسته 
احتمالي  نیاز  رفع  براي  را  آن  مازاد  فقط 
خود برمیدارند. و در راستاي نیل به اهداف 
و  بیروني،  محیط  شناسایي  به  دست  خود 
برنامه ریزي براي آن میکنند. بهره برداري 
بیشتري  بسیار  نیروي  بیروني  فرصتهاي  از 
فرصت  جوامع  به  بسته  جوامع  به  نسبت 
راه  در  را  نیروها  این  آنها  و  میدهد.  طلب 
میگیرند.   کار  به  غیرروزمره  خواستهاي 
همین تفاوت ساده میان آنکه مازاد مصرف 
خود را میفروشد، و آنکه مازاد فروش خود 
را مصرف میکند، تفاوت اساسي میان انواع 

جوامع غیرشهري با جوامع شهري است.

رونِق فعالیت هاي شهر با تقویِت بنیان هاي اجتماعي
منصور زند

نامهرباني با طبیعت
ثریا سقز چی
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تهران گران اداره می شود
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رییس  نائب 
تهران  اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهر  شورای 
گران اداره می شود، گفت: باید شهرداری تهران 
هزینه های خود را کاهش دهد و درآمد ناپایدار به 
حداقل برسد، معتقدم این شهر با 5000 میلیارد 
اداره می شود و قطعا بودجه 17 هزار میلیاردی 

افتخار نیست.
احمد حکیمی پور با اشاره به طوالنی شدن زمان 
تهران  شهر  در  پروژه ها  برخی  ساخت  هزینه  و 
گفت: ما منکر این نیستیم که در تهران کار انجام 
می شود و کارهای خوبی هم انجام شده که جای 
تشکر و تقدیر هم دارد و این را نفی نمی کنیم، 
فقط موضوع این است  که آیا این کارهای انجام 
شده و هزینه های مصرف شده با یکدیگر تناسب 

دارند یا خیر؟.
وی با بیان اینکه شهر تهران گران اداره می شود، 
گفت:  اعتقاد داریم با این هزینه ها می توان کارهای 
تونل  صدر،  پل  مثال  برای  داد  انجام  را  بهتری 
نیایش، شهر آفتاب از مثال هایی است که اعتقاد 
داریم هزینه هایش باالست، هیچ معنایی ندارد که 
یک پروژه اول 300 میلیارد برآورد شود بعد 600 
میلیارد و... متاسفانه در بیشتر پروژه ها این مساله 

وجود دارد.
اقدامات  انجام  منکر  تردید  بی  کرد:  تاکید  وی 
ارزشمند در شهر تهران نیستیم؛ اما برخی پروژه 
ها با طوالنی شدن زمان ساخت عالوه بر افزایش 
هزینه متاسفانه کیفیت مطلوبی هم نداشته است؛ 
کارهای  باید  هزینه ها  این  با  مدعی هستیم  لذا 
گران  تهران  پروژه های  و  انجام می شد  بیشتری 
تمام شده است. باید شهرداری تهران هزینه های 
ناپایدار به حداقل  خود را کاهش دهد و درآمد 
اداره  با 5000 میلیارد  این شهر  برسد، معتقدم 
می شود و  قطعا بودجه 17 هزار میلیاردی افتخار 

نیست.
وی افزود: آنچه که امروز درخصوص هزینه ها و 
روند ساخت پروژه های بزرگ مقیاس شهر تهران 
اعالم می کنند، بر اساس فهرست بهای متداول 
کشوری پذیرفته نیست. هزینه پروژه تونل توحید 
ابتدا 300 میلیارد برآورد  شده و نهایتا با اعتبار 

باالی 700 میلیارد تومان ساخته می شود.
عضو شورای شهر تهران  افزود: در حقیقت اکثر 
پروژه ها با زمان طوالنی و متاسفانه کیفیت پایین 
اتمام می رسند و همین  اداره و به  و قیمت باال 
شده  تهران  شهر  اداره  هزینه  افزایش  باعث  امر 
است؛ البته همه پروژه ها به این شکل نیست اما 
در پروژه های بزرگ مقیاس معموال بحث طوالنی 
مطرح  باال  قیمت  و  پایین  کیفیت  زمان،  بودن 
است؛ در حالی که مدیر موفق کسی است که در 
زمان کمتر با بهترین کیفیت و هزینه کمتر کار را 

تحویل دهد و این در تهران اتفاق نیفتاده است.

بهره برداری از نخستین پایانه ریلی 
زیر زمینی 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در 
جلسه بررسی توسعه خط 4 متروی تهران با تأکید 
بر این که موضوع پایانه های ریلی برای قطارهای 
مترو از اهمیت حیاتی برخوردارند، گفت: به این 
منظور پایانه افسریه در شرق و پایانه اکباتان در 
غرب تهران که هر دو در مسیر خط 4 مترو واقع 

شده اند، از ضرورت ویژه ای برخوردارند.
روابط عمومي  از   نقل  به  زمان  پیام  به گزارش 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران، 
دکتر مازیار حسینی افزود: پایانه افسریه تا قبل از 
پایان سال جاری باید تکمیل شود، ضمن این که 
تکمیل پایانه اکباتان به عنوان نخستین پایانه ریلی 
زیر زمینی پایتخت، امسال باید آغاز شود و تا سال 

آینده به اتمام برسد.
وی با اعالم این که بهره برداری از هر پایانه ریلی، 
متروی  از  بهتر  برداری  بهره  برای  بزرگی  اتفاق 
بر  عالوه  کرد:  تأکید  شود،  می  محسوب  تهران 
اقدامات فوق، احداث پارک سوار در شمال غرب 
تهران از جمله برنامه های پیش بینی شده در 

حوزه حمل و نقل شهری محسوب می شود.
ا...  با حضور حجت  این جلسه که  همچنین در 
بهروز قائم مقام معاونت و منصور نویریان قائم مقام 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
و نیز مدیران عامل شرکت مترو و شرکت بهره 
برداری متروی تهران و دست اندرکاران خط 4 
مترو برگزار شد، گزارشی از مسائل و مشکالت این 

خط ارائه گردید.
گفتنی است خط 4 متروی تهران با 22 کیلومتر 
با عبور  ایستگاه را در بر می گیرد و  طول، 19 
از نقاط مرکزی شهر از میدان کالهدوز در شرق 
غرب  الیه  منتهی  در  اکباتان  شهرک  تا  تهران 

تهران، امتداد دارد.

سوء استفاده و آزار کودکان پناهجو 
در ایتالیا

بررسی ها نشان می دهد که کودکان پناهنده در 
ایتالیا مورد سوء استفاده، اخاذی و آزار جنسی قرار 

می گیرند.
موسسات خیریه حمایت از کودکان اعالم کردند: 
همچنانکه تعداد کودکان پناهنده بدون همراه و 
سرپرست در سواحل اروپا به باالترین آمار رسیده، 
در  ایتالیا  در  کودکان  این  که  می شود  مشاهده 

معرض سوءاستفاده و آزار جنسی قرار می گیرند.
موسسات خیریه حمایت از کودکان پیش از این 
نسبت به اذیت و آزار کودکان توسط قاچاقچیان 
و مجبور کردن دختران به اقدامات غیراخالقی در 
ازای بدهی هایشان هشدار داده بودند اما پناهندگان 
نوجوان در سیسیل نیز اظهار داشته اند که توسط 
مردان محلی اذیت و آزار می شوند. به گفته این 
نوجوانان، مردان ایتالیایی با خرید مواد غذایی و 
همچنین با پیشنهاد محلی برای استراحت، آنان 
را فریب داده و سپس این نوجوانان را به خانه شان 

برده و مورد تعرض و سوء استفاده قرار می دهند.
طی سال جاری میالدی )2016( حدود 102 هزار 
پناهنده از طریق دریا خود را به ایتالیا رسانده و 
15 درصد آنان کودکانی هستند که بدون همراه 

وارد این کشور شده اند.

شناسایی و خروج معلوالن با معلولیت شدید از انزوا 
همان  یا   ADL احیاء  از  کشور  بهزیستی  توانبخشی  امور  معاون 
مهارت های روزمره زندگی معلوالن خبر داد و گفت: اکنون برای تحقق 
این امر با شناسایی افراد معلول باالخص معلولیت شدید در زندگی آنها 
ورود پیدا خواهیم کرد و در ادامه با اقدامات مبتنی بر خانواده به نوعی 

مناسب سازی را محقق و از انزوای معلوالن جلوگیری می کنیم.
هم اندیشی  نشست  در  نحوی نژاد  حسین  زمان  پیام  گزارش  به 
کارشناسان مسئول مناسب سازی کشور از اقدام مشترک این معاونت با 
ستاد مناسب سازی کشور مبنی بر دخالت در زندگی افراد معلول خبر 
داد و گفت: در حال حاضر در پایه ریزی شهری به سهولت دسترسی 

برای معلوالن توجه نشده است.
معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور با بیان اینکه در قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن ترمینولوژی وارد شد، اذعان کرد: در این 
قانون بحث مناسب سازی پررنگ و ستاد مناسب سازی کشور با حضور 
وزیر کشور فعال شد؛ امیدواریم در بازنگری مجدد در برگشت شورای 
نگهبان به مجلس شورای اسالمی بتوانیم این الیحه را به تصویب صحن 

علنی برسانیم و از حجم مشکالت معلوالن بکاهیم.
وی با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق معلوالن با ۸7 رای، 
ادامه داد: کنوانسیون حقوق معلوالن بسیار جامع است و تمامی زوایای 
زندگی فرد معلول را از حق حیات تا حق دسترسی در برمی گیرد؛ لذا به 
مدد این مهم باید دنیا به سمتی رود که منتظر تولد یک معلول نباشد 

که قطعا قسمت اعظم تحقق این امر فرهنگسازی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور؛ معاون امور توانبخشی 
با  امر  این  تحقق  برای  اکنون  شد:  یادآور  پایان  در  کشور  بهزیستی 
شناسایی افراد معلول به خصوص در معلولیت شدید در زندگی آنها 
ورود پیدا خواهیم کرد و در ادامه با اقدامات مبتنی بر خانواده به نوعی 

مناسب سازی را محقق و از انزوای معلوالن جلوگیری می کنیم.

افزایش شکایت ازهمسر بدلیل خیانت 
رئیس انستیتو روانپزشکی تهران با هشدار نسبت به اینکه شکایت از 
خیانت همسر در جامعه افزایش یافته است، گفت: مردان نسبت به زنان 
بی بند و بار تر هستند ولی در سال های اخیر زنان نیز برای خیانت 

جرات پیدا کرده اند.
جعفر بوالهری، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به 
افزایش خیانت به همسر ابراز نگرانی جدی کرد و افزود: سریال های 
ماهواره ای یکسره و با برنامه ریزی دقیق مشغول ترویج، تبلیغ و آموزش 
خیانت به همسر هستند اما در کشور و از طرف مسئوالن هیچ تالشی 

برای مقابله با این تهدید مهم انجام نمی شود. 
وی گفت: بنده 10 سال است که روی موضوع بی وفایی و خیانت همسر 
کار و تحقیق میدانی می کنم و از نزدیک شاهد این هستم که تعداد 
مراجعان به کلینیک های روانشناسی و روانپزشکی که از خیانت همسر 

شکایت دارند، نسبت به گذشته افزایش یافته است.
بوالهری افزود: با وجود تبلیغات وسیع و سنگین شبکه های ماهواره 
ای برای ترویج خیانت به همسر، هیچ آموزشی حتی در حد آموزش 
الفبای وفاداری به همسر در جامعه دیده نمی شود، پدر و مادرها چنین 
از  آموزشی را به فرزندان منتقل نمی کنند، آموزش مشخصی قبل 
ازدواج وجود ندارد و در جامعه نیز در این زمینه آموزشی دیده نمی 
شود. وی گفت: واقعیت این است که بسیاری از ما روش وفاداری به 
همسر را بلد نیستیم و هیچ مشاوره ای نیز در این زمینه وجود ندارد، 
هیچ سازمان و نهادی نیز متولی این مسئله نیست و با صراحت بگویم با 

وجود این تهدید جدی در کشور هیچ کس کاری نمی کند.
بوالهری افزود: اما از آن طرف در ماهواره ها برای ترویج خیانت متولی 
وجود دارد و با برنامه ریزی دقیق ارتباط باز و آزاد را در خانواده های 
ایرانی تشویق می کنند به حدی که برخی فکر می کنند که اگر به 

همسرشان وفادار بمانند، به خودشان خیانت کرده اند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به این پرسش که اگر خیانت 
به همسر افزایش یافته است میزان آن چقدر است، گفت: هیچ تحقیق 
آماری دقیقی در این زمینه انجام نشده است و فقط در حد چند پایان 
نامه تحقیقات کوچکی انجام شده است بنابراین آمار و ارقامی در این 
زمینه نداریم. وی در پاسخ به پرسش دیگر که آیا در مسئله خیانت بین 
زنان و مردان ایرانی تفاوتی مشاهده می شود یا نه، گفت: مردان بی بند 
و بارتر هستند اما در سالهای اخیر زنان نیز جرئت پیدا کرده اند، البته 
این استنباط بنده به عنوان یک روانپزشک و یک مشاهده گر جامعه 

است و آمار و رقمی در این زمینه ندارم. 

واژگونی قایق و مرگ غم انگیز 3 کودک پناهجوی دیگر
واژگونی قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه موجب مرگ پنج نفر 

از جمله سه کودک خردسال شد.
در این حادثه ده ها پناهجوی دیگر که در قایق بودند توسط گارد ساحلی 
ایتالیا نجات پیدا کرده و به جزیره سیسیل منتقل شدند. این افراد قصد 
داشتند از لیبی خود را به اروپا برسانند که تراکم جمعیت در قایق 
موجب واژگونی آن شد. در مجموع در 24 ساعت گذشته 304 نفر 

توسط گارد ساحلی ایتالیا نجات پیدا کرده اند.
به گفته سازمان بین المللی مهاجرت از آغاز سال جاری میالدی )2016( 
تا کنون بیش از 266 هزار نفر با عبور از دریا خود را به اروپا رساندند. از 
این میان بیش از 100 هزار نفر از طریق مدیترانه وارد ایتالیا شده اند 
و 160 هزار تن دیگر خود را به یونان رسانده اند. و در مجموع بیش از 
3100 نفر در دریا جان خود را از دست داده اند. به گزارش یورونیوز، 
آمار و ارقام نشان می دهد که شمار مهاجران در سال جاری نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته اما تعداد کسانی که در دریا غرق 

شده اند با افزایش روبرو بوده است.

شیوع باالی سرطان طی سال های اخیر
دبیر علمی نوزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران با اشاره به شیوع 
باالی سرطان مثانه طی سال های اخیر، گفت: در صورت عدم درمان 
به موقع، سلول های سرطانی به تمام الیه های دیواره مثانه، لگن، ریه و 
استخوان گسترش پیدا می کند. محسن آیتی در ارتباط با نوزدهمین 
کنگره انجمن اورولوژی ایران گفت:این کنگره با همکاری بیش از 1100 
پزشک از دانشگاه های علوم پزشکی کشور داخل کشور و ارولوژیست های 
ایرانی خارج از کشور و انجمن های دیگر کشورها مانند اروپا و آمریکا و 
کشورهای منطقه و کشورهای شمال ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی 

در ۸ رشته فوق تخصصی برگزار خواهد شد.
وی در ادامه عنوان کرد:1۸ پنل در این کنگره ارایه خواهد شد که 
شامل: انکولوژی،ناباروری،بازسازی دستگاه اداری، زنان ،اطفال و پیوند 
کلیه است. دبیر علمی نوزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران در ادامه 
عنوان کرد: در این کنگره بیشتر بر روی موضوع سرطان دستگاه ادراری 
خصوصا سرطان مثانه زوم شده است که یکی از عللی که بر این موضوع 
بیشتر زوم شده در این است که در سال های اخیر بنظر می رسد شیوع 
باالیی داشته است و در خیلی از موارد مخارج باالیی را از نظر )مادی-

معنوی( برای کشور و بیمار متحمل کرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: رشد سلول های سرطانی در دیوار مثانه اتفاق 
می افتد.در صورت عدم درمان به موقع ممکن است رشد کنند و به 
تمام الیه های دیواره مثانه و لگن و حتی اعضای دوردست مثل ریه 
و استخوان گسترش پیدا کند.بنابراین باید درمانهایی  که باعث ارتقای 
کیفیت زندگی و افزایش سطح زندگی و طول عمر بیمار شود در تمام 

رشته های پزشکی در پنل های مختلف ارایه داد. 
این اورولوژیست در ادامه بیان داشت: در این کنگره ضمن آشنا شدن 
با دستاوردهای روز دنیا و تکنیک های جدید، با همکاران سایر مناطق 
دنیا تبادل نظر خواهیم داشت  که این بحث و تبادالت در زمینه های 
درمان  در  ما  سریعتر  پیشرفت  باعث  است  ممکن  ارولوژی  مختلف 

بیماری ها مخصوصا  سرطان مثانه شود.

خبرخبر

وجود  از  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
کشور  در  نکرده  ازدواج  جوان  میلیون   11.5

خبر داد.
در  شاهمرادی«  »سیدحسین  حجت االسالم 
نشست خبری با اصحاب رسانه اردبیل وظیفه 
شورای فرهنگ عمومی را رسیدگی به مسائل 
به  اشاره  با  و  کرد  عنوان  کشور  عام  فرهنگی 
فرهنگی  مسائل  افزود:  استانی خود،  سفرهای 
دارند  که  ویژگی هایی  تناسب  به  استان ها 
فرهنگی  مسائل  استانی  هر  و  است  متفاوت 
موضوع  یک  نیز  گاهاً  و  دارد  را  خود  خاص 
عمومی میان دو یا چند استان مشترک است.

وی تاکید کرد: شورای فرهنگ عمومی می تواند 
آینده پژوهشی  با  فرهنگی  تهاجمات  مقابل  در 

به وظایف خود  به درستی عمل کند.
تهدیدهای  و  فرصت ها  به  اشاره  با  شاهمرادی 
مثل  مجازی  فضای  گفت:  مجازی،  فضای 

نشود  استفاده  اگر درست  و  است  لبه  دو  تیغ 
می تواند به عنوان تهدید برای خانواده ها باشد.

که  می رود  به سمتی  آینده  دنیای  افزود:  وی 
و  کنیم  استفاده  درستی  به  فرصت ها  از  باید 

بیان حقایق  از فضای مجازی برای  الزم است 
دینی خود بهره گیریم.

معضالت  استان  هر  اینکه  بیان  با  شاهمرادی 
راه های  آن  با  متناسب  و  دارد  را  خود  خاص 
برون رفت مطرح نیز وجود دارد، تصریح کرد: 
در برخی استان ها مشکالت خاص آن هستند، 
ولی مسائلی از جمله طالق، اعتیاد و در برخی 
شهرها از جمله تهران و اصفهان حاشیه نشینی 
مشترک هستند. دبیر شورای فرهنگ عمومی 
کشور گفت: در کشور 11 میلیون و 500 هزار 

نفر جوان ازدواج نکرده وجود دارد.
رهبری  معظم  مقام  تأکید  به  اشاره  با  وی 
برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی، تصریح کرد: 
مقابل  در  غنی  فرهنگ  آموزش  با  است  الزم 
ما  کودکان  موقع  به  اگر  و  بایستیم  تهاجمات 
با شعر و ادب فارسی آشنا شوند دنبال مدها و 

فرهنگ های غربی نمی روند.

فضای مجازی مثل تیغ دو لبه

وجود 11.5 میلیون جوان مجرد در کشور

آموزش و پرورش فعاًل بازنشستگی پیش از موعد ندارد

بازنشستگی  خصوص  در  توضیحاتی  پرورش،  و  آموزش  وزیر 
پیش از موعد فرهنگیان ارائه کرد و گفت: این وزارتخانه فعاًل 

بازنشستگی پیش از موعد ندارد.
فارس  با  گفتگو  در  پرورش   و  آموزش  وزیر  فانی  اصغر  علی 
موعد  از  پیش  بازنشستگی  »آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
فعاًل  داشت:  اظهار  داشت؟«،  خواهیم  پرورش  و  آموزش  در 

بازنشستگی پیش از موعد در آموزش و پرورش نداریم.
سنوات  با  کشور  کل  بازنشستگی  سازمان  واقع  در  افزود:  وی 
زیر 30 سال خدمت برای بازنشستگی پیش از موعد موافقت 
نمی کند و اگر آموزش و پرورش هم موافقت کند، آنجا موافقت 

نخواهند کرد.
فانی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه »آیا این مشکل به 
سنوات ارفاقی بر می گردد؟«، خاطرنشان کرد: سنوات ارفاقی 
که اصاًل نیست؛ حاال اگر همین سنوات ارفاقی را هم حساب 
نکنیم و مثاًل فردی با 27 سال خدمت و 27 روز حقوق بخواهد 
کشور  کل  بازنشستگی  سازمان  هم  را  این  شود  بازنشسته 
البته 2 سال  بار مالی دارد؛  برای آن سازمان  نمی پذیرد، زیرا 
اما امسال دوستان ما  پیش توانستیم این کار را انجام دهیم، 

را بر حذر دانستند.
وی تصریح کرد: اکنون در حال رایزنی و صحبت هستیم و اگر 
بتوانیم نظر سازمان بازنشستگی کشور را جلب کنیم خوشحال 

می شویم که مشکل همکار فرهنگی را مرتفع کنیم.

تکذیب کمبود سرم تزریقی 
رئیس سازمان غذا و دارو کمبود سرم تزریقی را در کشور 
تکذیب کرد و گفت: سرم تزریقی به اندازه کافی در کشور 

موجود است.
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسول دیناروند 
اعالم کرد: سرم تزریقی به اندازه کافی در کشور موجود است 

و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: دو یا سه ماه پیش از کمبود 
سرم تزریقی نگران بودیم اما در حال حاضر موجودی سرم 
به اندازه کافی است و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود 

ندارد.
پیش از این سرپرست مرکز پزشکی خاص شرق، از کمبود 
سرم نرمال سالین ویژه بخش های دیالیز و شیمی درمانی 

خبرداده بود. 
دیناروند گفت: فردی که این ادعا را مطرح کرده است کامال 
بی اطالع است و خودش نتوانسته است به دلیل مشکالت 
بدهی با یک شرکت پخش، محصولی را دریافت کند و این 
کشور  کل  موجودی  به  ربطی  شده،  مطرح  کمبود  موضوع 

ندارد.
تامین  سرم  که  بود  گفته  دیناروند  رسول  این  از  پیش 
بیمارستانها  اختیار  در  فقط  اکنون  هم  کشور  در  شده 
هنوز  و  شود  می  توزیع  خودشان  بستری  بیماران  برای 
کشور  در  تزریقی  های  سرم  ای  داروخانه  توزیع  امکان 

وجود ندارد.

جمع آوری 5۰۰۰ معتاد متجاهر در پایتخت 

فرمانده انتظامی پایتخت از جمع آوری بیش از 5000 معتاد 
متجاهر از معابر اصلی،بزرگراه ها و بوستان های پایتخت در 

چهار روز گذشته خبر داد. 
سردار حسین ساجدی نیا در این باره گفت: با توجه به ظرفیت 
اعالمی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداری تهران 
مبنی بر پذیرش معتادان متجاهر؛ طرح پاکسازی 49 نقطه از 
سطح شهر تهران نظیر بزرگراه ها، معابر اصلی و بوستان ها 
که همچنان ادامه دارد در دستور کار قرار گرفت و با تالش 
ماموران انتظامی تهران بزرگ بیش از 5000 معتاد متجاهر از 
این نقاط طی چهار روز گذشته جمع آوری و به کمپ های 

مربوطه معرفی شدند.
معتادان  وجود  رشد  به  رو  آمار  اخیر  سال های  افزود:در  وی 
این موضوع  تا  باعث شد  متجاهر و خطرناک در سطح شهر 
به یکی از دغدغه های اصلی مردم و پلیس پایتخت بدل شود، 
به همین منظور به پلیس های تخصصی دستور داده شد با 
هماهنگی مقام قضائی ، طرح مذکور را در بزرگراه ها، معابر 
اصلی و مناطقی که محل تجمع معتادان متجاهر بوده به اجرا 

درآورند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد:با تالش ماموران پلیس 
پایتخت تاکنون بیش از 10 تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان و 
خرده فروشان کشف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 50 درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعي شهرداري 
تهران با اعالم اینکه 50 درصد متکدیان جمع 
میانگین  گفت:  ندارند،  مالی  نیاز  شده  آوری 
درآمد تکدي گري در چهارراه هاي تهران، 3 
میلیون تومان است که در برخي از این چهارراه 
ها از جمله میدان توحید، چهارراه پارک وي، 
شهرک غرب و هفت حوض نارمک، به حدود 7 

میلیون مي رسد.
فرزاد هوشیار پارسیان با بیان این که در حال 
حاضر متکدیان، شناسایي و دسته بندي شده 
اند، تصریح کرد:  عالوه بر این کلوني و مکان 
زندگي این متکدیان را نیز شناسایي کرده ایم.

در  متکدیان  این  بیشتر  که  این  اعالم  با  وی 
هستند،  ساکن  فرحزاد  دره  و  هرندي  منطقه 
افراد در سکونتگاه  این  خاطر نشان کرد: اکثر 
هاي غیر رسمي زندگي مي کنند، با این حال 
نه  افراد  این  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید 

در حاشیه شهر، بلکه در قلب پایتخت سکونت 
دارند. 

هوشیار با اعالم اینکه تکدی گری تنها معضل 
سبک  کرد:  اظهار  نیست،  ایران  شهرهای 
زندگی متکدیان به گونه ایست که از پاکستان 
و افغانستان آغاز و تا فرانسه امتداد دارد و در 
دنیا  بزرگ  تکدی گری معضل شهرهای  واقع 
اجتماعي  خدمات  سازمان  است.مدیرعامل 
از  گری  تکدی  کرد:  تاکید  تهران  شهرداري 
جمله کلونی هایست که در آن ، اقتصاد منفی 

شکل می گیرد.
وی با اعالم این که 50 درصد متکدیان جمع 
آوری شده، بدون نیاز مالی و  به صورت حرفه 
ای به این شغل مشغول اند، ادامه داد: پس از 
بررسی های صورت گرفته این واقعیت مشخص 
شد که این افراد نه تنها مسکین نیستند بلکه 

تکدی گری شغل آن محسوب می شود. 

این  اعالم  با  تهران سما، وی  براساس گزارش 
که 20 درصد متکدیان شهر تهران، اتباع بیگانه 
و خارجی هستند، تصریح کرد: هم چنین 35 

درصد این متکدیان نیز گروه های خانوادگی، 
قومی و قبیله ای هستند که به این صورت به 

تکدی گری مشغول اند.

های  مستمری  و  فنی  امور  مدیرکل 
سازمان تأمین اجتماعی با تشریح اعمال 
اصالحاتی از سوی شورای عالی حفاظت 
تعیین  در  رویه  وحدت  منظور  به  فنی 
آور  زیان  و  سخت  مشاغل  ›ب‹  گروه 
گفت: شغل خبرنگاری در متن آئین نامه 
به عنوان سخت و زیان آور تلقی شده و 
حفاظت  عالی  شورای  اصالحات  مشمول 

فنی نیست.
تأمین  ازسازمان  زمان  پیام  گزارش  به 
اجتماعی، منصور آتشی اظهارکرد: قانون 
به   ۸0 سال  از  آور  زیان  سخت  مشاغل 
استناد ماده 76 قانون تأمین اجتماعی به 
تصویب رسیده است و به طور کلی تعیین 
مشاغل سخت و زیان آور و تشخیص آن 

برعهده کمیته های استانی است.
های  کمیته  ترکیب  اینکه  بیان  با  وی 
و  سخت  مشاغل  قانون  نامه  آئین  را  استانی 
این  بر  افزود:  است،  کرده  مشخص  آور  زیان 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  نمایندگان  اساس 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اجتماعی؛ 
پزشکی؛ سازمان تأمین اجتماعی، و همچنین 
اعضای  کارفرمایان،  و  کارگران  نمایندگان 
تقاضای  به  که  هستند  استانی  های  کمیته 
و  تطبیق  به  نسبت  کارفرمایان  و  کارگران 
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور اقدام می 

کنند.
استانی  های  کمیته  اینکه  به  اشاره  با  آتشی 
براساس موازینی که آئین نامه مشخص کرده 
را  آور  زیان  و  سخت  مشاغل  مصادیق  است 
تعیین می کنند؛ اظهارکرد: مشاغل سخت و 
زیان آور به موجب قانون به دو دسته تقسیم 
می شود. مشاغل گروه الف بر اساس وضعیت 
محیط کار و شرایط کاری سخت و زیان آور 
این  کارفرمایان  و  شوند  می  داده  تشخیص 
مشکالت  حل  به  نسبت  که  مکلفند  مشاغل 
و اقدام در جهت حذف ویژگی های سخت و 
زیان آور در این مشاغل ظرف مهلت مقرر در 

قانون اقدام کنند.
مشاغل  از  دیگری  دسته  داد:  ادامه  وی 

اتخاذ  با  که  آورهستند  زیان  و  ماهیتا سخت 
و  سخت  ویژگی  است  ممکن  تدابیرمختلف 
حذف  ولی  یابد  کاهش  آنها  بودن  آور  زیان 
قرار  ›ب‹  گروه  در  مشاغل  این  و  شود  نمی 

می گیرند.
سازمان  های  مستمری  فنی  امور  مدیرکل 
این  قبل  ها  مدت  از  گفت:  اجتماعی  تأمین 
کمیته  در  که  شد  می  مطرح  درکشور  بحث 
اینکه چه  با تشخیص  رابطه  استانی در  های 
عنوان  به  و  گیرند  قرار  گروه ب  در  مشاغلی 
شناسایی  آور  زیان  و  سخت  ماهیتا  مشاغل 
مختلف  های  گیری  تصمیم  شاهد  شوند، 
رابطه  این  در  که  شد  می  مشاهده  و  بودیم 
مختلف  استانهای  در  یکسان  های  شغل  با 

تصمیمات متفاوتی اتخاذ می شد.
شورای  مسئله  این  رفع  برای  افزود:  آتشی 
عالی حفاظت فنی که وظیفه سیاست گذاری 
با مشاغل  رابطه  استانها در  بین  و هماهنگی 
مشاغل  دارد،  عهده  بر  را  آور  زیان  و  سخت 

سخت و زیان آور گروه ›ب‹ را احصاء کرد.
حفاظت  عالی  شورای  اظهارداشت:  وی 
و  کارگری  جوامع  نمایندگان  حضور  با  فنی 
کارفرمایی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
اجتماعی؛  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  پزشکی، 

و  صنایع  وزارت  اجتماعی،  تأمین  سازمان 
معادن و نمایندگان سایر ارگانها حسب مورد 

تشکیل می شود.
سازمان  های  مستمری  و  فنی  امور  مدیرکل 
عالی  شورای  ریاست  افزود:  اجتماعی  تأمین 
حفاظت فنی بر عهده معاون روابط کار وزارت 
کار است و این شورا پس از برگزاری جلسات 
و  هماهنگی  ایجاد  منظور  به  صرفاً  متعدد 
با  را  نهایت 13 گروه شغلی  در  رویه  وحدت 
نظرات  اخذ  و  کار  قانون   52 ماده  به  توجه 
مشاغل  عنوان  به  ذیربط  مراجع  از  تخصصی 
و  کرد  آور مشخص  زیان  و  ماهیت سخت  با 
های  کمیته  به  ›ب‹  گروه  مشاغل  عنوان  به 

استانی ابالغ کرد.
از  شده  اتخاذ  تصمیم  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
معنی  به  فنی  حفاظت  عالی  شورای  سوی 
مزایای  از  استفاده  برای  محدودیت  ایجاد 
زیان  به شاغالن در کارهای سخت و  مربوط 
آور نیست؛ اظهار داشت: روال کار کمیته های 
استانی و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان 
و  است  انجام  حال  در  گذشته  همچون  آور 
تصمیم شورای عالی حفاظت فنی در راستای 
در  بیشتر  هماهنگی  و  رویه  وحدت  ایجاد 

اجرای قانون اتخاذ شده است.

از مزایای  افزود: متقاضیان استفاده  آتشی 
توانند  می  آور  زیان  و  سخت  مشاغل 
به  بررسی  برای  را  خود  درخواستهای 
روند  و  دهند  ارائه  استانی  های  کمیته 
تصمیم گیری در این کمیته های همچون 
گذشته است. در صورتی که شغل متقاضی 
در زمره مشاغل اعالم شده از سوی شورای 
با  کار  عنوان  به  باشد  فنی  حفاظت  عالی 
ماهیت سخت و زیان آور معرفی می شود و 
در غیر این صورت نیز محیط کار متقاضی 
کار  سختی  و  آلودگی  مختلف  جوانب  از 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی درادامه به بیان توضیحاتی دررابطه با 
شغل خبرنگاری پرداخت و گفت: در آئین 
بر  عالوه  آور  زیان  و  سخت  مشاغل  نامه 
تعیین نحوه فعالیت کمیته های استانی و 
جایگاه شورای عالی حفاظت فنی، از 3 گروه 
شغلی شامل شاغلین در زندانها و ندامتگاه ها 
هستند،  ارتباط  در  زندانیان  با  مستقیما  که 
شاغلین در مراکز روان درمانی که مستقیما با 
بیماران روانی در ارتباط هستند و خبرنگاران 
نام برده  به عنوان مشاغل سخت و زیان آور 

شده است.
آتشی تصریح کرد: از زمان تصویب آئین نامه 
به عنوان  این 3 گروه شغلی همواره  مربوطه 
این  و  شده  تلقی  آور  زیان  و  سخت  شغل 
های  کمیته  تمامی  در  نیز  کماکان  موضوع 
استانی به روال قبل انجام می شود و در این 

رابطه هیچ گونه تغییری حاصل نشده است.
وی با تأکید براینکه سه عنوان شغلی تصریح 
آور  زیان  و  مشاغل سخت  نامه  درآئین  شده 
گفت:  هستند،  خاص  اولویت  نوعی  دارای 
که  آور  زیان  و  فعلی مشاغل سخت  درقانون 
مبنای عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است، 
بندی  دسته  از  خارج  شغلی  عنوان  سه  این 
به  اولیه  نامه  آئین  متن  در  ب  و  الف  گروه 
عنوان مشاغل سخت و زیان آور به صراحت 
اند و تعیین مصادیق خبرنگاری  تعیین شده 
گرفته  قرار  استانی  های  کمیته  عهده  بر  نیز 

است.

تکدی گری تنها معضل کشور نیست 
درآمد 3 تا 7 میلیونی متکدیان تهران

خبرنگاری همچنان شغل سخت و زیان آور است
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مصرف ویتامین ها در چه ساعتی بهتر است؟
برای تأمین نیازهای بدن ،ممکن است پزشک مولتی ویتامین تجویز 
کند. اغلب ویتامین ها و مواد غذایی عملکرد مشخصی در بدن دارد 
و در صورت مصرف در زمان و شرایط درست بهتر عمل می کند. 

مصرف تمامی مکمل ها باهم توصیه نمی شود.

ویتامین هایی که باید تا ظهر مصرف شود
عصب  سیستم  از  و  کمک  بدن  سوخت وساز  به   :  B1 *ویتامین 

حمایت می کند
 *ویتامین B12: برای ایجاد گلبول های قرمز استفاده می شود و در 

زمان اضطراب آرامش ایجاد می کند .
* آهن: به بدن شما کمک می کند تا اکسیژن را انتقال دهد و به 

سیستم دفاعی بدن نیز کمک می کند.
 ویتامین C: به بدن کمک می کند تا بافت جدید بسازد و دندان ها 

و سیستم ایمنی را قوی نگه می دارد.
 هریک از این 5 ویتامین  تاثیر قوی روی بدن می گذارد پس مصرف 
آن هنگام صبح انرژی مورد نیاز بدن را در کل روز تأمین می کند. 
ویتامین C به جذب آهن کمک می کند ، بنابراین توصیه می شود 
آن دو را باهم مصرف کنید یا این  که غذایی مغذی با یکی از قرص ها 

مصرف کنید.

 ویتامین هایی که باید با غذاهای سالم مصرف کرد
ویتامین A : برای حفظ سالمت بینایی ،پوست و مثانه الزم است.

خطر  بروز  و  می کند  محافظت  سلولی  غشای  از   :  E ویتامین   
مشکالت قلبی را کاهش می دهد.

ویتامین D : مانع از بروز دیابت و بعضی از انواع سرطان می شود.
ویتامین K : استخوان ها و رگ ها را قوی نگه می دارد.

 لیکوپن: خطر بروز بیماری قلبی و خونی و برخی انواع سرطان را 
کاهش می دهد.

بزرگ  روده  سرطان  از  و  می دارد  نگه  سالم  را  چشم ها  لوتئین: 
پیشگیری می کند.

 همه این ها ویتامین های قابل حل در چربی است و باید نزدیک یا 
تا به درستی در بدن جذب  با غذاهای چرب مصرف شود  همزمان 
با  این قرص ها بخورید،  باید هنگام مصرف  شود. درباره غذایی که 

پزشک خود مشورت کنید .
مقدار  . مصرف  باشید   E ویتامین  و   Kویتامین متقابل  اثر  مراقب 
از ویتامین  توانایی بدن را برای استفاده  E می تواند  زیاد ویتامین 

K کاهش دهد.

آنچه باید هنگام عصر مصرف شود

منیزیم: برای فعالیت سالم عضالنی و اغلب عملکردهای بدنی مورد 
نیاز است.

بدن  فعالیت های  از  بسیاری  و  استخوان ها  تقویت  برای  کلسیم:   
ضروری است.

 بدن از این دو ماده معدنی هنگام استراحت استفاده می کند.
این مواد همچنین بدنتان را آرام و از بروز برخی اختالالت خواب 

پیشگیری می کند.
هرگز نباید مکمل های آهن را همزمان با کلسیم مصرف کرد زیرا 
هیچ یک به درستی در بدن جذب نمی شود. برای به دست آوردن 
خاصیت آن ها فاصله حدود 4 ساعت بین مصرف هرکدام الزم است.

 آنچه نباید پس از مصرف ویتامین ها خورد
جذب  از  مانع  می تواند  شیرین  نوشیدنی های  انواع  و  چای  قهوه، 
کامل ویتامین ها و مواد معدنی از مکمل های غذایی  شود. قرص ها 
را همراه با آب یا آب میوه طبیعی مصرف کنید. بهتر است از مصرف 

نوشیدنی های دیگر حداقل به مدت دو ساعت اجتناب کنید.

 ویتامین ها را به طور منظم بخورید
بدن ما مدام از ویتامین ها و مواد معدنی استفاده و خود را پاک سازی 
روی  خیلی  نمی تواند  ویتامین  قرص  غیرمنظم  مصرف  کند.  می 
سالمت تأثیر مفید بگذارد. باید این کار به  طور مرتب و منظم باشد 
تا عمل جذب و هضم به خوبی انجام گیرد. در مورد نحوه و مدت 
مصرف این قرص ها با پزشک مشورت کنید. همیشه گفته می شود 
که باید تعادل در هر کار را حفظ کرد. در اغلب موارد میزان مصرف 

روی ویتامین ها نوشته می شود که باید رعایت شود.
باید   ، است  مغذی  مواد  از  غذاها سرشار  از  بسیاری  که  جا  آن  از 
ویتامین  کدام  از مصرف  باید  غذا،  کدام  هنگام خوردن  که  بدانید 

اجتناب کنید.
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اثر دعا بر کاهش اضطراب
و  خواستن  حاجت  و  خواندن  معنی  به  دعا 
از  »خواندن«  مطلق  گاهی  و  است  استمداد 
َسَألََک  َوإَِذا  آیه »  آن منظور است. خداوند در 
اِع  الدَّ َدْعَوَة  أُِجیُب  َقِریٌب  ِّی  َفإِن َعنِّی  ِعَباِدی 
لََعلَُّهْم  بِی  َولُْیْؤِمُنواْ  لِی  َفلَْیْسَتِجیُبواْ  َدَعاِن  إَِذا 
به  اجابت  وعده   )1(»)1۸6 یَْرُشُدوَن)بقره/ 
بندگان خویش داده و با عطوفت خاصی خود را 
نزدیک به آنان ذکر کرده که دعای ایشان را به 

استجابت برساند.
نقش تربیتی دعا:

دعا یاد خدا را در دل انسان زنده نگاه می دارد: 
أَنُفَسُهْم  َفَأنَسُهْم  ا...َ  نَُسوا  َِّذیَن  َکال تَُکونُوا  َواَل   «

أُْولَِئَک ُهُم الَْفاِسُقوَن )حشر/19(«)2(
خود  بشری  و  فکری  ساختار  دلیل  به  انسان 
به دلیل همین خصوصیت،  و  فراموشکار است 
بزرگ  بسیار  گاه  خطاهای  و  انحرافات  دچار 
جاده  و  هدایت  مسیر  از  انسان  اگر  می شود. 
حرکت اصیل خویش منحرف شود و اهدافش 
را گم کند، دچار سردر گمی عقیدتی و فکری 

می شود.
دعا سبب طهارت روح انسان می شود. ضاللت 
و گمراهی را به او تذکر می دهد، هدف و جهت 

اصلی را به او متذکر می شود.
وی  و  یافته  افزایش  انسان  در  توکل  دعا،  با 
همراه  همیشه  که  قدرتی  بر  اعتماد  نیروی  با 
اوست و ناظر اعمال و گفتار وی می باشد، سعی 
در پیرایش تفکرات خویش و زدودن آالیش ها 
نهایت در مسیر  اعمال و کردار نموده و در  از 

تربیتی صحیح به حرکت درمی آید.
دعا عامل تلطیف روح:

است،  شده  وارد  ما  مکتب  در  که  ادعیه ای 
سخنان  زیباست.  و  لطیف  مضامین  از  سرشار 
نغز و زیبا و سرشار از احساس در ادبیات جهان، 
گواهی بر این مدعاست. متون ادعیه اسالم نیز 
از جهت زیبایی کالم و نیز جهات دستوری و 

نگارش و از نظر عمق و لطافت بی نظیر است.
ساختارشناسی  اهمیت،  دارای  مسائل  دیگر  از 
ساختمان  آنها.  پیوند  و  واژه ها  یعنی  دعاست، 
مورد  باید  موسیقی کالمی  و  آهنگ  و  عبارات 
دقت قرار گیرد. این تلطیف روح می تواند نقش 
بسیار واالیی از جهت تربیتی در زندگی داشته 
که  کنونی  تنش  پر  جهان  در  ویژه  به  باشد. 
خشونت و بی رحمی و نبود عواطف انسانی در 
حال گسترش است و زندگی مادی و صنعتی، 
انسانیت  نیستی  پرتگاه  سوی  به  را  انسان 
تهاجم  مورد  را  معنوی  حیات  و  می برد  پیش 
لطیف  روحیه ای  و  آرامش  ایجاد  قرار می دهد، 
به  لطف  پر  نگرشی  و  معنویت  از  سرشار  و 
جهان هستی، تاثیر به سزایی در افکار انسان ها 

گذاشته و آرامش روحی را فراهم می کند.
را  با دعا، دیگر مشکلی نمی تواند فرد  بنابراین 

ناآرام کند، زیرا به حل مشکالت یقین دارد.
قدرت  صاحب  جهان  امور  در  را  دست هایی 
آن  با  مبارزه  یارای  را  کس  هیچ  که  می داند 
را در خویش  او  نامالیمی،  بار  نیست. پس هر 
فرو نمی برد و تصویر ذهنی اش، رسیدن کمک 

و استعانت از جانب خداوند مهربان است.
از  اضطرابی  و  آینده  از  هراسی  فردی  چنین 
گرفتاری های  می داند  زیرا  ندارد،  آمدها  پیش 
عالم با قدرت چنان قادر متعالی برطرف خواهد 
شد و آنچه از او بخواهد، به یقین اجابت خواهد 

شد.
در پایان این نوشتار به آیه ای از قرآن تمسک 
ایمان  بخشی  آرامش  نقش  به  که  می جوییم 

داللت دارد:
أُْولَـِئَک  بُِظلٍْم  إِیَمانَُهم  یَلِْبُسواْ  َولَْم  آَمُنواْ  َِّذیَن  ال

لَُهُم األَْمُن َوُهم مُّْهَتُدوَن )انعام/۸2(
آنها که ایمان آورده اند و ایمان خود را با شرک 
تنها  )آرامش(  ایمنی  نکرده اند،  آلوده  ستم  و 

برای آنهاست و آنها هدایت یافتگانند.
پی نوشت:

)1( چون بندگان من درباره من از تو بپرسند، 
بگو که من به آنها نزدیکم و به ندای کسی 
که مرا بخواند پاسخ می دهم. پس به ندای 
من پاسخ دهند و به من ایمان آورند تا به 

راه راست هدایت یابند.)بقره/186(
را  خدا  که  نباشید  کسانی  آن  از   )2(
تا  کرد  چنان  نیز  خدا  و  کردند  فراموش 
خود را فراموش کنند که ایشان نافرمانند.

)حشر/19(
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سالمت و تغذیهدین و اندیشه

موضوعی  ایرانی،  های  خانواده  فرهنگی  سبد 
خود  به  را  بسیاری  ذهن  روزها  این  که  است 
درگیر کرده است و بحث های متعددی را به 

چالش می کشد.
و  زندگی  سبک  در  نوین  های  شیوه  ترویج 
تأثیرات اجتماعی فضای مجازی در خانواده ها 
باعث نوعی خأل و انزوا طلبی در افراد خانواده 
شده است که به طور مستقیم بر روابط درونی 
افکنده  سایه  جامعه  و  خانواده  افراد  بیرونی  و 

است.
اگر  کنونی،  جامعه  در  روزها  این  حقیقت  در 
بگذاریم، علی رغم  قدمی در فضاهای مجازی 
این موضوع که نمیتوان پیشرفت و تکنولوژی 
در این فضا را انکار کرد، اما تعدد مسائلی که  
باعث به وجود آمدن فاصله خانوادگی و افزایش 
اینترنت شده است را نیز نمی توان  اعتیاد به 

منکرشد.
باری  و  بند  بی  افزایش  از  روز  هر  آمارها 
روانی  امنیت  عدم  از  هایی  طالق  و  اخالقی 
در بین زوجین خبر می دهد و کمرنگ شدن 
نشاِن  خود  خانواده،  افراد  میان  روحی  اتصال 
 درد بزرگی است که کمتر کسی بر آن دقیق 
را  خود  قدیمی  بایدهای  بررعایت  و  شود  می 

مقید می داند.
بسیار  حاضر،  عصر  نوجوانان  و  جوانان  دنیای 
شده  گذشته  های  دهه  فضای  از  تر  متفاوت 
است و استفاده از اصطالحاتی که من درآوردِی 
تر  کمرنگ  باعِث  خود  باشد،  می  فردی  هر 
که  شده  جوان  نسل  در  فارسی  الفبای  شدن 
اگر اجمالی و تنها کلیدوار به برخی از معایِب 
کنیم،  اشاره  بخواهیم  مجازی  دنیای  این 
فراماسونری  نمادهای  همچون:افزایش  عواملی 
افزایش  جوان،  نسل  در  پرستی  شیطان  و 
کالهبرداری های اینترنتی، فاصله گرفتِن افراد 
از گفتگوهای رو در رو و عدم تشخیص کالم و 
لحن در میاِن رابطه ها، رواِج تفکیک دهه های 
سنی و افزایِش تمسخرهای گروهی علیه فرد و 
افراد خاص توسط انتشار و شایعه پراکنی های 

متعدد و نادرست، تبدیل شدن صفحه مجازی 
رابطه  شدن  کمرنگ  خانوادگی،  آلبوم  به 
خانواده ها و قطع صله رحم، کاهش مطالعه و 
کتابخوانی، کاهش سن بلوغ و افزایش اجتماع 
گریزی در میاِن نسل جوان،یاد گرفتن کلمات 
رکیک و مستهجن در فضای مجازی، افزایش 
افزایش  لواِی  در  مدگرایی  و  نادرست  فرهنگ 

توقعات و چشم و هم چشمی، کمرنگ شدن 
گرایی  اسالم  کاهش  و  اعتقادی  بی  و  دین 
اخالقی،  بارِی  و  بند  بی  گسترش  جامعه،  در 
و  ایرانی  اصیل  های  فرهنگ  از  گرفتن  فاصله 
غربزدگی، افزایش رفتارهای ناهنجار و ... را باید 
این  سایه  در  که  دانست  عواملی  مهمترین  از 
فضای جدید تقدیم خانواده ها شده است که 
در گستره این موارد، سکوت و خأل فردی را در 

اقشار مردم نیز به وجود آورده است.
قریب  مواردی که  این  تماِم  با وجود و حضور 
به اکثریت افرادی که در این دنیای مجازی به 
سر می برندو بر آن صحه می گذارند؛ اپیدمِی 
این فضا در حال گسترش است و کمتر کسی 
حاضر است برای یک روز هم که شده از این 
واقعِی  دنیای  در  را  خود  و  بگیرد  فاصله  دنیا 

زندگی قرار دهد.
شور و شوقی که نسل جواِن جامعه به کاربرد 
مطالعه،  شوق  از  بیشتر  بسیار  دارد  دنیا  این 
های  نشینی  دورهم  و  خانوادگی  های  ارتباط 
و  تعارضات  افزایش  باعث  که  است  ای  ساده 

فاصله میان افراد خانواده شده است.
ارائه  ضمن  دیجیتال  های  رسانه  مرکز  رئیس 

شبکه های  از  ایرانی  کاربران  استفاده  آمار 
کرد:  بیان  ای  رایانه  های  بازی  و  اجتماعی 
را در  تا 9 ساعت وقت خود  ایرانیها حدود 5 

شبکه های اجتماعی می گذرانند.
از  یکی  در  ایرانیها  53درصد   عضویت 
شبکه های اجتماعی، 14میلیارد ساعت صرف 
بازی کردن در فضای مجازی، از جمله مواردی 
مرکز  رئیس  موسویان،  مرتضی  است که سید 
فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت 
کند:  می  اذعان  و  داشته  تأکید  آن  بر  ارشاد 
72درصد جوانان 1۸ تا 29 سال در این شبکه 
های اجتماعی عضویت دارند و بررسی ها نشان 
می دهد که به صورت میانگین ایرانیها 5 تا 9 
ساعت در روز در شبکه های اجتماعی حضور 
دارند که میانگین این حضور در دنیا 16 ساعت 

در ماه است.
بی تردید،  ضعف بنیاد خانواده، کاهش سالمت 
از  فردی  های  مسئولیت  پذیرش  و  روانی 
دلیِل  به  که  است  ای  عدیده  معضالت  جمله 
اینترنت،  از  نشده  کنترل  و  نادرست  استفاده 
در قشرجوان،بروز و نوسان بیشتری پیدا کرده 
است؛ چنانچه در تحقیقاتی که در این خصوص 
انجام شده است، نتیجه ی تحقیقات در کشور 
نشان می دهد که ” بیشترین استفاده کنندگان 
از اینترنت جوانان هستند و 35 درصد از آنها 
به خاطر حضور در چت روم، 2۸ درصد برای 
بازی های اینترنتی، 30 درصد به منظور چک 
به  نیز  درصد   25 و  الکترونیکی  پست  کردن 

دلیل جست و جو، در شبکه جهانی هستند”.
از  کودکان  که  دهد،ساعاتی  می  نشان  آمارها 
از  بیش  می کنند،  استفاه  مجازی  فضاهای 
ساعتی است که در مدرسه صرف می کنند، که 
این خود مزید علتی است برای زنگ هشدار و 
و  باشد  می  ها  خانواده  کمین  در  که  خطری 
آسیب های فکري،  آسیب اجتماعي- فرهنگي 
و گسست های فکري- عاطفي را باید در صدر 
مجازی  فضای  افراِط  از  که  دانست  مسائلی 
نصیب خانواده ها شده است و راه حل ابتدایی 
مهارتهای  آموزش  مسیر،  این  در  کاربردی  و 
الزم به نسل جوان و ایجاد فضای صمیمی در 
در  ها  خانواده  چنانچه  که  باشد  می  خانواده 
وقت  خانوادگی،  روابط  تعمیق  و  گیری  شکل 
و حوصله بیشتری بگذارند بی تردید از افزایش 
استفاده کاربران در فضای مجازی کاسته شده  
پنهاني  ارتباطات  و  به دنیای مجازی  اعتیاد  و 

کمرنگ تر می گردد.
امیدواریم خانواده ها به حفظ حریم خانوادگی 
استفاده  تخریِب  و  تأثیر  از  و  تر شده  حساس 
مجازی  فضای  از  جوانان  نامناسب  و  مفرط 
نقش  روحی  های  آشوب  که  نباشند  غافل 
و  دارد  فردی  اخالق  تکوین  عدم  در  بسزایی 
ظهور ارتعاشات روانی در گذر زمان هم ترمیم 

پذیر نمی باشد.

خانواده ها محبوس در خأل مجازی!
الهام آمرکاشی

از  یکی  منزل  مبلمان  و  وسایل  محل  تعیین 
مرعوب کننده ترین و مهمترین تصمیمات در 
به خصوص  است.  منزل  دکوراسیون  طراحی 
باشیم،  داشته  اختیار  در  کوچکی  فضای  اگر 
باید برای چیدن وسایل بیش از پیش ظرافت 

به خرج دهیم.
از جمله حالتهای معمول  زیر  موقعیت  سه 
از  تعدادی  میتوان  که  هستند  منازل  در 
آنها  اساس  بر  را  دکوراسیون  اولیه  اصول 

شرح داد.
اتاق نشیمین :

هنگامی که لوازم اتاق نشیمن را میچینید، 
یک روش ساده انتخاب مرکز توجه یا نقطه 
واقع  در  نقطه،  این  است.  اتاق  برای  تمرکز 
باید درست  وسایل  و  است  اتاق  ثقل  مرکز 
در مقابل این قطعه مهم چیده شوند. به این 

ترتیب شما باید مراحل زیر را طی کنید.
شومینه،  کنید.  انتخاب  را  تمرکز  نقطه   -1
و  تلویزیون  میز  یا  بزرگ  های  پنجره 
اطراف آن  را در  چیدمان وسایل و مبلمان 
باید به دیوار  این نقطه تمرکز  انجام دهید. 
از دیوارها  و مبلمان دور  باشد  تکیه داشته 
چیده شوند تا فضایی خودمانی و گرم ایجاد 

شود.
از  حد  از  بیش  را  مبلها  و  صندلیها   -2

بتوانند  تا مهمانان شما  نگذارید  یکدیگر دور 
به راحتی با یکدیگر صحبت کنند.

انتخاب کنید که در  را طوری  میز  3- محل 
صورت  در  باشد.  نشستگان  تمام  دسترس 
امکان در نزدیکی هر مجموعه مبل، یک چراغ 

پایه دار یا آویز بلند قرار دهید.
4- بین میز کوتاه قهوه خوری و کاناپه جای 
پای کافی در نظر بگیرید. کافی است که این 
دو بین 35 تا 45 سانتیمتر با یکدیگر فاصله 

داشته باشند
تا  حداکثر  باید  عسلی  میزهای  ارتفاع   -5
قرار  آن  کنار  در  که  مبلی  یا  صندلی  دسته 

دارد، باشد.
6- محلی برای رفت و آمد آسان و به عرض 
چند دسیمتر در اطراف وسایل درنظر بگیرید.

اتاقهای چند منظوره:
چیدن وسایل در اتاقهای بزرگ یا ناهارخوری 
امروزی  آپارتمانهای  در  یکسره  نشیمنهای  و 

باید  تنها  نه  زیرا  است.  مشکلی  نسبتا  کار 
باید  بلکه  کنیم،  شروع  کجا  از  بدانیم 
چهارچوب  یک  در  را  مختلفی  کاربردهای 

واحد بگنجانیم.
1- شما در یک اتاق چند منظوره باید برای 
نظر  در  غالب  ویژگی  یک  فضا،  از  بخش  هر 
بگیرید. برای مثال بخش غذاخوری را بر روی 
بخش  و  زیبا  ظروف  قفسه  یا  ویترین  یک 
نشیمن را بر روی میز تلویزیون متمرکز کنید. 
نقطه  در  را  بخش  دو  این  امکان  صورت  در 
مقابل هم قرار دهید تا وزن ترکیب بندی اتاق 

متعادل بماند.

دیواری  مبلمان،  ماهرانه  دادن  قرار  با   -2
با  کنید.  ایجاد  اتاق  بخش  دو  میان  طبیعی 
به  صندلی  جفت  یک  یا  کاناپه  دادن  قرار 
طوری که پشت به محل غذا خوری باشد یا 
قرار دادن یک پاراوان میتوانید دو بخش اتاق 

را از یکدیگر جدا کنید.

با  نکنید.  فراموش  را  توازن  و  هماهنگی   -3
قرار دادن دو یا چند شیء کوچک در مقابل 
صندلیها  دادن  قرار  هم  کنار  و  بزرگ  اشیاء 
تزئینی  لوازم  از  هایی  مجموعه  ساختن  و 

میتوانید به نتیجه دلخواه برسید.
4- برای مشخص و جدا کردن هر قسمت از 
استفاده  فضا  با  مناسب  کوچک  های  قالیچه 

کنید.
5- توجه کنید که دور میز غذا خوری فضای 
نشستن  و  کشیدن صندلی  عقب  برای  کافی 
داشته باشد. این فضا از هر طرف باید حداقل 

90 سانتی متر باشد.

6- مبلها باید طوری قرار بگیرند که رسیدن 
و نشستن بر روی آنها به سادگی امکان پذیر 
و  مهمانان  برای  مرور  و  عبور  محل  و  باشد 

میزبان موجود باشد.
اتاق خواب :

اتاقهای  اکثر  در  که  ای  قرینه  شکل  از  اگر 
خواب با یک تخت و دو میز عسلی ایجاد 
ابتکار  از  کمی  اید،  شده  خسته  میشود، 
خود بهره گرفته و این فضا را به محلی آرام 

بخش و شادی آور تبدیل کنید.
1- تخت را طوری قرار دهید که در اطراف 
داشته  وجود  عبور  برای  کافی  فضای  آن 
اتاق  چیدمان  تمرکز  نقطه  تخت،  باشد. 
خواب است. اگر تخت تا حد امکان از کمد 
فاصله داشته باشد، استفاده از این دو فضا 

ساده تر خواهد بود.
از  فضا  کردن  راحت  و  گرم  برای   -2 
تخت  کنار  در  کوچک  و  نرم  های  قالیچه 

استفاده کنید.
تزئینی  لوازم  چیدمان  و  انتخاب   -3
طبیعی  گلهای  با  کوچک  گلدان  شخصی، 
به دو  را  میتواند دو عسلی  و چراغ خواب 

فضای متفاوت تبدیل کند.
آن  عرض  که  بخش  آرامش  تابلو  یک   -4
الاقل یک سوم عرض تخت باشد، در باالی 
تخت نصب کنید. به طوری که بیشتر به تخت 

نزدیک باشد تا سقف.
وجود  کافی  فضای  تخت  پایین  در  اگر   -5
این  در  زیبا  صندوق  یا  نیمکت  یک  دارد، 
قسمت قرار دهید یا یک میز کوچک و مبل 

راحتی در گوشه مقابل تخت قرار دهید.
6- نور موضعی در اتاق خواب بهتر از نور یک 
چراغ سقفی است. در صورت تمایل میتوانید 
یا  دار  پایه  چراغهای  کنید.  استفاده  هردو  از 
آباژورهای آویز با سیم بلند که در گوشه اتاق 
مناسب  فضایی  ایجاد  به  نیز  میشوند  نصب 

برای استراحت کمک میکنند.

ابالغ
خواسته  به  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  مرادی  محسن  /شاکی  خواهان 
چهاردانگه  بخش  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  عمدی  وجرح  ضرب 
شهرستان اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه102دادگاه عمومی بخش 
ارجاع وبه کالسه 94099۸2929601102  چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/10 و ساعت 11:00  تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان/ شاکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنشار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف 1073
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه -  بهرام سهرابی زاده

ابالغ
خواسته  به  سلطانی   محمد  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  خواهان/شاکی 
شهرستان  چهاردانگه  بخش  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  انفاق  ترک 
اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه102دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 
واقع در بخش چهاردانگه ارجاع وبه کالسه 95099۸2929600469 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی به آن 1395/07/13 وساعت 9:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م/الف 
1072 منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش 
چهاردانگه -  بهرام سهرابی زاده

آگهی حصر وراثت
آقای جواد توتونچی دارای شناسنامه شماره  1653 بشرح دادخواست به کالسه 
95/700561 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس توتونچی بشناسنامه 14۸7 در تاریخ 92/06/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به زوجه 

دائمی ، یک فرزند اناث،سه فرزند ذکور بنامهای
1-ربابه سعادتمند: همسر مرحوم

2-افسانه توتونچیان : دختر مرحوم
3-مجید توتونچیان : پسر مرحوم
4-قاسم توتونجیان: پسر مرحوم
5-جواد توتونچی : پسر مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
آگهی ابالغرئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه 

تعزیر تقدیم  بر سرقت مستوجب  آقاجانی مبنی  شاکی شکایت علیه متهم هانی 
دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
104 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل )104 جزایی سابق( واقع در استان مازندران 
شهرستان بابل میدان والیت دادگستری شهرستان بابل کد پستی 471365۸739 
ارجاع و به کالسه 94099۸1113501447 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت 11:00   1395/07/14
متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیرالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل

 )104 جزایی سابق( – زهرا کوچک تبار 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
شرح  به   1367 متولد   5723 شماره  شناسنامه  دارنده  سلیمانی  سهیل  آقای 
دادخواست به کالسه 94099۸673510021۸ از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که که شادروان نصرت اله سلیمانی بشناسنامه 
شماره 1 متولد 1342 در تاریخ 94/3/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه آن مرحوم منحصر است به : 
1-الهام سلیمانی ش ش 777 ت ت 1362 فرزند متوفی 

2-میالد سلیمانی ش ش 567۸ ت ت 1365 فرزند متوفی 
3-سهیل سلیمانی ش ش 5723 ت ت1367 فرزند متوفی 
4-منیژه میرزاوند ش ش 297 ت ت 1342 همسر متوفی 

اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند .

متن آگهی 
/ متهم مژگان  بیرانوند دادخواستی به طرفیت خوانده  اله  خواهان / شاکی فضل 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم   9 ماده  طلب  بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  سپهوند 
اختالف  شورای حل   7 شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
میدان  )ره(  امام  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  قدوسی شهرستان  مجتمع 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 95099۸6690700175 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۸/1 و ساعت 09:15 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
از نشر  یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
آگهی و اطالع از مفاد آن و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شورای حل اختالف شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد .

متن آگهی 
به  دادخواستی  بهرهی  مهین  و  بهرهی  پروین  و  بهرهی  احمد  شاکی   / خواهان 
طرفیت خوانده / متهم محمد بهرهی به خواسته تحریر ترکه تقدیم دادگاه های 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 شورای حل  عمومی شهرستان خرم 
–میدان  امام  –خیابان  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی  امام  مجتمع  اختالف 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 95099۸6693۸00153 
تعیین شده  و ساعت 0۸:30  آن 1395/07/10  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
است از کلیه نمایندگان قانونی بستانکاران مدیونین هرکس حقی بر ترکه دارد در 
موعد مقرر جهت تحریر ترکه در این مرجع حاضر شود مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود پس از نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دبیر شعبه شورای حل اختالف شعبه 26 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره(
شهرستان خرم آباد – سروگل بارانی.

متن آگهی
در پرونده کالسه 95099۸6693000165 این شعبه با توجه به فوت مرحوم یداله 
زینی وند بوده توسط خانم مهوش زینی وند درخواست تحریر ترکه شده و قرار 
تحریر ترکه صادر گردیده  و برای 1395/7/3 راس ساعت 11:00 وقت تحریر ترکه 
تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان 
قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی 
بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یادشده در شعبه 1۸ شورای 
حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان 
امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر 

ترکه شوند. 
دبیر شعبه شورای حل اختالف شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – مریم یوسفوند. 

اصول کلی چیدن وسایل در خانه های امروزی
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مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل 13۸1 به شماره شهر بانی 72-114ق63 
شماره موتور 22۸2۸10۸046 شماره شاسی ۸1۸0۸300 مفقود گردیده ، فاقد اعتبار 

است 
بهشهر 

آگهی مزایده اموال غیر منقول –) مرحله اول (
احکام دادگستری  اجرای  واحد  اجرای شماره 950030  پرونده  اینکه در  به  نظر 
البرز   ( تریلر دنگ فنگ مدل 1393  نظر دارد ششدانگ یک دستگاه  داالهو در 
توسط  که  سرچقایی  امین  ملکی  به   19 ایران  7۸/ع672  انتظامی  شماره  به   )
کارشناس به قیمت پایه 120/000/0000 تومان توسط کارشناس ارزیابی و تعیین 
و برآورد گریده به تقاضای محکوم له و از طریق مزایده و به صورت حضوری در 
تاریخ 95/6/27 ساعت 10 صبح ) خودرو فوق الذکر در پارکینگ نظری فرودگاه 
شهرستان اسالم آباد غرب توقیف می باشد ( که در اجرای مدنی شهرستان داالهو 

بفرش برساند .
در اجرای مواد 11۸-122-123 قانون اجرای احکام مدنی لذا طالبین می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی 
بازدید و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نماییند و قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانیکه باالترین مبلغ پیشنهاد نمایند واگذار ضمنا 
به  ماه  را ظرف یک  الباقی  و  المجلس  را فی  ارزش کل  باید 10/0  مزایده  برنده 
حسلب دادگستری واریز نمایید و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد 
مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر 
از احراز صحت مزایده توسط  نفع دولت ضبط خواهد شد پس  به  هزینه مزایده 
دادگاه دستور صدور انتقال سند اموال غیر منقول بنام خریداری صادر میشود و 

هزینه نقل انتقال سند به عهده خریدار میباشد .
عالی بیگی دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان داالهو

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له / 1- بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران به نشانی : 

ساری میدان امام ط 4 اداره حقوقی
نشانی:  به  یعقوب  فرزند  یعقوبی  صادق  محمد   -1  / علیهم  محکوم  مشخصات 
شهرستان بابل کمربندی شرقی روبروی داروخانه دکتر ضیایی 2- معصومه قربان 
اشرفی 21  نواب صفوی  بابل خ  نشانی: شهرستان  به  فرزند عسکری  امیری  زاده 
 : نشانی  به  حسینعلی  فرزند  مقدم  ثابت  اصغر  علی   -3 بعثت  آپارتمان   6 بعثت 

شهرستان بابل سنگ پل روبروی ستاد امر به معروف قدیم سوپر ثابت مقدم 
 : علیه  محکوم   / له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  یا  قانونی  نماینده  مشخصات 
بابل   – بابل   – مازندران  نشانی  به  سید حسن  فرزند  امیری  مانادانا سجادیان 
مدیریت شعب  ملت  بانک  وکیل  شایان  ارم شرقی س  بحر  احمر  میدان هالل 

مازندران استان 
دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  بموجب درخواست  به:  محکوم 
پرداخت  به  متضامنا  محکومند  علیهم  محکوم   9409971110۸00163 مربوط 
مبلغ 123/۸06/43۸ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از اصل وام 
بانکی از تاریخ تقدیم دادخواست 93/6/10 بر اساس قراردا بانکی و 3/6۸4/193 
الوکاله وکیل در حق  بابت حق  ریال  بابت هزینه دادرسی و 4/171/354  ریال 
غیابی  حکم  این  دولت  صندوق  در حق  دولتی  عشر  نیم  پرداخت  و  له  محکوم 

است.
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

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

را  خود  عادی  نامه  قول  به  رسیدگی  درخواست  احمد  فرزند  رونقی  صورت  خانم 
به  معروف  بخش 13کرمانشاه  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از  پالک 154فرعی  از 
امینی و احمد رونقی خریداری  از آقایان محمد علی  آبادی که  زمین آبی پهلوی 
تشکیل   127–94 کالسه  تحت  نیز  پرونده  و  نموده  مالکیت  سند  درخواست  و 
رأی  از رسیدگی طبق  و هیئت پس  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  به هیئت  و 
139560316007000473 مورخ 1395/3/29 مستند به ماده 3قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون مزبور رأی به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 157/50 
متر مربع به نام خانم صورت رونقی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان محمد علی امینی و کیخسرو امینی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 
15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم صورت رونقی خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار اول1395/5/17
تاریخ انتشار دوم 1395/6/1

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود

آگهی حصر وراثت
به  درخواستی  از خرمشهر  کدملی 1۸203420۸5 صادره  پدر سیدعباس  نام  منیعات  محمدرضا  آقای سید 
خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرش مرحوم حلیمه علوی نیا به شناسنامه 1 

صادره خرمشهر در تاریخ 1394/12/16 در اهواز اقامتگاه غیردائمی فوت ورثه اش عبارتند از 
1- متقاضی با مشخصات فوق 2-سید حمزه منیعات بشماره ملی 1۸20279111 صادره از خرمشهر )فرزند 
ذکور متوفی( 3- علویه منا منیعات بشماره ملی 1۸20195066 صادره از خرمشهر 4- سیده مینا منیعات 
بشماره ملی 1۸20530159 صادره از)دختران متوفی( 5-سید عباس منیعات بشماره ملی 1۸29317571 
)همسر متوفی( به جز نام بردگان فوق متوفی وارث دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور 
را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد این تاریخ 

صادر شود از درجه اعتبار ساقط است. شماره م الف: )9/467(
  رئیس شعیه 4 شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

اگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو 206 مدل 13۸4به شماره انتظامی ایران ۸۸-۸44ق55 و به 
شماره موتور 10FX5X240۸792 و به شماره شاسی 13۸02372 به نام حسینعلی 

جعفریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له / 1- بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران به نشانی : 

ساری میدان امام ط 4 اداره حقوقی
نشانی:  به  یعقوب  فرزند  یعقوبی  صادق  محمد   -1  / علیهم  محکوم  مشخصات 
شهرستان بابل کمربندی شرقی روبروی داروخانه دکتر ضیایی 2- معصومه قربان 
زاده امیری فرزند عسکری به نشانی: شهرستان بابل خ نواب صفوی اشرفی 21 
 : نشانی  به  فرزند حسینعلی  مقدم  ثابت  اصغر  علی  بعثت 3-  آپارتمان   6 بعثت 

شهرستان بابل سنگ پل روبروی ستاد امر به معروف قدیم سوپر ثابت مقدم 
 : علیه  محکوم   / له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  یا  قانونی  نماینده  مشخصات 
بابل   – بابل   – مازندران  نشانی  به  فرزند سید حسن  امیری  مانادانا سجادیان 
بانک ملت مدیریت شعب  ارم شرقی س شایان وکیل  بحر  احمر  میدان هالل 

مازندران استان 
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوط 9409971110۸00163 محکوم علیهم محکومند متضامنا به پرداخت 
مبلغ 123/۸06/43۸ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از اصل وام 
بانکی از تاریخ تقدیم دادخواست 93/6/10 بر اساس قراردا بانکی و 3/6۸4/193 
ریال بابت هزینه دادرسی و 4/171/354 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق 
غیابی  این حکم  دولت  در حق صندوق  دولتی  نیم عشر  پرداخت  و  له  محکوم 

است.
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

رونوشت آگهی حصروراثت 
قدرت ا... سلمانی مجاوری فرزند غالمعلی    به شرح دادخواست به کالسه 4۸2 این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان هاجر عزیزی فرزند عزیز    بشناسنامه 472 صادره از  قائم شهر در تاریخ 95/4/20اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-غالم رضا سلمانی مجاوری ش ش 210 فرزند 2-بلقیس سلمانی مجاوری ش ش3053فرزند 

3-جمشید سلمانی مجاوری ش ش12فرزند 
4-علیرضا سلمانی مجاوری ش ش132فرزند 

5-قدرت ا... سلمانی مجاوری ش ش179فرزند 
6-خدیجه سلمانی مجاوری ش ش3فرزند 

7-وحید  مجاوری ش ش 117فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهاد شد 
قاضی شعبه ششم    شورای حل اختالف قائم شهر 

واکنش منظمی به پوست اندازی در تیم ملی والیبال 

المپیک  مدیر تیم های ملی والیبال گفت: عملکرد تیم ملی در 
راضی کننده بوده است.

 امیرحسین منظمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بعد از 52 
سال سهمیه المپیک را کسب کردیم و به هدف مان رسیدیم که 

صعود به دور دوم و حضور در جمع هشت تیم برتر بود.
به  که  خوردیم  ایتالیا  به  چهارم  یک  مرحله  در  داد:  ادامه  وی 
فینال صعود کرده و یکی از بهترین تیم های جهان است و اگر 
گیم نخست را که 31-29 واگذار کردیم را می بردیم شاید جای 

تیم های برنده و بازنده عوض می شد.
منظمی یادآور شد: اگر در این مرحله به مصاف کانادا که تیم 
به  بود، می رفتیم، شاید راحت تر می توانستیم   »A« دوم گروه 

نیمه نهایی صعود کنیم.
مدیر تیم های ملی والیبال تأکید کرد: با توجه به شرایط و اینکه 
نخستین حضور در المپیک را تجربه می کردیم، به نظرم عملکرد 

راضی کننده بوده و به هدف مان رسیده ایم.
وی در پاسخ به پرسشی که تیم ملی نیاز به پوست اندازی دارد؟ گفت: 
بعد از هر المپیک نیاز است که نسلی تغییر کند اما در حد چند بازیکن 
نه اینکه ۸0،70 درصد تیم عوض شود. خیلی از والیبالیست های این 

تیم جوان هستند اما چند بازیکن می توانند عوض شوند.
منظمی بیان کرد: از همه مربیان، باشگاه ها، کارشناسان، رسانه ها 
و سایر کسانی که کمک کردند، تیم ملی والیبال در جمع هشت 

تیم برتر المپیک 2016 قرار بگیرد، تشکر می کنم.

سه داور ایرانی در فهرست جدید الیت آسیا

رئیس کمیته داوران از موفقیت سه داور ایرانی در فهرست جدید 
الیت کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریدون 
اصفهانیان در این باره گفت: حسن اکرمی، بیژن حیدری و پیام 
حیدری سه داوری هستند که با موفقیت تست های مورد نظر 

آسیا را پشت سر گذاشتند.
در  مردادماه   20 لغایت   15 از  دوره  این  گفت:  ادامه  در  وی 
طرف  از  نزدیک  بسیار  آینده  در  همچنین  شد.  برگزار  مالزی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور در سمینار ساالنه داوران 

نخبه )الیت( جدید از این سه داور دعوت بعمل خواهد آمد. 
هفته  است  قرار  داشت:   اظهار  پایان  در  داوران  کمیته  رئیس 
آینده آزمون آمادگی جسمانی از داوران کاندیدا شده در لیست 
که  آوریم  بعمل  آقایان  فوتسال  فوتبال،  رشته   در  المللی  بین 
البته زمان و مکان دقیق آن متعاقبا از طریق سایت فدراسیون 

فوتبال اعالم خواهد شد.

پیوستن مهاجم کامرونی به فوالد

مهاجم 30 ساله کامرونی به فوالدخوزستان پیوست.
باشگاه  در  حضور  با  دیروز  ان فور،  ارنست  ایسنا،  گزارش  به 
تیم  این  به  فصل،  یک  برای  قراردادی  عقد  و  فوالدخوزستان 
پیوست. قرارداد این مهاجم کامرونی، دیروز نیز در هیات فوتبال 

خوزستان ثبت می شود.

برتری آ اس رم برابر اودینزه 

ایتالیا  های  باشگاه  اول  دسته  فوتبال  های  رقابت  جدید  فصل 
)سری آ( با پیروزی قاطع آ اس رم برابر اودنیزه آغاز شد.

به گزارش ایرنا، در این دیدار که شنبه شب در ورزشگاه المیپک 
را  با چهار گل حریف خود  رم  اس  آ  تیم  برگزار شد،  رم  شهر 
شکست داد تا شروع توفانی در آغاز این مسابقه ها داشته باشد.

دیه گو پروتی در دقایق 65 و 75 )هر دو از روی نقطقه پنالتی(، 
ادین ژکو در دقیقه ۸3 و محمد صالح در دقیقه ۸4 برای تیم آ 

اس رم گلزنی کردند.

قول گواردیوال به هواداران 
منچسترسیتی

برد  از  پس  منچسترسیتی  اسپانیایی  سرمربی 
تیمش به هواداران سیتی یک قول داد.

اسپورت،  اسکای  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
منچستر سیتی هفته دوم رقابت های لیگ برتر 

انگلیس را هم با پیروزی پشت سرگذاشت.
شاگردان پپ گواردیوال که در خانه استوک سیتی 
به میدان رفتند با نتیجه چهار بر یک بازی را به 
سود خود به پایان رساندند تا در صدر جدول رده 
بندی قرار بگیرند. پپ گواردیوال بعد از این پیروزی 
پر گل به هواداران تیمش قول داد که سیتی در 
ادامه بهتر هم بازی خواهد کرد. او گفت: با وجود 
به نمایش  را  بازی خوبی  اما  بودیم  آنکه خسته 
گذاشتیم و چهار گل هم به ثمر رساندیم. این تنها 
آغاز کار برای ماست و در آینده بهتر هم بازی 

خواهیم کرد.
او ادامه داد: از عملکرد بازیکنانم رضایت کامل را 
دارم. بسیار خوشحالم که توانستیم در این دیدار 
خارج از خانه به پیروزی برسیم. برای کسب سه 
امتیاز به خانه استوک آمدیم و خوشبختانه این 
پیروزی پر گل را هم به دست آوردیم. اطمینان 
دارم که در آینده بهتر هم خواهیم شد. تنها به 

هماهنگی بیشتر نیاز داریم.
سرمربی سابق بایرن مونیخ گفت: تنها یک ماه 
است که در کنار هم تمرین می کنیم و طبیعی 
است که هنوز بازیکنان با تفکرات من آشنا نشده 
باشند. نباید اجازه بدهیم که به راحتی دروازه ما 
باز شود. در نیمه نخست بسیار خوب بازی کردیم 
اما در زدن ضربات آخر مشکل داشتیم. در کل از 
عملکرد بازیکنان راضی هستم. هفته آینده باید 
برابر وستهام به میدان برویم و بازی سختی در 

انتظار ماست.

واکنش سوارس به هت تریک 
در نخستین بازی بارسلونا

ستاره اروگوئه ای بارسلونا بعد از پیروزی قاطع 
برابر رئال بتیس و هت تریک در این دیدار برای 

حریفان خط و نشان کشید.
بارسلونا  از رویترز،  ایسنا و به نقل  به گزارش 
فصل جدید اللیگا را با پیروزی پر گل آغاز کرد. 

شاگردان لوئیس انریکه که در نوکمپ از رئال 
بتیس پذیرایی کردند، با نتیجه 6 بر دو بازی را 

به سود خود به پایان رساندند.
لوییس سوارس بهترین گلزن فصل قبل رقابت 
های اللیگا نشان داد که در این فصل هم از 
او  است.  آقای گلی  اصلی کسب  شانس های 
توانست در دیدار برابر بتیس هت تریک کند. 
این مهاجم اروگوئه ای بعد از پایان بازی گفت: 
بارسلونا همواره از شانس های اصلی قهرمانی 
در هر رقابت و جامی است. با این بازی طوفانی 
حریفان  به  جدی  هشداری  کننده  خیره  و 
دادیم. نتیجه نشان می دهد چه تیمی شایسته 
شروعی  که  خوشحالم  بسیار  و  بود  پیروزی 

طوفانی در لیگ داشتیم.
او درباره هت تریک در نخستین دیدار فصل 
گفت: آنچه که برای من اهمیت دارد این است 
برسد. کسب  پیروزی  به  توانست  بارسلونا  که 
سه امتیاز مهم تر از هر چیزی است. تنها به 

موفقیت بارسلونا فکر می کنم.

خبرخبر

دیدار  که  ایران  فوتبال  بین المللی  داور 
کرد  قضاوت  را  ریو  المپیک  فوتبال  فینال 
در این باره گفت: خدا را شکر می کنم که 

سربلند از بازی بیرون آمدیم.
فینال  در  حضورش  درباره  فغانی،  علیرضا 
مسابقات فوتبال بازی های المپیک 2016، 
بازی  اینکه  به  توجه  با  خوشبختانه  گفت: 
دو تیم در نیمه نهایی جام جهانی با باخت 
سنگین برزیل همراه شده بود و بازی فینال 
حساس بود خدا را شکر می کنم که بازی به 
خوبی برگزار شد و دو تیم همکاری خوبی 

داشتند.
تیم  به عنوان  ما  داد: خوشبختانه  ادامه  او 
داوری بازی توانستیم سربلند از این میدان 
بزرگ بیرون بیاییم و افتخار دیگری نصیب 
این  امیدوارم  کنیم.  کشور  داوری  جامعه 
روند ادامه داشته باشد تا دوران جوان ایران 

هم در میادین بزرگ حضور پیدا کنند.

کارشناسان  از  برخی  اینکه  درباره  فغانی 
داوری احتمال می دهند او پس از قضاوت 
قضاوت  بتواند  المپیک  فوتبال  فینال 
جام  فینال  یا  رده بندی  مانند  بازی هایی 

جهانی را انجام دهد، گفت: ما به دنبال این 
مسائل نیستیم و فهرست داوران حاضر در 
جام جهانی تا آخرین روز مشخص نیست. 
هیچ ضمانتی وجود ندارد که ما بر اساس 

قضاوت در فینال جام باشگاه های جهان یا 
فینال جام جهانی هم  در  بتوانیم  المپیک 

قضاوت کنیم.
استاندارد  و  کیفیت  باید  داد:  ادامه  او 
به  را  خودمان  و  کنیم  حفظ  را  خودمان 
سعی  داریم.  نگه  آماده  اصلی  تیم  عنوان 
بهترین  هم  ساده تر  مسابقات  در  می کنیم 

عملکرد را داشته باشیم.
پایان  در  ایران  فوتبال  المللی  بین  داور 
ما  به  مدت  این  در  که  کسانی  از  گفت: 
ما  برای  زیادی  پیام های  و  داشتند  لطف 
از اصحاب رسانه  فرستادند تشکر می کنم. 
از  کردند.  را حمایت  ما  که  می کنم  تشکر 
آقای قالیباف و معاون اجتماعی شهرداری 
انرژی  باعث  و  دادند  پیام  ما  به  که  تهران 
گرفتن ما شدند و از شهردار محترم منطقه 
20 و معاونش هم تشکر می کنم که ما را 

در شهرداری منطقه 20 تحمل می کنند.

تیم فوتبال امید برزیل با قضاوت علیرضا فغانی 
بازیهای  ایران به مقام قهرمانی  المللی  داور بین 

المپیک 2016 ریودوژانیرو دست یافت.
در این دیدار که روز یکشنبه در ورزشگاه ماراکانا 
امید  فوتبال  تیم  شد،  برگزار  ریودوژانیرو  شهر 

برزیل در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 از سد 
آلمان گذشت و به مدال طالی این بازیها رسید. 

دو تیم در وقت های عادی و اضافی این دیدار به 
نتیجه تساوی یک بر یک دست یافته بودند.

نیمار در دقیقه 27 از روی یک ضربه ایستگاهی 
برای برزیل و مکس میر در دقیقه 59 برای تیم 
آلمان گلزنی کردند. قضاوت این دیدار حساس را 
علیرضا فغانی با کمک رضا سخندان و محمدرضا 

منصوری برعهده داشتند. 
داور بین المللی ایران در این دیدار به دلیل نزدیک 
به  خود  از  خوبی  عملکرد  ها،  صحنه  در  بودن 
نمایش گذاشت.  در دیدار رده بندی، تیم امید 
نیجریه با نتیجه 3 بر 2 از سد هندوراس گذشت و 

به مدال برنز این بازیها دست یافت.

فغانی: شکر از المپیک سربلند بیرون آمدیم

 برزیل قهرمـان فوتبـال بازیهای املپیک ریـو

ملی  کمیته  رئیس  هاشمی  کیومرث 
المپیک ایران با ابراز رضایت از عملکرد 
آزاد  کشتی  و  برداری  وزنه  های  تیم 
ایران در المپیک 2016، گفت: تیم ملی 
تکواندوی مردان ایران به هیچ عنوان در 
حد انتظار نبود و باید حداقل یک مدال 

طال کسب می کرد.
برگزاری  محل  در  هاشمی«  »کیومرث 
سی و یکمین دوره بازی های المپیک، 
هیچ  به  افزود:  ایرنا،  با  وگو  گفت  در 
عنوان انتظارات جامعه ورزش از تکواندو 

با توجه به برنامه ها و  بر آورده نشد و 
حداقل  انتظار  بود،  شده  که  ای  هزینه 

یک طال را از این تیم داشتیم.
وی افزود: کشتی فرنگی نیز باید نتایج 
بهتری می گرفت. با این حال از عملکرد 
رضایت  آزاد،  کشتی  و  برداری  وزنه 

داریم.
داد:  ادامه  المپیک،  ملی  کمیته  رئیس 
پس از پایان بازی های المپیک، ستادی 
را تشکیل خواهیم داد تا نتایج تیم های 
بررسی  را  داشتند  ضعیفی  عملکرد  که 

کنیم.
قاسمی«  وی در مورد شکست »کمیل 
آزاد  کشتی  تیم  وزن  سنگین  نماینده 
مدال  به  اکتفا  و  نهایی  دیدار  در  ایران 
نقره، اظهار داشت: وقتی سه امتیاز این 
با اخطار داده می شود، مشخص  دیدار 
برنده  توانست  می  نیز  کمیل  که  است 
کار  به  را  خود  تالش  او  هرچند  باشد، 

بست.
تبریـک  قاسـمی  بـه  افـزود:  هاشـمی 
المپیـک  برنـز  مـدال  کـه  می گویـم 
2012 را ایـن بـاردر المپیـک ریـو بـه 

کـرد. تبدیـل  نقـره 

آزادکار سنگین وزن ایران با قبول شکست 
به  رسیدن  از  ترکیه  از  آکگول  طاها  برابر 

طالی المپیک بازماند.
در  پیروزی  چهار  از  پس  قاسمی  کمیل 
پایانی وزن  فینال، در دیدار  مراحل ماقبل 
125 کیلوگرم کشتی آزاد المپیک ریو برابر 
طاها آکگول قهرمان دو سال اخیر جهان از 
ترکیه با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد و به 

نشان نقره بسنده کرد.
ایـن سـومین مدال سـنگین وزن کشـتی 
اولیـن  اسـت.  المپیـک  تاریـخ  در  ایـران 
مـدال کـه بـه رنـگ نقـره بـود را علیرضا 
رضایـی در 2004 آتـن گرفـت و کمیـل 
گرفـت  برنـز  لنـدن   2012 در  قاسـمی 

ایـن  المپیکـی  مـدال  دومیـن  ایـن  و 
بـود. جویبـاری  کشـتی گیر 

نماینده وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد ایران 
به   2016 المپیک  نهایی  نیمه  مرحله  در 
مصاف ترول دالگنف از آمریکا رفت و در 33 

ثانیه به برتری 10 بر صفر رسید.
قاسمی پیش از این در دور نخست کوری 
از کانادا را 5 بر 2 برد، سپس در  یارویس 
کمال  مقابل  نهایی  چهارم  یک  مرحله 
برتری  به  صفر  بر   7 مصر  از  عبدالمطلب 
ادامه و در مرحله  یافت. قاسمی در  دست 
در یک کشتی حساس  نهایی  یک چهارم 
برنز  مدال  دارنده  پتریاشویلی  گنو  مقابل 

جهان با نتیجه 4-4 به برتری دست یافت.

کمیل قاسمی اولین نقره ای ایران در المپیک ریو کیومرث هاشمی: تکواندو حداقل باید 
یک طال کسب می کرد
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بارکد 3852۹۹06 
آگهی تغییرات موسسه

 باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان به شماره ثبت 29941 و شناسه ملی 
 10320۸1۸174

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/3/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
)ظفر(  دستگردی  وحید  خیابان  شریعتی  خیابان  به:تهران  موسسه  اصلی  مرکز 

شماره 140 طبقه همکف کد پستی 1919943551 انتقال یافت.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
365052/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

بارکد 38531777 
تاسیس شرکت 

ثبت  شماره  به   95/4/6 تاریخ  در  رویا  پارس  طالئی  جاده  محدود  مسئولیت  با 
494190 به شناسه ملی 140059541۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
بازرگانی در زمینه خرید  موضوع  شرکت:ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات 
و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی تهیه توزیع تامین 
تجهیزات نجات غریق و غواصی لوازم برق خانگی از قبیل بخاری و کولرهای آبی و 
گازی آبگرمکن های زمینی و دیواری یخچال خرید و فروش و صادرات و واردات 
پاک کن جرم گیر  فرآورده های سلولزی شیشه  قبیل  از  بهداشی  لوازم شوینده 
مایعات ظرفشویی و دستشویی گشایش اعتبار و ال سی برای شرکت نزد بانکها و 
ترخیص کاال از گمرکات داخلی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از 
کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطا نمایندگی شرکت 

های معتبر داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای الزم بنا به ضرورت .
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:تهران  میرداماد کوچه بهروز )شهید سنجابی( بن بست 1 پالک 
16 واحد 4 کد پستی 19119336۸4

سرمایه شرکت:مبلغ 1000000000 ریال می باشد .
اولین مدیران شرکت :

پیمان براز  به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 0031۸26504 
دارنده 300000000 ریال سهم الشرکه و رضا آژیده به سمت رئیس هیئت مدیره 
بمدت  الشرکه  سهم  ریال   700000000 دارنده   0055900070 ملی  شماره  به 

نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهداور شرکت از قبیل چک سفته 
بروات وقراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه

ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
365054/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران  

بارکد 38532153 
تاسیس موسسه 

غیر تجاری میثاق عدالت مجد در تاریخ 95/4/6 به شماره ثبت 3۸97۸ به شناسه 
ملی 14005954251  ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
پروانه  دارای  وکالی  طریق  از  وکالت  و  حقوقی  امور  کلیه  موسسه:انجام  موضوع 

معتبر )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم ( 
مدت موسسه:از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

میثم  کوچه  طالبی  شهید  خیابان  الله  بلوار  تهرانسر  موسسه:تهران   اصلی  مرکز 
پالک 72 طبقه همکف کد پستی 13۸۸679941

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

نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی  غالمرضا صائبی به سمت مدیر عامل و 
15۸2073759 دارنده 700000 ریال سهم الشرکه و رعنا صائبی به سمت رئیس 
هیئت مدیره به شماره ملی 15۸3262709 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه به 

عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق  بهادار و  تعهداور موسسه از قبیل چک سفته بروات 
قراردادها و عقود اسالمی با امضا منفرد مدیر عامل آقای غالمرضا صائبی همراه با 

مهر موسسه معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه

)ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد(.
365053 / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

بارکد 38567182 
آگهی تغییرات شرکت

 گروه صنعتی آتی سازان آسایش آراد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
461941 و شناسه ملی 14004469779 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/3/24  تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آدرس شرکت به نشانی :تهران 45 متری زرند خیابان محمد وحید کوچه باباخانی 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  انتقال   13716637۸6 پستی  کد   3 واحد   25 پالک 

اساسنامه اصالح گردید.
پرداخت  با  اکبر  علی  فرزند   0063519402 ملی  شماره  به  قانعی  فاطمه  خانم 

200000 ریال به  صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت.
پرداخت  با  اکبر  علی  فرزند   0074153420 ملی  شماره  به  قانعی  مهدی  آقای 

400000 ریال به  صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از 1000000 ریال به 1600000 ریال افزایش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل میباشد:

آقای منصور شاملو فرد  200000 ریال سهم الشرکه با ک م 00۸1196474
آقای امیر علی حبیبی 200000 ریال سهم الشرکه با ک م 00797۸91۸۸
آقای حمیدرضا قانعی 400000 ریال سهم الشرکه با ک م 0014726173
آقای علی حسین زاده 200000 ریال سهم الشرکه با ک م 175723653۸

خانم فاطمه قانعی 200000 ریال سهم الشرکه با ک م 0063519402
آقای مهدی قانعی 400000 ریال سهم الشرکه با ک م 0074153420

با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید تغییر 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق  ثبتی(  واحد  نشانی در یک  )تغییر  محل 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل 

دسترس میباشد.
365055/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

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

فاقد سند رسمی
هیات   1395/04/02 مورخ  شماره 139560301059001425/1063  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
ملی  به شماره  ازسراب   به شماره شناسنامه 4صادره  عبداله  فرزند  امتی سرابی 
1652۸36691 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
145/93 متر مربع پالک 5672 فرعی 43 اصلی مفروز و مجزی شده در قسمتی از 
پالک 21  فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه مظفریه بخش 12 تهران خریداری 
از مالک رسمی ابراهیم صادقیان فرد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی 

صادر خواهد شد. م/الف 1004
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/01 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/16

کفیل ثبت اسناد وامالک اسالمشهر مهدی شعبانی

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

فاقد سند رسمی
هیات  مورخ 1395/03/1۸  رای شماره 139560301059001099/131۸  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدمعلی 
عباسی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2 صادره ازمشگین شهر به شماره ملی 
1672010039 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
70/ 159متر مربع پالک 5445 فرعی 37 اصلی مفروز و مجزی شده در قسمتی از 
پالک 40  فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه حسن آباد لقمانی  بخش 12 تهران 
گردیده  محرز  جعفری  ومحمد  منوچهر  اکبرزیارتی،  رسمی  مالکان  از  خریداری 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی 
در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق 

مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 999
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/16

کفیل ثبت اسناد وامالک اسالمشهر مهدی شعبانی

آگهی مزایده  اموال غیر منقول
 پرونده اجرایی کالسه 152۹2 ب 1366 ارجاعی)۹000131(

مطابق پرونده اجرایی کالسه 15292 ب 1366 ارجاعی )9000131( که توسط 
اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران صادر و در اجرای مواد 30و 31 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به این اداره نیابت داده شده که آقای پرویز 
آزما فرزند عزیز اله بشماره شناسنامه 40 صادره از تهران اصالتا و وکالتا از طرف 
از  فرزند کابری تل دارای شماره شناسنامه 429 صادره  زاده  ابراهیم  استر  خانم 
امور خارجه )تفلیس( متولد 1294 مطابق وکالتنامه ماره 55۸1 دفتر 361 تهران 
خیابان فرودسی مقابل خیابان کوشک مصری مهمانپذیر گیالن نو )وام گیرنده( و 
آقای فتاح پیروتی دهبکری فرزند محمدامین دارای شماره شناسنامه ۸24 متولد 
ایستگاه 2)راهن( موجب سند رهنی شماره  مهاباد شهرک مکریان  مقیم   1333
1۸7720 مورخه ۸3/12/12 دفتر 4 تهران به بانک تجارت شعبه تهران مدیریت 
شعب منطقه دو بانک تجارت مقیم بدهکار می باشند که منجر به صدور اجرائیه 

کالسه فوق گردیده و موارد رهن عبارت است از :
حدود و مشخصات :

ششدانگ یک باب خانه دارای پالک دو هزار و هشتصد و هفتاد و یک فرعی از 
و  سیصد  و  هزار  دو  از  فرعی  هفتصد  و  یک  و  هفتصدوبیست  و  بیست  هفتصدو 
واقع در بخش 15 مهاباد ذیل ثبت 27054 صفحه 17 دفتر جلد  شصت اصلی 
انتقال 1341  برابر سند  و  بنام حسن عزیزی صادر و تسلیم گردیده است   157
مخورخه ۸3/12/12 دفتر ۸ مهاباد مع الواسطه به آقای فتاح پیروتی انتقال قطعی 

یافته است
حدود و مشخصات : شماال اول بطولهای 4 متر پی دیوار به پی دیوار پالک 2۸55 
فرعی دوم بطول 5 متر پی به پی پالک 2۸56فرعی متر شرقا بطول 23/5 متر 
پی به پی دیوار پالک 2۸72 فرعی جنوبا بطول 9 متر پی دیوار و محل درب ورود 
است بکوچه هشت متری غربا بطول 23/5 متر پی دیوار به پی پالم 2۸70 فرعی.

مشخصات اجمالی :عرصه ملک 240 متر مربع و اعیانی : یک ساختمان دو طبقه 
با دیوار باربر آجر فشاری و پوشش سقف طاق ضربی شامل طبقه همکف و طبقه 
، سرویس  آشپزخانه  پذیرایی  اتاق خواب،  دو  باشد طبقه همکف شامل  می  اول 
بهداشتی و نورگیر بوده و طبقه اول شامل دو اتاق خواب و پذیرایی و آشپزخانه 
روکش  پوشش ک  و  مرمریت  نمای ساختمان   ، باشد  می  بهداشتی  و سیرویس 
و  آب  انشعابات  دارای  باشد  می  موزاییک  پوشش  با  حیاط  کف  و  پارکت  طرح 
آبی است  تلفن سیستم گرمایشی شوفاژ و سیستم سرمایشی کولر  و  برق و گاز 
که برابر نظریه شماره 109/111/93/22911 مورخه 93/12/24 هیئت سه نفره 
کارشناسان رسمی دادگستری عرصه و اعیانی های احداثی در ملک مذکور به مبلغ 
ارزیابی  ریال  میلیون  دویست  و  میلیارد  پنج  حروف  به  -/5/200/000/000ریال 

شده است.
از ساعت 9الی 12 ظهر در محل شعبه  روز چهارشنبه مورخه 95/6/29  که در 
اجرای اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد از طریق مزایده فروخته خواهد شد. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.
صدیق رنجبر-رییس اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد

تاریخ انتشار: روز دوشنبه 95/6/1

آگهی نوبتی سه ماهه اول
 سال 13۹5- ثبت اسناد و امالک شهرستان سلماس

بموجب ماده 11 و 12 قانون ثبت اسناد و ماده 59 اصالحی آئین نامه قانون مذکور 
امالک مجهول المالکی که در سه ماهه اول سال 1395 از اول فروردین ماه لغایت 
ثبت  تقاضای  حقوقی  یا  و  حقیقی  اشخاص  طرف  از   1395 سال  خردادماه  آخر 

گردیده بدین شرح آگهی میگردد:
امالک واقع در بخش 12 حوزه ثبتی شهرستان سلماس وحومه

1-پالک ثبتی 372 فرعی مفروزه از 274 فرعی از 35 فرعی از 3406- اصلی – 
اعیانی ششدانگ یک قطعه زمین  آقای جبار سلطان احمدی فرزند جعفر ربعیه 

واقع در قریه گوالن
2-پالک ثبتی 3۸4۸- اصلی- آقایان و خانمها اصغر – جعفرصادق-محمدصادق- 
شهرت  طاوس  و  فرخنده  الیه-زینب-  زیبا-  رباب-  کبری-  اکبر-  علی  ابراهیم- 
ابراهیمی حیدرلو به ترتیب فرزندان فرهاد و  همگی مرزبان سرنقی و خانم گلی 
بهلول بطریق ارث شرعی و قانونی ششدانگ یکقطعه زمین از محل جوی متروکه 
در  واقع  اصلی   –  771/4/72 پالک  به  ادغام  جهت  سلماس  شهرداری  واگذاری 

اراضی شهر.
و محمد شهرت  ناصر  و  میرحاج  و  آقایان جمال  –اصلی-  ثبتی 3929  3-پالک 
محل  از  زمین  یکقطعه  بالسویه ششدانگ  ارباعا،  حاتم  فرزندان  احمدپناه  همگی 

جوی متروکه جهت ادغام به پالک 764/27- اصلی واقع در اراضی شهر.
لذا مطابق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک اشخاصی که نسبت به امالک باال 
روز   90 مدت  به  نوبتی  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  دارند  واخواهی 
دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد و امالک سلماس تسلیم و مطابق ماده ۸6 
آیین نامه معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیراینصورت متقاضی ثبت 
تقدیم  عدم  گواهی  و  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  تواند  می  وی  قانونی  یانماینده 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
و  ثبت  متقاضیان  بین  هرگاه  دهد  می  ادامه  مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات 
دیگری قبل از انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به امالک باال اقامه دعوی شده 
اصحاب دعوی مطابق ماده 17 قانون ثبت گواهی مشعر برجریان دعوی را در موعد 
قانونی به این اداره تسلیم دارند تحدید حدود امالک فوق طبق ماده 14 قانون ثبت 

در موعد مقرر انجام خواهد گرفت.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سلماس- نجف زاده

زمان انتشار نوبت اول: روز شنبه 1395/5/2
زمان انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه 1395/6/1

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی به آقای محمدرضا نصیری مالک برج افسون 2 
کالسه پرونده 277/95 

خواهان: مهدی خدابخشی 
وقت رسیدگی: ساعت 9/30 روز چهارشنبه مورخ 95/6/31 

خوانده: محمدرضا نصیری
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  تشخیص  هیات  به  دادخواستی   طی  خواهان 
شهرستان بابلسر در خصوص حقوق معوقه و بن مسکن و عیدی از تاریخ تیر ماه 
به  که  نموده  بابلسر  اجتماعی شهرستان  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  تسلیم  سال 92 
درخواست خواهان و دستور هیات مزبور به تجویز ماده 14۸ آیین دادرسی کار 
تا خوانده در  از جراید کثیرالنتشار آگهی می شود  مراتب در یک نوبت در یکی 

تاریخ یاد شده در وقت مقرر جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بابلسر

نامه صادره 
احتراما در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه 
رسمی متهم به اسامی آقای حشمت اله دریکوند فرزند علی پناه به اتهام صدور چک 
بالمحل موضوع شکایت آقای سجاد میر عباسی فرزند هادی ظرف یک ماه از تاریخ 

نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد – سارا میرحسینی.

دریافت حکم قرارداد دائم 13۰  نفر از 
کارکنان شهرداری کرج

 علی ترکاشوند در آئین تبدیل وضعیت کارگران 
با  امروز  دائم شهرداری کرج که صبح  به  موقت 
حضور اعضای شورای اسالمی شهر و تنی چند از 
مدیران ارشد شهری این کالنشهر برگزار شد عنوان 
کرد: 130 نفر از پرسنل که از سال ۸2 با قرار داد 
موقت در این دستگاه مشغول به فعالیت بودند؛ 

امروز حکم دائم دریافت کردند.
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  اداره کل  به گزارش 
با  داشت:  اظهار  کرج  شهردار  کرج،  شهرداری 
توجه به اهمیت جایگاه پرسنل در شهرداری ها 
و در راستای ارتقاء خدمت رسانی به کارکنان و 
برقراری عدالت بر اساس مدت زمان خدمت این 
افراد با توجه به مصوبات و قوانین موجود؛ مدیریت 
شهری کرج تبدیل وضعیت تمامی پرسنل موقت 
خود را در دستور کار قرار داد که امروز شاهد آن 
هستیم تعدای از این عزیزان حکم کارگری دائم را 

دریافت نمایند.
ترکاشوند بیان کرد: این مهم در کمیته پرسنلی 
شهرداری کرج اعالم شده بود که با موافقت اعضای 
شورای  اعضای  مجدانه  همراهی  مذکور،  کمیته 
اسالمی شهر کرج، معاونت برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی و اداره کل سرمایه انسانی شهرداری 
این کالنشهر پس از طی کردن مراحل فنی و قانونی 

به تصویب رسید و محقق شد.
این مسئول ادامه داد: در راستای افزایش مزایای 
کارکنان شهرداری کرج، حفظ منزلت و برقراری 
عدالت در میان آنها این روند همچنان ادامه دارد 
و با جدیت هر چه تمام بر اساس مقررات موجود 
در این زمینه، طی زمان بندی های مختلف اجرایی 
می شود. وی خاطر نشان کرد: همچنین شهرداری 
کرج توانسته است از سال 92 تا کنون با تاسیس 
هسته گزینش در این دستگاه چهار هزار پرونده 
پرسنلی را مورد بررسی و تایید قرار دهد که این کار 
یکی از فعالیت های مطلوب دستگاه بشمار می آید.

گردنه عسل کشان  کوهرنگ  مسدود شد
کوهرنگ  شهرستان  در  کشان  عسل  گردنه 
مسدود می باشد. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
چهارمحال و بختیاری گفت : گردنه عسل کشان 
در شهرستان کوهرنگ به مدت یک هفته مسدود 
است و مسافران می توانند جهت تسهیل در رفت 
و آمد  از مسیرجایگزین آسیاب شفیع تردد نمایند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
استان چهارمحال و بختیاری ، قاسم قاسمی افزود 
: : گردنه عسل کشان در مسیر چلگرد - سر آقا 
سید به دلیل عملیات انفجار و ریزش برداری جهت 
احداث مسیر از از 31 مرداد ماه 95 به مدت یک 

هفته مسدود می باشد. 

تحویل 14۰۰ کالس درس به دانش آموزان هرمزگانی
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  قاسمی  ماشاءا...  ،مهندس  هرمزگان 
شهید صارمی و شهدای عرصه رسانه گفت: میالد با سعادت ثامن 
الحجج حضرت امام رضا )ع( دهه کرامت و هفته خبرنگار را تبریک 
گفته و یاد و خاطره شهید محمود صارمی و شهدای عرصه رسانه 

را گرامی می داریم. 
مدیر کل نوسازی مدارس هرمزگان افزود:  با اشاره به اینکه دولت 
توجه ویژه ای به موضوع آموزش و پرورش دارد گفت: در دولت یازده 
هم 337 پروژه در قالب 1446کالس درس بازیر بنای 193710متر 
مربع و اعتباری بالغ بر دوهزار و شصت ویک میلیارد و 430میلیون 
ریال به بهره برداری رسیده است. و تقدیم دانش آموزان عزیز در 

سراسر استان شد. 
قابل  های  پروژه  به  اشاره  با  هرمزگان  مدارس  نوسازی  کل  مدیر 
بهره برداری در هفته دولت و مهر ماه 1395اظهار داشت: همزمان 
قالب  در  پروژه  هفت  و  1395،هفتاد  مهرماه  و  دولت  هفته  با 
43۸کالس درس با زیر بنای 54272متر مربع با اعتباری با لغ بر 

520میلیارد ریال به بهره برداری می رسد. 
وی با تشربح منابع اعتباری این پروژه ها گفت : از مجموع پروژه 
های قابل بهره برداری در هفته دولت و مهرماه 95تعداد 17پروژه 
از محل اعتبارات مردمی ،13پروژه بصورت مشارکتی، 3۸پروژه از 
محل اعتبارات ملی و9پروژه از محل اعتبارات استانی تامین شده 

است.
با اشاره به اجرای طرحهای استاندارد   مهندس قاسمی  در ادامه 
در  طرحها  این  اجرای  با  افزود:  مدارس  گرمایشی  سیستم  سازی 
مناطقی که از گاز شهری بهره مند هستند اجرا می شود  نوسازی 
مدارس مصمم به اجرای طرح استاندارد سازی سیستم گرمایشی 
از  بیش  گرمایشی   سیستم  آباد  حاجی  شهرستان  در  که  است 
تقریبا  .و  شود  می  استاندارد  مهرماه  و  دولت  هفته  در  16مدرسه 
می توان گفت مدارس شهر حاجی کامال از حیث سیستم گرمایشی 

استاندارد هستند.
 وی درپایان از حمایت های سازمان نوسازی مدارس کشور، استاندار 
و نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی و همراهی 
خبرنگاران  از  مراسم  دراین  کرد.  قدردانی  و  تشکر  رسانه  اصحاب 
حوزه نوسازی مدارس استان به مناسبت هفته خبرنگار تجلیل شد.

راه اندازی سه دستگاه اتوبوس ویژه معلولین در اراک
از  مرکزی  استان  بهزیستی  امورتوانبخشی  معاون  فرقانی  بانو  فرح 
معلولین  ویژه  مناسب سازی شده  اتوبوس  اندازی سه دستگاه  راه 
کیفی  سطح  ارتقای  هدف  با  اتوبوس   این  افزود:  فرقانی  خبرداد 

عبورومرورمعلوالن در سطح شهر فعال شده است.
معاون توانبخشی بهزیستی استان ادامه داد: ایم مهم میتواند مشکل 
را  حرکتی  جسمی  معالالن  از  توجهی  قابل  جمعیت  وآمد  رفت 

مرتفع سازد ودرحضور آسانتر معلولین در سطح شهر موثر است
فرقانی خاطر نشان کرد: این طرح با همکاری معاونت حمل ونقل، 
سازمان ترافیک، شرکت واحد و مشاور مناسب سازی محیط شهری 

مورد مطالعه، بررسی و تصویب قرار گرفته و عملیاتی شد. 
معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی  در پایان ابراز امیدواری 
از  توجهی  قابل  بخش  ها  طرح  قبیل  این  توسعه  و  اجرا  با  کرد 

مشکالت معلوالن و جانبازان در محیط های شهری برطرف شود.

خبر خبر

ویژه  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس 
غرب استان تهران از دستگیری سارق منزل با 
50 فقره سرقت در شهرستان شهریار خبر داد. 
به گزارش خبرنگار زمان، سرهنگ »خدادادي« 
در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبري پلیس 
از  پرونده  فقره  یک  دریافت  پي  در  گفت: 
کالنتري 11 مرکزي مبني بر دستگیري سارق 
سابقه دار حرفه اي منزل، بررسي موضوع در 
تهران  استان  غرب  آگاهي  پلیس  کار  دستور 

قرار گرفت. 
در  متهم   : کرد  تصریح  انتظامي  مقام  این 
انتسابي خود  بزه  ابتدا منکر  پلیسي  تحقیقات 
بود اما در مواجهه با مالبختگان و ارائه دالیل 
و مدارک به 50 فقره سرقت با همدستي چهار 

نفر دیگر اعتراف کرد. 

سرهنگ خدادادي ادامه داد: در اقدامات فني 
ماموران و راهنمایي هاي متهم دستگیر شده 
در  و  شناسایي  نیز  سارق  مخفیگاه همدستان 

اقدامي منسجم آنها نیز دستگیر شدند. 
ویژه  انتظامي  فرماندهي  آگاهي  پلیس  رئیس 
غرب استان تهران با بیان اینکه در این رابطه 
پنج سارق دستگیر شدند بیان داشت:متهمان 
دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع 

قضائي معرفي شدند. 
نکردن  رعایت  پایان  در  خدادادي  سرهنگ 
استفاده  سوء  عامل  مهمترین  را  ایمني  نکات 
خواست  شهروندان  از  و  کرد  عنوان  سارقان 
درصورت مشاهده افراد مشکوک سریع با مرکز 

فوریت هاي پلیس110 تماس بگیرند.

5۰ فقره سرقت در پرونده سارق منزل 

واقتصاد  ریزی  برنامه  معاون  اصفهان-بهادری- 
:بنادرخشک  راه وشهرسازی  وزارت  ونقل  حمل 
طراحی  خشکی  در  محصور  کشورهای  برای 
در  و  است  دولت  عهده  بر  آن  مدیریت  و  شده 
خللی  بخش خصوصی  فعالیتهای  در  راستا  این 

ایجاد نمی گردد.
احداث  تصمیم جهت  اتخاذ  و  تبیین  منظور  به 
بندر خشک در استان جلسه ای با حضور رسول 
معاون  امینی  امیر  و  اصفهان  زرگرپوراستاندار 
راه  وزارت  ونقل  حمل  اقتصاد  و  ریزی  برنامه 

وشهرسازی در استانداری اصفهان برگزارشد.
دولت  مصوبات  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار 
استان  در  خشک  بندر  احداث  بر  مبنی  قبل 
در  قرارگیری  لحاظ  به  اصفهان  گفت:  اصفهان 
 9 با  همجواری  و  کشور  ونقل  حمل  راه  چهار 
کشور  مسافر  و  بار  درصد   40 داشتن  و  استان 
می  پیدا  ضرورت  آن  در  خشک  بندر  احداث 
مطالعات  و  قبلی  مصوبات  به  توجه  با  و  کند 
انجام شده مکانهایی در مناطق شرقی اصفهان 
گرفته شده  نظر  در  بندر خشک  احداث  جهت 

است.
گذاران  سرمایه  حضور  بر  تاکید  با  زرگرپور 
بخش خصوصی در احداث بندر خشک دراستان 
گذاران  سرمایه  حضور  با  تنها  مهم  این  گفت: 
انجام است و دولت نقش  قابل  بخش خصوصی 
انتظار  راستا  این  در  و  دارد  را  خود  حاکمیتی 
مهم  این  انجام  جهت  واحدی  مدیریت  داریم 
مشخص شود تا پیگیری های الزم جهت ادامه 
ثمر  به  پذیرد و شاهد هرچه زودتر  کار صورت 

نشستن این پروژه مهم در اصفهان باشیم.
اقتصاد حمل  و  ریزی  برنامه  معاون  امینی  امیر 
گفت:  ادامه  در  وشهرسازی  راه  وزارت  ونقل 
احداث بندرخشک، ایجاد ارزش افزوده ای است 
با  قانون  طبق  که  شهر  ریلی  ونقل  حمل  برای 
می  دولت  بخش خصوصی  گذار  حضور سرمایه 

تواند نسبت به احداث بندرخشک اقدام نماید.
بنادرخشک برای کشورهای محصور در خشکی 
طراحی شده و مدیریت آن بر عهده دولت است 
خصوصی  بخش  فعالیتهای  در  راستا  این  در  و 

خللی ایجاد نمی گردد.
خاص  موقعیت  لحاظ  به  اصفهان  افزود:  امینی 
خود وقرارگیری در چهار راه حمل و نقل کشور 
احداث بندر خشک در آن جایگاه ویژه ای دارد 
و ما آمادگی داریم در این زمینه تصمیمات الزم 
را اتخاذ و جهت به ثمر نشستن آن تالش کنیم.
حجت اله غالمی مدیرکل راه وشهرسازی استان 
طبق  داشت:  بیان  جلسه  این  در  نیز  اصفهان 
اصفهان  توسعه  موجود،  طرحهای  و  ها  برنامه 
وهوایی  آب  شرایط  لحاظ  به  شرق  سمت  به 
صورت  شهر  توسعه  هرآنچه  و  ندارد  وجود 
اصفهان  شهر  وشمال  جنوب  سمت  به  گرفته 
خشک  بندر  احداث  منظور  همین  به  و  است 
در شرق اصفهان با توجه به مطالعات راهبردی 
بسزایی  نقش  و  مناسب  شده  انجام  وساختاری 

در حمل ونقل ریلی استان وکشور دارد.
احداث  جهت  پیشنهادی  مکانهای  از  پایان  در 

بندر خشک در اصفهان بازدید بعمل آمد. 

انجام مطالعات راهبردی- ساختاری بندر 
خشک اصفهان 

مشترک  همایش  زمان؛  خبرنگار  کرج- 
و  البرز  استان  بهزیستی  کل  اداره 
آموزشی  »همایش  عنوان  با  استانداری 
کمک های  اولیه روانشناختی در حوادث 
مسووالن  از  جمعی  حضور  با  بالیا«  و 

استانی برگزار شد.
با  مشترک  همایشی  طی  گذشته  روز 
عمرانی  معاون  معصومی  هیربد  حضور 
استاندار، مهدی مهرور مدیر کل مدیریت 
بحران، حسین محمدی مدیر کل محیط 
نژاد مدیر  بیات  زیست استان و داریوش 
همراه  به  البرز  استان  بهزیستی  کل 
جمعی از اساتید دانشگاه در سالن میالد 

شهرداری کرج برگزار شد.
استاندار  عمرانی  معاون  همایش  این  در 
را  رسانی  امداد  سازی  خصوصی  گفت: 
نیروهای  و  است  کرده  مواجه  مشکل  با 
درون سازمانی در حوادث بهتر کار کرده 
اند چرا که در حوادث اخیر سیل سیجان 

این مسئله ثابت شد.
هیربد معصومی عنوان کرد: نقاط حادثه 
خیز استان باید مشخص شده و شهرداران 

نیز در این خصوص حکم گرفته اند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: بیمارستان 
هشت  در  چالوس  جاده  در  صحرایی  های 
نقطه با اعالم آمادگی سپاه بر پا شده و در این 
خصوص رایزنی های الزم صورت گرفته است.
این  در  البرز  استان  بهزیستی  کل  مدیر 

از  بعد  پیامدهای  به  اشاره  با  همایش 
حوادث و بالیای طبیعی گفت: امداد گران 
در حوزه های مختلف با تالش و ایثارگری 
با  موجود  امکانات  کمترین  از  خود  های 
استفاده از انگیزه کارهای بزرگی را انجام 

می دهند که قابل تقدیر است.
داریوش بیات نژاد افزود:  به پاس زحمات 
این عزیزان باید روزی به آنان اختصاص 
تجلیل  آنان  از  امدادگران  نام  با  و  یابد 

شود.
این مسوول افزود: آموزش و اطالع رسانی 
در پیشگیری از بحران مهم است و آسیب 
های کودکان، زنان و افراد مسن بیشترین 

ضربه را در حوادث می بینند.
وی در خصوص امداد گران گفت: امدادگر 
با آرامش  باید احساس مسوولیت کند و 
لحظات  و  حوادث  در  بیشتری  روانی 

بحرانی به آسیب دیدگان یاری رساند.
مدیر کل بهزیستی  استان البرز در پایان 
امداد  به  آسیب  صورت  در  کرد:  عنوان 
این  بهزیستی  ها  ماموریت  هنگام  گران 
آمادگی را داشته که هزینه یارانه و درمان 
روانشناختی  حوزه  در  که  امدادگری  هر 

دچار مشکل شده را پرداخت نماید.
برجسته  اساتید  نیز  همایش  پایان  در 
روانشناختی در خصوص چگونگی کمک 
بالیا  و  حوادث  هنگام  در  شهروندان  به 

نکاتی را یادآور شدند.

به همت استانداری و اداره کل بهزیستی استان البرز برگزار شد؛

همایش کمک های اولیه روانشناختی
 در حوادث و بالیا
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اطالعیه
شرکت تعاوني مسکن کارکنان پردیس کشاورزي و منابع طبیعي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول
بدینوسیله از کلیه اعضاي محترم این شرکت دعوت مي شود تا در مجمع عمومي 
عادي بطور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/7/3 در 

محل آمفي تئاتر کتابخانه مرکزي برگزار مي شود حضور بهم رسانید.
توجه: 1- در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومي فوق حضور یابد 
مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به یک 
نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آرا وکالتي هر عضو حداکثر سه راي و هر 
شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد بود. و در این صورت تایید نمایندگي تام 
االختیار با امضا بازرس/ اکثریت هیات مدیره تعاوني خواهد بود. بدین منظور عضو 
متقاضي اعطاي نمایندگي باید حداکثر ظرف 20 روز از انتشار این آگهي به همراه 
نماینده خود و با در دست داشتن مدرك موید عضویت در تعاوني و کارت شناسایي 
معتبر در محل دفتر گروه گیاهپزشکي حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت 
متقاضي و اهلیت نماینده، برگه نمایندگي مربوطه توسط مقام مذکور تایید و ورقه 

ورود به مجمع عمومي براي نماینده صادر گردد.
2- اعضایي که درخواست کاندیداتوري سمت بازرسي تعاوني را دارند موظفند از 
تاریخ انتشار آگهي دعوت حداکثر به مدت یک هفته )7 روز( فرم درخواست را 
تکمیل و مدارك موردنیاز )کپي شناسنامه، کارت ملي، کارت پایان خدمت، مدرك 
تحصیلي و دو قطعه عکس 4*3( را آماده و جهت ثبت نام در ایام اداري به دفتر 
گروه گیاهپزشکي )آقاي رضایي( مراجعه نمایند. 3- این مجمع عمومي با حضور 

حداقل نصف بعالوه یک کل اعضا رسمیت خواهد داشت.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 

2- رسیدگي در خصوص صورتهاي مالي سال 1393
3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

طریق  از  مجمع  به  اعضا  دعوت  جایگزیني  و  کثیراالنتشار  روزنامه  حذف   -5
اتوماسیون اداري و نصب آگهي و...

هیات مدیره شرکت تعاوني مسکن کارکنان پردیس کشاورزي و منابع طبیعي

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

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

فاقد سند رسمي
هیات   1395/03/06 مورخه    139560331011000310 شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض متقاضي یحیي ترابي بشناسنامه شماره 3 صادره از کرج فرزند علي 
اکبر در ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 663/14  
مترمربع پالک شماره 11372 فرعي از 170 اصلي واقع در البرز با خود مالک 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  مینماید.  تایید  میباشد  مشاعي 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.45172  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/06/01

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

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

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

فاقد سند رسمي
هیات   1395/05/05 مورخه   1395603310110013۸6 شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض متقاضي محمد باقر منشوره بشناسنامه شماره 14412 صادره از مالیر 
فرزند رحمان در ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 
با خریداري  البرز  از 170 اصلي واقع در  از پالک 4۸6 فرعي  67/50 مترمربع 
میباشد  خاکي  ناصر  بتول  اولیه  مالک  مالکیت  با  و  اسکندري  آقاي حسین  از 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
ماه  به مدت دو  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي  اعتراضي داشته 
در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 45201 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/06/01

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

هیات   1395/03/16 مورخه   139560331011000455 شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض متقاضي خانم فریده یحیي بشناسنامه شماره 2436 صادره از تهران 
فرزند ابراهیم در ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 
3317/50 مترمربع از پالک 34 فرعي از 141 اصلي واقع در البرز با خریداري 
از آقاي مسعود کمال زاده و با مالکیت اولیه هادي کمال زاده تایید مینماید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 45245 م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/06/01
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139560331011001259 مورخه 1395/04/30 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ناحیه سه کرج  ثبتی  ثبتي حوزه  واحد  در 
فرزند  میانه  از  صادره   701 شماره  بشناسنامه  اقاجي  یالقوز  عابدي  محرمعلي 
فتحعلي در ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 1۸۸/45 
مترمربع از پالک 37۸7 فرعي از 169 اصلي واقع در البرز با خریداري از آقاي حاج 
حسین صوفي و با مالکیت مالک اولیه مرتضي غیاثي میباشد تایید مینماید. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 45174 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/06/01

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

رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139560301051002403 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
علی  فرزند  مهر  اسکندری  رضا  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  قرچک 
کوثر    بشماره شناسنامه 6۸0 صادره از بروجرد  در یک باب خانه به مساحت 55 
متر مربع پالک 702 فرعی از 49 اصلی واقع در قرچک در ازای سهم مالکانه و 
خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم محمدرضا صفر علیزاده دهخوارقان   محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  میشود 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/6/1
تاریخ انتشار نوبت دوم95/6/16

م الف 3۹8۹  رییس ثبت اسناد و امالک قرچک

ابالغ اتهام
پزشک  برعلي-  از  فرزند  شیري-  داریوش  دکتر  آقاي  جناب 
عمومي- شاغل در مرکز بهداشت و درمان شهرستان ساوجبالغ- 

استان البرز
تخلفات  به  رسیدگي  بدوي  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
اداري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز به 
عدم  علت  به  و  میباشد  بررسي  دست  در  غیرموجه  غیبت  علت 
دسترسي به آدرس محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ میگردد 
که از تاریخ نشر آگهي حداکثر به مدت 10 روز فرصت داده خواهد 
شد تا دفاعیه کتبي خود را به همراه مدارك مورد استناد به دفتر 
هیات واقع در کرج- بلوار طالقاني شمالي باالتر از میدان طالقاني 
شهرك اداري- دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 
تسلیم  کارمندان  اداري  تخلفات  به  رسیدگي  هیات  دفتر  البرز- 

نمائید.
بدیهي است پس از انقضاي مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت 
تسلیم دفاعیه و مدارك مربوطه بر طبق ماده 18 آئین نامه قانون 

رسیدگي به تخلفات اداري کارمندان اقدام خواهد شد.
رییس هیات

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

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

سند رسمي
برابر راي شماره 139560331009000900- 95/5/7 هیات اول/موضوع موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود 
علوي نائیني فرزند کریم بشماره شناسنامه 75  کد ملي 1249415233 در یک باب 
ساختمان به صورت ششدانگ به مساحت 242 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 
2049 فرعي از 154 اصلي واقع در حسن آباد خریداري از مالک رسمي به متقاضي 
)توضیحاً آقاي مسعود علوي نائیني مالک مشاعي است( به صورت سند رسمي که سند 
مالکیت وي ذیل ثبت صفحه 395 دفتر 1253 صادر و تسلیم نامبرده گردیده و نیز 
انتقال ملک از وي به متقاضي به صورت سند رسمي محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 457۸0 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/6/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/16

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت
اقای کریم علی زاده دارای شناسنامه شماره 762 به شرح دادخواست به کالسه 
1ش -95/ 405 ازاین شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه  داده که شادروان براتعلی زلقی     ش ش 412 در تاریخ 1394/4/25 
به  الفوت آن مرحوم منحصر است  را بدرود زندگی گفته ورثه حین  دائمی خود 
1-مریم ورمزیار ش ش 2531 متولد 1340 زوجه متوفی 2-علی زلقی ش ش 
412 متولد 1320 پدر متوفی    اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  نامه  یا وصیت  اعتراضی دارد و  تا هرکسی  را یک مرتبه آگهی مینماید  مزبور 
حل  شورای  یکم  شعبه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  دارا  متوفی 

اختالف بخش قرچک تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
م الف 3۹76  رییس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

متن آگهی 

خواهان شرکت دارو غرب تابان )شرکت پخش تابان ( با وکالت خانم بی تا اسمعیل 
بیرانوند به خواسته مطالبه  بیگی دادخواستی به طرفیت خوانده حسین احمدی 
وجه چک ماده 9 تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع 
در خرم آباد خیابان امام –میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به 
کالسه94099۸669070009۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/7/17 و 
ساعت 09:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
نشانی  اعالم  آن و ضمن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  تا خوانده پس  می شود 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد .

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560301059001411/1266 مورخ 1395/04/01  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آقای یداله  مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
حیدری فرزند محرمعلی به شماره شناسنامه 3153صادره ازخدا بنده  به شماره 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  به شش  نسبت  ملی 4370031397 
مساحت111/30متر مربع پالک 34۸29فرعی 42 اصلی مفروز و مجزی شده در 
قسمتی از پالک 6۸9 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد شاهی  بخش 
12 تهران خریداری از مالک رسمی،  محمد تقی محمد قاسم محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 1000
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/16

کفیل ثبت اسناد وامالک اسالمشهر مهدی شعبانی

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

فاقد سند رسمی
هیات   1395/04/02 مورخ  شماره 139560301059001427/265۸  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوسف 
موال وردی  فرزند یعقوبعلی به شماره شناسنامه 737 صادره ازآوج  به شماره ملی 
53۸9244۸34 نسبت به شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 119/30متر مربع پالک 5446 فرعی 37 اصلی مفروز و مجزی شده در 
قسمتی از پالک 5 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه حسن آباد لقمانی بخش 12 
تهران خریداری از مالک رسمی عباسعلی خلیل زاده ایرانی اقدم  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی 
در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق 

مقررات سند مالکیت اعیان متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 10۸1
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/16

کفیل ثبت اسناد وامالک اسالمشهر مهدی شعبانی

بازدید از پست موقت سوتک
محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
زیست شهرستان کرج؛ رئیس اداره حفاظت محیط 
اداره و مسئول  این  اتفاق معاون  به  زیست کرج 
محیط بانی وارنگه رود و تعدادی از محیط بانان از 
منطقه امن سوتک بازدید و ضمن گشت و کنترل 
و مشاهده حیات وحش منطقه، نسبت به بررسی 
مسائل و مشکالت پست موقت کوهستانی سوتک 
نیز اقدام نمودند. مهندس لشگری معاون مدیر کل 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان  و رئیس 
کرج در این خصوص اظهار داشت؛ منطقه سوتک 
با مساحت حدود 7000 هکتار با ارتفاع 3200 الی 
3400 متر از سطح دریا جزء محدوده امن منطقه 
در  که  بوده  مرکزی)جنوبی(  البرز  حفاظت شده 
فصل تابستان با استقرار پست موقت کوهستانی 
و با حضور مامورین و کارشناسان حفاظت محیط 
زیست، از اکوسیستم و حیات وحش این عرصه به 

خوبی محافظت می شود.

بازدید هیئت کارشناسی  از محل دفن 
پسماندهای شهر اراک

هیئتی متشکل از کارشناسان مدیریت استراتژیک 
ریاست جمهوری جهت تعیین اولویت های مرکز 
استان جهت سفر ریاست محترم جمهور به این 
استان، از محل دفن پسماند و کارخانه پردازش و 
بازیافت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک 

بازدید کردند.
طی این بازدید مرادعلی عباسی مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اراک با ارائه توضیحاتی از 
نحوه فعالیت و اقدامات صورت گرفته طی چند سال 
گذشته در سازمان، جهت دفن بهداشتی و احداث 
کارخانه پردازش و بازیافت و تولید کود کمپوست 
و همچنین مشکالت مالی و نبود اعتبارات دولتی 
و  کیفی  سطح  ارتقاء  و  ها  پروژه  تکمیل  جهت 
اراک  در شهر  پسماند  مدیریت  اهداف  پیشرفت 
پرداخت و افزود: تاکنون سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اراک از محل اعتبارات دولتی مبلغی را 
دریافت نکرده است و کلیه هزینه های ساخت و 
نگهداری حمل و نقل پسماند را شهرداری و سازمان 
مدیریت پسماند پرداخت کرده اند؛ که با توجه به 
مشکالت عدیده شهرداری ها نسبت به پرداخت 
و تامین بودجه الزم، بیشتر پروژه های سازمان با 

تاخیر به نتیجه می رسند.
وی خاطرنشان کرد: از ضروریات سازمان مدیریت 
پسماند ایجاد محلی برای دفن بهداشتی ایزوله با 
بسترسازی مناسب بوده است که متاسفانه بودجه 

های این پروژه ها تاکنون محقق نگردیده است.
و  نظر  دقت  از  تشکر  ضمن  پایان  در  عباسی 
حساسیت هیئت کارشناسی خواستار تخصیص 
اعتبارت و تامین بودجه دولتی در سفر آتی ریاست 

محترم جمهوری به شهر اراک شد.

سرپرست تبلیغات اسالمی هرمزگان معرفی شد
طی مراسمی با حضور معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات 
اسالمی، حجت االسالم علی اکبر انصاری راد به عنوان سرپرست تبلیغات 

اسالمی هرمزگان معرفی شد.
حجت االسالم سیدناصرالدین نوری زاده در جلسه معارفه سرپرست 
اداره کل تبلیغات اسالمی هرمزگان گفت: ممکن است اختالالتی در 
یک دستگاه به دلیل عدم حضور مدیر به وجود آید که برای رفع این 
اختالالت احتمالی و ادامه روند اجرایی ادامه باید نسبت به تعیین و 

انتصاب سرپرست، جانشین و یا مدیر اقدام کرد.
 وی افزود: ادب و احترام اقتضا می کرد تا در انتخاب جانشین و یا سرپرست 
تبلیغات اسالمی هرمزگان مدتی تامل کنیم تا وضعیت جسمانی حجت 
االسالم سیدشکرا... زندوی مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان مشخص تر 
شود اما به دلیل طوالنی بودن روند درمانی وی و به دستور حجت االسالم 
سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی،  حجت االسالم علی 

اکبر انصاری راد به عنوان سرپرست این اداره کل انتخاب شد.
معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسالمی با اشاره به اینکه 
این نهاد مذهبی تثبیت پایه های دینی و تبلیغات را در سراسر کشور 
باید برنامه های خود را  برعهده دارد گفت: سازمان تبلیغات اسالمی 
به صورت عوام گونه و خواص پذیر  برگزار کند. سپس حجت االسالم 
انصاری راد بیان کرد: در استان هرمزگان زمینه ها و بسترهای الزم برای 
تحقق اهداف این اداره کل فراهم شده و امروزه در سراسر استان شاهد 

زیرساختها و فضاهای اداری و همچنین نیروی انسانی هستیم.

دستگیری شکارچی خالفکار و صید در حاجی آباد
طی عملیاتی شکارچی متخلف درحاجی آباد هرمزگان دستگیر شد. این 
ماموریت با همکاری ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 

حاجی آباد با موفقیت انجام شد. 
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان  شاهمراد 
جعفری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد بابیان 
اینکه : طبق گزارش دوستداران طبیعت ، یک نفر متخلف شکاروصید در 
روستای باغات از شهرستان حاجی آباد از توابع استان هرمزگان با همکاری 
مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد دستگیر شد 

که دراین راستا یک راس کل وحشی )نر( از متخلف کشف شد. 
گفتنی است متخلف مذکور در منطقه حفاظت شده هماک اقدام به شکار 
یک راس کل وحشی نموده است ودر روستای باغات دستگیر شده است .  

وپرونده مذکور مراحل قانونی خودرا سپری می نماید . 

بروجرد یکی از قطب های تولید گندم لرستان
برداشت  فصل  ابتدای  از  گفت:  بروجرد  کشاورزی  جهاد  رئیس 

تاکنون 41 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
رضا امینی  افزود: افزایش میزان برداشت گندم به دلیل بارش های 
و  گندم  تولید  برای  کشاورز  رغبت  کشت،  افزایش سطح  مناسب، 

افزایش قیمیت خرید تضمینی بوده است.
وی با بیان اینکه خرید گندم نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد 
داشته است، اظهار کرد: امسال بین 46 تا 47 هزار تن تولید گندم 
بیان  با  بروجرد  کشاورزی  جهاد  رئیس  داشته ایم.  شهرستان  در 
برای  کرد:  تصریح  دارد،  ادامه  شهریورماه  تا  گندم  برداشت  اینکه 
بروجرد  در  سیلو  دو  کشاورزان  شده  برداشت  گندم  ذخیره سازی 
وجود دارد. امینی گفت: شهرستان بروجرد یکی از قطب های تولید 

گندم استان لرستان است.

خبر خبر

و  آب  شرکت  عامل  ایمانلومدیر  مهندس 
گفت:  شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب 
خدمات  از  شهروندان  مندی  بهره  درصد 
در   فاضالب  بهداشتی  دفع  و  آوری  جمع 
متوسط  از  بیش  شرقی  آذربایجان  استان 

کشوری است.
آذربایجان شرقی  استان  در حال حاضر در 
با 626 هزار فقره انشعاب فاضالب با 57.5 
درصد و کالنشهر تبریز به تعداد 366 هزار 
 64 که  دارد  وجود  فاضالب  مشترک  فقره 
پوشش  تحت  شهری  جمعیت  درصد 
این در حالی  و  دارد  قرار  فاضالب  خدمات 
خدمات  از  مندی  بهره  درصد  که  است 
متوسط  از  بیش  شرکت  این  در  فاضالب 

کشوری می باشد.
آب  شرکت  عامل  مدیر  ایمانلو  مهندس 
طی  شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب  و 

و  سازي  سالم  راستاي  در  افزود:  گفتگویی 
حفظ محیط زیست شهري و افزایش بهداشت 
عمومي جامعه این شرکت ساالنه بیش از 95 
میلیون متر مکعب فاضالب جمع آوری شده را 

تصفیه می کند.
فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
انجام  فعالیتهای  خصوص  در  آذربایجانشرقی 
شده در بخش فاضالب با اعالم این مطلب و با 
اشاره به اهمیت و ضرورت اجرای طرح شبکه 
فاضالب در استان و دفع بهداشتی فاضالبهای 

خانگی گفت : امروزه ایجاد شبکه فاضالب 
مورد  تاسیسات  ترین  ضروري  از  یکي 
بهداشت  رعایت  جهت  بشري  جوامع  نیاز 
اساس  براین  گردد  مي  محسوب  عمومي 
با  شرقي  آذربایجان  وفاضالب  آب  شرکت 
نگاهي کالن و با صرف هزینه هاي سنگین 
به  اقدام  پروژه،  اجرایي  مشکالت  تحمل  و 
بر  مبتني  خانگي  فاضالب  شبکه  احداث 
با  و  نموده  محیطي  زیست  استانداردهاي 
بهداشت  سطح  ارتقاء  در  مستمر  تالش 

عمومي اقدامات مهمی را انجام داده است.
و  ایجاد   : کرد  اضافه  شرکت  عامل  مدیر 
اجرای طرحهای فاضالب یکی از ضروریات 
اولویت های کاری  از  جوامع بشری بوده و 
آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

شرقی است.
تصفیه  تعداد  خصوص  در  ایمانلو  مهندس 

و  برداری  بهره  حال  در  فاضالب  های  خانه 
کرد  اشاره  شرکت  اجرای  حال   در  همچنین 
طریق  از  شده  آوري  جمع  فاضالب  افزود:  و 
تصفیه   10 به  فاضالب  شبکه  کیلومتر   3106
با ظرفیت 2۸2 هزار متر مکعب  خانه موجود 
فرایند  انجام  از  پس  و  انتقال  روز  شبانه  در 
هاي تصفیه و گندزدائي در حد استانداردهاي 

مکعب  متر  میلیون  به حجم 95  تعریف شده 
در سال به محیط زیست باز گردانده می شود.

 7 تعداد  حاضر  حال  در  که  کرد:   اضافه  وی 
واحد تصفیه خانه فاضالب نیز در دست اجراء 
تصفیه  ظرفیت  آنها  تکمیل  با  که  باشد  مي 
افزایش  توجهي  قابل  مقدار  به  نیز  فاضالب 
ها  خانه  تصفیه  این  از  یکی  که  یافت  خواهد 
فاضالب  تصفیه خانه  احداث مدول دوم  طرح 
با  آن  اجرایی  عملیات  که  باشد  تبریزمی 
محترم  استاندار  و  نیرو  محترم  وزیر  حضور 
آذربایجان شرقی با اعتبار 2000 میلیارد ریال 

با  و    STEP FEID پیشرفته  فرایند  با  و 
با جدیت  ظرفیت207هزار متر مکعب در روز 

در حال اجراست.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان افزود: 
کنترل کیفي فاضالب دفع شده در طول شبانه 
موجود  آزمایشگاهي  واحد   10 طریق  از  روز 
غیر  دفع  لحاظ  از  موردي  تا  گردد  مي  انجام 

بهداشتي فاضالب صورت نپذیرد.
سال  در طول  کرد:  اضافه  عامل شرکت  مدیر 
گذشته علیرغم مشکالت مالی بیش از سه برابر 
استان 229  )در  بینی شده  پیش  برنامه های 
کیلومتر و در تبریز بیش از 90کیلومتر (  لوله 

گذاری شبکه فاضالب اجرا شده است.
کارآمدن  روي  با  خوشبختانه  کرد:  اضافه  وی 
و  استانداري  که  تصمیماتي  و  جدید  دولت 
مدیریت ارشد شهري اتخاذ شده مقرر گردیده 
تا چند سال آینده شبکه فاضالب تبریز به اتمام 
کالنشهر  فاضالب  شبکه  تکمیل  برای  برسد 

تبریزدر حدود 500 میلیارد تومان اعتبارمورد 
تامین  صورت  در  اله  انشاء  که  باشد  می  نیاز 
رسید.  خواهد  اتمام  به  نیاز  مورد  اعتبارات 
حدود  ساالنه  گذشته  های  سال  در  بطوریکه 
احداث  تبریز  در  فاضالب  شبکه  کیلومتر   40
مي شد که با تدابیر اتخاذ شده هم اکنون در 
تبریز  شهر  قدیمي  محالت  از  مختلف  نقاط 

در  جدیت  با  فاضالب  های  شبکه  احداث 
بیش  جاری  سال  در  باشدو  می  اجرا  حال 
از متوسط چند سال اخیر لوله گذاری اجرا 

خواهد شد .
الزم به ذکر است در شرکت آب و فاضالب 
باب   10 تعداد  شرقی  آذربایجان  استان 
استان  شهر   10 در  فاضالب  خانه  تصفیه 
فعال بوده و در 7 شهر نیز عملیات اجرایی 

آنها با جدیت در حال اجرا است.
 همچنین ه گزارش روابط عمومی شرکت 
در  آذربایجان شرقی  استان  فاضالب  و  آب 
راستای اجرای برنامه های آموزشی ارتقای 
مهارتهای شغلی عوامل اجرایی در واحدهای 
ایستگاههای  چاهها،  آب،  ذخیره  مراقبین 
لوله  استادکاران  آب،  انتقال  پمپاژ، خطوط 
آب  انشعابات  نصب  و  آب  اتفاقات  کش، 
و  آب  برداری  بهره  بخش   در  فاضالب  و 
عملی  آموزش  نحوه  آموزشی  کارگاه  فاضالب 
فاضالب  و  آب  شرکت  کارشناسان  حضور  با 
ستاد  کنفرانس  سالن  در  شرقی  آذربایجان 

شرکت برگزار گردید.
 این دوره ها که در سطوح عملیاتی برگزار شد 
کلیه مراقبین ذخیره آب ، چاهها ، ایستگاههای 
لوله  استادکاران  آب،  انتقال  خطوط  پمپاژ، 
و  آب  انشعابات  نصب  و  آب  اتفاقات  کش، 

فاضالب دوره های آموزشی الزم را گذراندند.
شایان ذکر است از اهداف مهم این شرکت در 
از  جلوگیری  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
ناگهانی  اتفاقات  و  غیرمترقبه  حوادث  بروز 
و اتخاذ سیاست های جدید در جهت حفظ 
به همراه  آبرسانی  تاسیسات  از  نگهداری  و 
همچنین  و  تعمیرات  های  هزینه  کاهش 
رفع نگرانی خرابی های غیرقابل پیش بینی 

مکرر می باشد.
رعایت نظم و انضباط کاری، ایجاد مسئولیت 
پذیری در همکاران، رعایت نظافت و تمیز 
آب  تاسیسات  های  خرابی  کاهش  و  کاری 
را از اهداف دیگر برگزاری این دوره ها می 

باشد.
الزم به ذکر است در این دوره آموزشی که 
بمدت 2 روز برگزار شد تعداد 130 نفر از 
جمله  از  مواردی  عملیاتی  سطوح  پرسنل 
موجود،  امکانات  از  استفاده  صحیح  نحوه 
در  مرتب  بطور  روزانه  های  سرویس  لزوم 
جهت کاهش هزینه های غیرقابل پیش بینی، 
کاهش خسارات  آن  تبع  به  و  حوادث  کاهش 
جانی و مالی، کاهش زمان تعمیران و در نتیجه 
قطع  از  جلوگیری  و  فیزیکی  تلفات  کاهش 
آب  تامین  نهایت  در  و  مشترکین  آب  جریان 
شرب سالم و بهداشتی به شهروندان، آموزش 

دیدند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی  عنوان کرد:

بهره مندی شهروندان استانی از خدمات فاضالب، بیش از متوسط کشوری
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چیت چیان:
 3 هزار پروژه وزارت نیرو در هفته دولت 

به بهره برداری می رسد
وزیر نیرو از بهره برداری از سه هزار و 402 پروژه در حوزه های آب، 
برق، فاضالب و انرژی های نو این وزارتخانه به ارزش 6۸ تریلیون و 

۸70 میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد.
و  اصفهان  استان های  در  افتتاح دو سد  افزود:  حمید چیت چیان 
خراسان شمالی، بهره برداری از سه شبکه آبیاری و زهکشی جدید 
به وسعت 12 هزار و ۸00 هکتار در استان های مازندران، اردبیل و 
لرستان، بهره برداری از 212 مجتمع آب روستایی در ۸72 روستا و 
24 استان با پوشش جمعیتی بیش از 430 هزار نفر، بهره برداری از 
دو تصفیه خانه آب و شش تصفیه خانه فاضالب از جمله این پروژه ها 

به ارزش سرمایه گذاری 13 تریلیون و 360 میلیارد ریال است.
به گفته این مقام مسئول، بهره برداری از سه نیروگاه در شهرهای 
به ظرفیت مجموع هزار و 460 مگاوات،  بهبان و سیرجان  گناوه، 
ساخت و توسعه هفت پست 400 کیلو ولت، 19 پست 230 کیلو 
ولت، 32 پست 132 کیلو ولت و 33 پست 63 کیلو ولت، 23 پروژه 
خطوط انتقال برق به طول هزار و 152 کیلومتر، افتتاح طرح ها و 
پروژه های انرژی های نو با ظرفیت 22 مگاوات و بهره برداری از 
62 مورد برق رسانی روستایی به ارزش 55 تریلیون و 200 میلیارد 
ریال )پنج هزار و 520 میلیارد تومان( پروژه های بخش برق است 

که در این ایام مورد بهره برداری قرار می گیرند. 
وی وعده داد که تا پایان امسال همه 5۸0 روستای با بیش از 10 
خانوار کشور برق دار شوند و از ابتدای سال 96 هیچ روستای از این 

دست فاقد برق نداشته باشیم. 

عملیات اجرایی ساخت تاسیسات شیرین سازی گاز به 
روش غشا آغاز می شود

عملیات اجرایی ساخت تاسیسات شیرین سازی گاز از طریق غشا، 
آغاز  فجرجم  گاز  پاالیش  شرکت  در  پایلوت  طور  به  آینده  هفته 

می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجر جم در بازدید معاون وزیر نفت 
در امور گاز از این پاالیشگاه که به مناسبت هفته دولت انجام شد، 
گفت: مجوز اجرای این پروژه از هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران 
دریافت و راه اندازی این طرح از سوی مدیریت پژوهش و فناوری 
شرکت ملی گاز ایران با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت در دستور 

کار قرار گرفته است.
هادی هاشم زاده فرهنگ افزود: این فناوری جدید، فرآینده پیش 
انجام می دهد و سبب کاهش  آمین  واحدهای  را در کنار  تصفیه 

فشار کاری این واحدها می شود.
وی در ادامه به پروژه گوگردسازی این پاالیشگاه اشاره کرد و گفت: 
این پروژه نیز با هدف کاهش مشعل سوزی گازهای اسیدی و تولید 

گوگرد دانه بندی اجرا می شود.
 MC به گفته مدیرعامل شرکت پاالیش گازفجرجم، تاکنون مشاور
تهیه شده  نیز  پایه  انتخاب و شرح کار مشاوره طراحی  پروژه  این 

است.
اعالم  زمستان  فصل  در  گاز  تولید  پایداری  به  اشاره  با  فرهنگ 
در  تا  است  پاالیشگاه در جریان  اساسی  تعمیرات  اکنون  کرد: هم 
فصل زمستان بتوانیم بر اساس برنامه، گاز را به طور پایدار و ایمن 

فرآورش کنیم.
 ۸2 ظرفیت  با  پاالیشگاه  برق  نیروگاه  اندازی  راه  یادآورشد:  وی 
مگاوات ساعت از دیگر برنامه های پاالیشگاه برای تولید پایدار گاز 
است که تاکنون دو واحد آن به بهره برداری رسیده و واحد سوم نیز 

بزودی راه اندازی می شود.
شرکت پاالیش گاز فجرجم با هدف فرآورش ۸5 میلیون مترمکعب 
گاز در روز طراحی شد و در سال 79 با اجرای طرح افزایش ظرفیت 

پاالیشگاه این مقدار به روزانه 110 میلیون مترمکعب رسید.
ظرفیت فرآورش گاز پاالیشگاه فجرجم در سال ۸9 با دریافت گاز 
از مخزن مشترک پارس جنوبی به 125 میلیون متر مکعب در روز 

افزایش یافت.

روند آلودگی نفتی در دریاها رو به کاهش است
آلودگی های دریایی سازمان محیط زیست  بررسی  مدیر کل دفتر 
با تاکید بر اینکه روند آلودگی نفتی در دریاها رو به کاهش است، 
افزود: ایران در بین کل کشورهای منطقه بیشترین عضویت را در 
کنوانسیون ها و پروتکل ها دارد که این موضوع بیشترین کنترل ها را 

در زمینه مقابله با آلودگی نفتی به دنبال داشته است.
به گزارش ایسنا، الماسی با اشاره به اینکه شهرهای شمالی کشور 
عمدتا بدون سیستم تصفیه فاضالب هستند ، گفت: ساختار شهری 
جمع  سیستم های  اجرای  امکان  که  است  صورتی  به  مناطق  این 
آوری و تصفیه فاضالب ها با هزینه پایین وجود ندارد. بنابراین راه 
شهرها  این  در  فاضالب  تصفیه  و  آوری  جمع  سیستم های  اندازی 

پر هزینه می شود.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو برای راه اندازی سیستم فاضالب در 
شهرها با همکاری بخش خصوصی سیاست هایی را دنبال می کند، 
اظهار کرد: در جنوب کشور هم حدود ۸ تا 10 نقطه شهری سیستم 
تصفیه فاضالب دارند ولی عمده نقاط باالی 3000 نفر ، فاقد این 

سیستم هستند.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان محیط زیست در 
ادامه با تاکید بر اینکه روند آلودگی نفتی در دریاها رو به کاهش 
است، افزود: ایران در بین کل کشورهای منطقه بیشترین عضویت را 
در کنوانسیون ها و پروتکل ها دارد که این موضوع بیشترین کنترل ها 
را در زمینه مقابله با آلودگی نفتی به دنبال داشته است. همچنین 
در دولت یازدهم در این زمینه همکاری بین بخشی سازمان محیط 
زیست با وزارت نفت و صنایع پتروشیمی تقویت شده است که در 

کاهش روند آلودگی نفتی اثرگذار بوده است.
با  مدیرکل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان محیط زیست 
اشاره به اینکه اخیرا شاهد چند حادثه آتش سوزی در پتروشیمی ها 
بوده ایم، گفت: این حوادث این موضوع را روشن می کند که بعد از 
خصوصی سازی پتروشیمی ها ضرورت دارد مدیریت این صنایع در 

زمینه HSE، منابع مالی و نیروی انسانی بیشتر شود.

پیش بینی کاهش تولید اوپک در ماه اوت

از  تولید نفت ماه اوت اوپک ممکن است پس 
)ژوییه(  گذشته  ماه  در  سابقه  بی  گیری  اوج 

کاهش یابد.
به نوشته پایگاه سی ان بی سی، بانک سوئیسی 
یو بی اس اعالم کرد که تولید نفت خام سازمان 
کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( که در ماه 
اخیر  سال  هشت  در  سطح  باالترین  به  ژوییه 
به  )اوت(  جاری  ماه  در  است  ممکن  رسیده، 
نهاد  این  عضو  کشورهای  میان  در  تنش  علت 

نفتی، کاهش یابد.
انرژی،  المللی  بین  آژانس  داده های  اساس  بر 
تولید روزانه اوپک در ماه گذشته با 150 هزار 
بشکه افزایش، به 33 میلیون و 390 هزار بشکه 
رسید که بخش عمده ای از آن ناشی از تالش 
به  تولید خود  برای رساندن  عربستان سعودی 
میزان بی سابقه و همچنین تولید بیشتر عراق 

بود.
با این حال این بانک پیش بینی کرده است که 
تولید نفت عراق در پی حمالت 31 ژوییه )10 
مرداد ماه( تروریستها به میدان بای حسن در 

شمال عراق، کاهش یابد.
تولید  که  دارد  انتظار  همچنین  بانک  این 
فعالیتهای  شدن  ازسرگرفته  علت  به  نیجریه 
شبه نظامیان شورشی و حمالت مسلحانه آنان 
به تاسیسات و خطوط لوله نفت و گاز، مجددا 
با توجه به  نیز  یابد و تولید نفت لیبی  کاهش 
تنش در زویتینه در شمال شرقی این کشور که 
مانع از بازگشایی بندرها و پایانه های صادرات 
نفت شرق این کشور شده است، بدون افزایش، 

در همین سطح ثابت باقی بماند.

قیمت نفت ایران به باالی بشکه ای
 41 دالر بازگشت

قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 
12 اوت )22 مردادماه( با دو دالر و 11 سنت 
افزایش به 41 دالر و 52 سنت برای هر بشکه 

رسید.
انتشار  از  پس  نفت،  قیمت  کاهشی  روند 
اعضای  همگرایی  احتمال  بر  مبنی  خبرهایی 
اوپک برای مدیریت عرضه متوقف شده و حتی 

قیمت ها اندکی نیز رشد داشته است.
قرار است نشست اوپک در اواخر ماه سپتامبر 
)مهرماه( در الجزایر برگزار شود و براین اساس، 
افزایش  نفت  بازار  بهبود  به  نسبت  امیدواری 

یافته است.
به گزارش اداره کل امور اوپک و روابط با مجامع 
سنگین  خام  نفت  قیمت  نفت،  وزارت  انرژی 
ایران با یک دالر و 9۸ سنت افزایش به 39 دالر 
و 92 سنت برای هر بشکه رسید، این در حالی 
است که نفت سنگین ایران امسال تاکنون 35 

دالر و 45 سنت برای هر بشکه ارزش داشت.
مورد  هفته  در  نیز  اوپک  نفتی  سبد  قیمت 
بررسی، به 41 دالر و 19 سنت برای هر بشکه 
رسید که نسبت به هفته پیش از آن، دو دالر و 

9 سنت افزایش نشان می دهد.
در  آمریکا  دبلیو.تی.آی  خام  نفت  بشکه  هر 
هفته منتهی به 12 اوت با دو دالر و 27 سنت 
هربشکه  برای  سنت   10 و  دالر   43 افزایش، 

معامله شد.
شمال  دریای  برنت  شاخص  خام  نفت  قیمت 
و  دالر   43 به  افزایش  سنت   97 و  دالر  دو  با 
بیشترین  که  رسید  بشکه  هر  برای  سنت   ۸1
به  را در میان نفت خام های شاخص  افزایش 

خود اختصاص داد.
قیمت های نفت خام شاخص دوبی و عمان به 
ترتیب با یک دالر و61 سنت و یک دالر و ۸7 
سنت افزایش به 41 دالر و 61 سنت و 42 دالر 

و 27 سنت برای هر بشکه رسید.

تداوم روند کاهشی قیمت گاز 
در بازار آسیا

بازار  در  طبیعی  گاز  محموله  تک  قیمت 
هشتم  به  منتهی  درهفته  آسیا  شرقی  شمال 
اوت)دوشنبه، 1۸ مردادماه( برای دومین هفته 

متوالی کاهش یافت و به زیر 6 دالر رفت.
قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار شمال 
اوت  هشتم  به  منتهی  هفته  در  آسیا  شرقی 
تا  چهار  تحویل  برای  1۸مردادماه(  )دوشنبه، 
هشت هفته ای با 60 سنت کاهش به پنج  دالر 

و 75 سنت برای هر میلیون بی تی یو رسید.
مازاد عرضه و تدوام روند کاهشی تقاضا از سوی 
کاهش  سبب  کننده  مصرف  عمده  کشورهای 

قیمت گاز در بازار شد.
غربی  جنوب  بازار  در  گازطبیعی  محموله  تک 
یک  هر  برای  سنت    75 و  دالر  چهار  اروپا 
میلیون بی تی یو معامله شد که نسبت به هفته 

گذشته 25 سنت کاهش یافت.
با  روابط  و  اوپک  امور  مدیریت کل  به گزارش 
مجامع انرژی، در بازار NBP انگلستان قیمت 
هر یک میلیون بی تی یو گاز 24 سنت کاهش 

یافت و چهار دالر و 33 سنت معامله شد.
در  نیز  آمریکا  هاب  هنری  بازار  در  گاز  قیمت 
هفته مورد بررسی به 2 دالر و ۸3 سنت برای 
هر یک میلیون بی تی یو رسید که نسبت به 

هفته گذشته، 2سنت افزایش یافت.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

وزیر نفت با اشاره به مذاکرات ایران و روسیه 
برای سوآپ نفت، از تعیین تکلیف عرضه بنزین 
تک نرخی تا پایان هفته جاری در مجلس خبر 
قابل توجه مصرف  با رشد  اکنون  داد و گفت: 

بنزین مواجه نیستیم.
یک  در  زنگنه  نامدار  بیژن  مهر،  گزارش  به 
سیما  خبر  شبکه  در  تلویزیونی  زنده  برنامه 
در  بنزین  عرضه  نحوه  وضعیت  آخرین  درباره 
کشور، گفت: هفته جاری وضعیت عرضه بنزین 
اسالمی  شورای  مجلس  در  نرخی  دو  یا  یک 

تعیین تکلیف می شود.
وزیر نفت با اعالم اینکه با وجود عرضه بنزین 
تک نرخی از سال گذشته تاکنون، اما با رشد 
روبرو  کشور  در  بنزین  توجه  قابل  مصرف 
توجه  با  این،  بر  عالوه  کرد:  تصریح  نبوده ایم، 
سطح  در  بنزین  قاچاق  قیمت ها،  وضعیت  به 
مصرف  رشد  به  توجه  با  و  ندارد  وجود  کشور 
نیازی به عرضه  کارتی بنزین در  دو درصدی، 

کشور نیست.
در  اینکه  اعالم  با  یازدهم  کابینه  عضو  این 
شرایط فعلی، عرضه کارتی جز دردسر خاصیت 
در  داشت:  اظهار  ندارد،  مردم  برای  دیگری 
صورت عرضه تک نرخی، قطعاً کشور با جهش 

مصرف این فرآورده نفتی روبرو نخواهد شد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به صادرات 
روزانه 14 میلیون لیتر بنزین بیان کرد: این در 
حالی است که هم اکنون ظرفیتی برای صادرات 
روزانه 20 میلیون لیتر گازوئیل وجود دارد؛ اما 
به دلیل محدودیت های انتقال، امکان صادرات 

این حجم گازوئیل فعاًل فراهم نشده است.

وی از توسعه شبکه گاز و اجرای طرح تخصیص 
به  پیمایش  میزان  اساس  بر  گازوئیل  سهمیه 
یک  به  ایران  تبدیل  اصلی  عامل  دو  عنوان 
با  افزود:  و  برد  نام  کشور صادرکننده گازوئیل 
توجه به توسعه شبکه گاز و افزایش عرضه گاز 
صادرات  افزایش  امکان  نیروگاه ها،  به  طبیعی 

گازوئیل بیشتر وجود دارد.
é  تولید گاز ایران و قطر در پارس جنوبی

برابر می شود
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت توسعه 
ابتدای  در  داد:  توضیح  جنوبی  پارس  فازهای 
روزانه  متوسط  طور  به  یازدهم  دولت  فعالیت 
جنوبی  پارس  از  گاز  مترمکعب  میلیون   240
گذشته  سال  پایان  تا  که  می شد  برداشت 
ظرفیت برداشت گاز از این میدان مشترک به 

360 میلیون مترمکعب در روز رسیده است.
پایان  تا  اینکه  بیان  با  دولت  کابینه  عضو  این 
پارس جنوبی شامل  فاز جدید   5 سال جاری 
فاز 1۸، 19 )معادل 2 فاز استاندارد(، 20 و 21 
در مدار بهره برداری قرار می گیرد، گفت: بر این 
اساس امسال ظرفیت تولید گاز از این میدان 
مشترک با قطر، به 500 میلیون مترمکعب در 

روز افزایش می یابد.
با توجه به روند  این مقام مسئول تاکید کرد: 
سال  اواسط  تا  جدید،  فازهای  از  بهره برداری 
پارس  در  قطر  با  ایران  روزانه  برداشت  آینده 

جنوبی برابر خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به بدهی 50 میلیارد 
فازهای  توسعه  بابت  نفت  ملی  شرکت  دالری 
پارس جنوبی، یادآور شد: بخش عمده ای از این 

بدهی ها غیرقابل بازگشت است.
مشترک  میادین  توسعه  درباره  همچنین  وی 
به  آغاز  تبیین کرد: در  نفتی غرب کارون هم 
 70 حدود  روزانه  یازدهم،  دولت  فعالیت  کار 
هزار بشکه نفت از این میادین مشترک تولید 
می شد که تاکنون به 220 هزار بشکه در روز 
رسیده و تا پایان سال جاری به بیش از 2۸0 

هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
é  2/6 ــه ــت ب ــادرات نف ــش ص افزای

ــکه ــون بش میلی
زنگنه در ادامه با بیان اینکه در 5 ماهه نخست 
سال 1392 به طور متوسط روزانه 1.2 میلیون 
بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر می شد، 
جاری  سال  نخست  ماهه   5 در  کرد:  تصریح 
حجم صادرات روزانه نفت و میعانات گاز کشور 
به دو میلیون و 600 هزار بشکه افزایش یافته 

است.
وی با اعالم اینکه در طول دوره اجرای برجام 
یک  از  بیش  ایران  خام  نفت  صادرات  تاکنون 
میلیون بشکه در روز افزایش یافته است، تاکید 
هم  ایران  خام  نفت  تولید  این  بر  عالوه  کرد: 
حدود  به  بشکه  میلیون   2.7 از  مدت  این  در 
سه میلیون و ۸50 هزار بشکه در روز افزایش 

می یابد.
اینکه  یادآوری  با  یازدهم  کابینه  عضو  این 
مشتریان  از  نفتی  طلب  هیچ گونه  هم اکنون 
شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  نداریم،  کشور 
فعلی کل مطالبات نفتی ایران از پاالیشگاه ها و 
مشتریان مطالبه شده و هیچ گونه درآمد نفتی 

بلوکه  شده ای نداریم.

وزیر نفت خبر داد:

احتمال حذف کارت سوخت تا آخر هفته

تداوم همکاری شرکت های سی ان پی سی و 
سینوپک چین در فاز دوم توسعه میدان های 
برای  مذاکره  و  یادآوران  و  شمالی  آزادگان 
توسعه هر چه بیشتر همکاری های 2 کشور، از 
دستاوردهای شانزدهمین کمیسیون مشترک 

اقتصادی ایران-چین در حوزه نفت بود.
غالمرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت 
مهندسی  و  توسعه  امور  در  ایران  نفت  ملی 
کمیسیون  برگزاری  دستاوردهای  تشریح  به 
هفته  که  چین  و  ایران  اقتصادی  مشترک 
گذشته در پکن برگزار شد، پرداخت و گفت: 
در این سفر، در مالقات هایی با وزیر بازرگانی 
چین، معاون نخست وزیر چین و هیئت های 
های  طرف  کشور،  این  رتبه  عالی  اقتصادی 
مسائل  فصل  و  حل  بر  تاکید  ضمن  چینی 
موجود میان 2 کشور، نسبت به سرمایه گذاری 
در پروژه های صنعت نفت ایران در بخش های 

باالدست و پایین دست ابراز عالقه کردند.
وی تصریح کرد: منابع مالی عظیم شرکت های 
بزرگ چینی مانند سی ان پی سی، سینوک 
و ... از یک سو و نیاز ایران به جذب سرمایه 
از سوی دیگر و همچنین راهبردهای توسعه 
همکاری های 2 کشور ایجاب می کند، صنعت 
نفت کشورمان با رویکرد حداکثرسازی منافع 
ملی، از این فرصت به نحو مطلوب بهره مند 

شود.
مدیران  با  جداگانه  دیدارهای  به  منوچهری 
و  آی  سی  پی  ان  سی  های  شرکت  ارشد 
کرد  اشاره  چین  به  اخیر  سفر  در  سینوپک 
گرفته،  صورت  مذاکرات  اساس  بر  افزود:  و 
همکاری با شرکت سی ان پی سی آی در فاز 
دوم توسعه میدان آزادگان شمالی و شرکت 
یادآوران  توسعه میدان  فاز دوم  سینوپک در 
چینی  هیئت  که  سفری  در  و  می یابد  ادامه 

طی هفته های آینده به تهران خواهند داشت، 
بازرگانی،  های  بخش  به  مربوط  مذاکرات 
اقتصادی و فنی مرتبط با توسعه این میدان ها 

نهایی می شود.
ایران،  نفت  ملی  که شرکت  این  بیان  با  وی 
خواهان بازنگری چارچوب توافق های صورت 
گرفته پیشین برای فعالیت در فاز دوم توسعه 
میدان های نامبرده است، ادامه داد: زمانبندی 
مناسب و بکارگیری فناوری های روز دنیا از 
موارد مورد تاکید شرکت ملی نفت ایران در 
شمالی  آزادگان  های  میدان  توسعه  دوم  فاز 
های  شرکت  با  همکاری  و  است  یادآوران  و 
قراردادهای  ادامه  در  ها  این طرح  در  چینی 
بیع متقابلی که فاز نخست توسعه در قالب آن 

انجام شد، دنبال می شود.
ایران در  نفت  معاون مدیرعامل شرکت ملی 
امور توسعه و مهندسی با اشاره به اجرای فاز 
نخست توسعه میدان های آزادگان شمالی و 
یادآوران و تولید طبق برنامه از این میدان ها، 
در  نفتی  مشترک  میدان  این 2  کرد:  عنوان 
آستانه بهره برداری رسمی قرار دارند و فرایند 
بازپرداخت به پیمانکاران این 2 طرح از سه ماه 

چهارم امسال آغاز می شود.
منوچهری از تمایل شرکت های چینی برای 
افزایش واردات نفت خام از ایران خبر داد و 
گفت: همچنین در سفر اخیر، 2 طرف برای 
همکاری در اجرای طرح ازدیاد برداشت نفت 

از میدان مسجد سلیمان توافق کردند.
ابراز  به  توجه  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
عالقه شرکت های چینی برای سرمایه گذاری 
تمایل  و  ایران  نفت  صنعت  های  پروژه  در 
تعامل  امکان  سرمایه،  جذب  به  ما  متقابل 
هرچه بیشتر طرفین در طرح ها و پروژه های 

مختلف حوزه نفت فراهم شود.

ظرفیت ذخیره سازی نفت خام 
افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: 
میلیون   10 مخازن  ساخت  مراحل  انجام  با 
بشکه ای گناوه تا پایان امسال، ظرفیت ذخیره 

سازی نفت خام کشور افزایش می یابد.
سید پیروز موسوی افزود: مخازن ذخیره سازی 
نفت خام گناوه پشتیبان صادرات نفت خام از 

جزیره خارگ است. 
وی اضافه کرد: پروژه ساخت این مخازن به 
همت بخش خصوصی در دست اجراست که 
پیش بینی می شود ساخت آنها تا اواخر سال 

جاری ادامه پیدا کند. 
موسوی پروژه احداث مخازن نگهداری نفت 
توان  افزایش  و  سازی  ظرفیت  هدف  با  خام 
ذخیره را اقدامی استراتژیک برای استمرار و 
تداوم تولید پایدار نفت خام و تکمیل و ارتقای 

زنجیره ارزشی نفت در کشور برشمرد. 
وی با اشاره به توانمندی نیروهای متخصص 
بخش  بار  نخستین  برای  افزود:  داخلی 
خصوصی در زمینه ساخت مخازن در استان 
بوشهر حضور پیدا کرده و امید است با ساخت 
این مخازن نفتی جدید در شهرستان گناوه، 
برای پیشرفت و توسعه صنعت نفت ظرفیت 
ذخیره 10 میلیون بشکه نفت خام به ظرفیت 

کشور افزوده شود. 
موسوی گفت: این مخازن قرار است عالوه بر 
ذخیره سازی نفت خام تولیدی مناطق نفت 
خیز، نفت تولیدی میادین غرب کارون را نیز 

که در برنامه افزایشی قرار دارد، ذخیره کند. 
شهرستان گناوه درشمال استان بوشهر واقع 

است. 
جزیره خارگ بعنوان بزرگترین پایانه صادرات 
نفت کشور از توابع شهرستان بوشهر در فاصله 
57 کیلومتری شمال غرب بوشهر در آبهای 

خلیج فارس قرار دارد. 

آغاز فروش نقدی سوخت به 12 
ایرالین با کارت بانکی از امروز

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
ایران از فروش و تحویل سوخت به ناوگان 
هوایی داخلی کشور از امروز به صورت نقدی 

از طریق کارتهای بانکی خبر داد.
سید ناصر سجادی با بیان این که این طرح 
کمترین  دارای  فرودگاه   6 برای  امروز  از 
این  کرد:  اظهار  می شود  آغاز  پرواز  تعداد 
فرودگاه های  در   شهریورماه  پایان  تا  طرح 

سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
و  امکانات  زیرساختها،  این که  بیان  با  وی 
تجهیزات الزم در فرودگاه های سراسر کشور 
جهت پرداخت نقدی بهای سوخت از طریق 
افزود:  است،  شده  فراهم  بانکی  کارتهای 
پرداخت  به  ملزم  امروز  از  ایرالینها  تمام 
طریق  از  فرودگاه ها  در  سوخت  نقدی 
دستگاه های  و  )خودپردازها  عامل  بانکهای 

پوز( هستند.
تامین  و  فروش  امروز  از  کرد:  اعالم  وی 
ماهان،  آسمان،  هما،  شرکتهای  سوخت 
کیش ایر، تابان، کاسپین، زاگرس، آتا، قشم 
صورت  به  تنها  اترک  و  نفت  معراج،  ایر، 
با استفاده از کارت اعتباری بانکی  نقدی و 

امکانپذیر است.
به گفته سجادی، در صورت رعایت نکردن 
و اجرای این دستورعمل از سوی شرکتهای 
ناشی  تبعات  و  مسئولیتها  همه  هواپیمایی 
و  بوده  شرکتها  عهده  به  اقدام  این  از 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکالت ایجاد 

شده نخواهد داشت.
زیرساختهای الزم  ایجاد  با  تاکید کرد:  وی 
در همه فرودگاه های کشور زمان اجرای این 
طرح از ابتدای مردادماه به همه شرکتهای 

هواپیمایی اعالم شده است.

شمارش معکوس بهره برداری از پاالیشگاه ستاره 
در  پاالیشگاه  بزرگترین  عنوان  به  خلیج فارس 
دست ساخت میعانات گازی خاورمیانه، ایران را 

بزودی از واردات بنزین بی نیاز می کند.
بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی 
بر خودکفایی جمهوری اسالمی ایران از واردات 
فرآورده های نفتی، شمارش معکوس به منظور 
بهره برداری از فاز نخست پاالیشگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس در دولت یازدهم آغاز شده 

است.
پاالیشگاه 360 هزار بشکه ای ستاره خلیج فارس 
به عنوان بزرگترین پاالیشگاه در دست ساخت 
حتی  و  فارس  خلیج  منطقه  گازی  میعانات 
خاورمیانه، ظرفیت تولید روزانه 36 میلیون لیتر 
بنزین و 14 میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو 
4 اتحادیه اروپا برخوردار بوده و در کنار این 2 
دیگری  محصوالت  نفتی  استراتژیک  فرآورده 
همچون روزانه 2 هزار تن گاز مایع، سه میلیون 
لیتر سوخت هواپیما و 130 تن گوگرد تولید و 

عرضه خواهد شد.
در شرایط فعلی پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به ۸6 درصد رسیده 
و پیشرفت ساخت و راه اندازی فاز نخست این 
طرح عظیم پاالیشگاهی ایران و خاورمیانه از مرز 

90 درصد عبور کرده است.
این  تقطیر  واحد  زمان بندی  برنامه  اساس  بر 
پاالیشگاه میعانات گازی امسال و دیگر واحدهای 
فرآیندی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس سال آینده 
در مدار بهره برداری قرار می گیرند که در مرحله 
نخست امکان تولید و عرضه روزانه 12 میلیون 
لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 فراهم خواهد شد.

خیز ایران برای خودکفایی در تامین بنزین مورد 
نیاز داخل

با بهره برداری از فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج 
با  کشور  بنزین  تولید  ظرفیت  عمل  در  فارس 
استاندارد یورو 4 حدود 12 میلیون لیتر در روز 
افزایش می یابد و با راه اندازی فاز نخست این طرح 
عظیم پاالیشگاهی ایران از واردات بنزین خودکفا 

خواهد شد.
ساخت  مراحل  انجام  کنار  در  دیگر  سوی  از 
ستاره  پاالیشگاه  نخست  فاز  از  بهره برداری  و 
راه اندازی  خلیج فارس هم اکنون آخرین مراحل 
پاالیشگاه  بهینه سازی  و  توسعه  جدید  طرح 
فرآیند و  بهبود  بندرعباس و طرح جامع  نفت 
بهینه سازی ظرفیت در پاالیشگاه نفت الوان هم 
در دست اجرا بوده که با بهره برداری از این دو 
طرح روزانه حدود 4 میلیون لیتر به تولید بنزین 
نتیجه حدود 15  در  اضافه خواهد شد،  کشور 
میلیون لیتر بنزین تولیدی پاالیشگاه های فوق 

دارای استاندارد یورو 4 خواهد بود.
به عبارت دیگر در کنار طرح پاالیشگاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس، با راه اندازی طرحهای 
جدید بنزین سازی به جای تولید بنزین معمولی 
با اکتان ۸7، بنزین یورو 4 با اکتان 91 در کشور 
عرضه و توزیع خواهد شد که اجرای این طرح ها 
دستاوردهای متعدد زیست محیطی به ویژه در 

کالنشهرهای کشور به همراه دارد.
هم اکنون در کنار شتاب در تکمیل و راه اندازی 
فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ساخت 
رفسنجان،  نفت  انبار  به  بندرعباس  لوله  خط 
اسکله و مخازن ذخیره سازی پاالیشگاه با ظرفیت 
11 میلیون بشکه هم در دستور کار قرار گرفته 
این  تولیدی  بنزین  انتقال  به منظور  تا شرایط 
پاالیشگاه به کالنشهرهای کشور همچون شیراز، 

اصفهان و تهران هم فراهم شود.
طریق  از  فارس  خلیج  ستاره  های  فرآورده 
رفسنجان  سیرجان-  بندرعباس-  لوله  خط 
کشور  شمال  و  مرکز  به  سوخت  تامین  برای 
لوله  این خط  احداث  از  منتقل می شود.هدف 
به طول 46۸ کیلومتر با ظرفیت انتقال روزانه 
300 هزار بشکه نفت گاز یا 330 هزار بشکه 
نفت سفید و یا 360 هزار بشکه بنزین انتقال 
بخشی از فرآورده های تولید شده در پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس با خط لوله از بندرعباس به 
سیرجان و رفسنجان و تامین سوخت مورد نیاز 

مرکز و شمال کشور است.

با بهره برداری از پاالیشگاه خلیج فارس

ایران در یک قدمی صادرات بنزین قرار دارد

عضو کمسیون انرژی مجلس گفت: در فضای 
و  منافع  دادن  قرار  مدنظر  با  و  ارزشی  آرام، 
در  تغییر  اصل،  یک  عنوان  به  ملی  امنیت 
فضای  شد  سبب  و  گرفت  شکل  دیدگاهها 
مبهم، ناشی از اظهار نظرهای شخصی تعدیل 
پرداخت  نفتی  قراردادهای  موضوع  و  شود 

شود تا آنچه به نفغ نظام است محقق شود.
روز  نشست  حاشیه  در  مردای  گل  علی 
یکشنبه، 31 مردادماه مجلس شورای اسالمی 
علنی  غیر  نشست  کار  دستور  به  اشاره  با 
مجلس شورای اسالمی گفت: امروز با حضور 
مباحث  تطبیق،  هیئت  رئیس  و  نفت  وزیر 
بسیار خوبی مطرح شد که به طور حتم برای 

کشور سازنده خواهد بود.
امروز  افزود:  مجلس  انرژی  کمسیون  عضو 
در فضای آرام، ارزشی و با مدنظر قرار دادن 
منافع و امنیت ملی به عنوان یک اصل، تغییر 
در دیدگاه ها شکل گرفت و سبب شد فضای 
مبهم، ناشی از اظهار نظرهای شخصی تعدیل 
نمایندگان،  خود  حضور  با  موضوع  و  شود 
تا  شود  پرداخت  کمیسیون  و  کارشناسان 

آنچه به نفغ نظام است محقق شود.
این نماینده مجلس دهم، تصریح کرد: نشست 
امروز و موارد مطرح شده در خصوص موضوع 
قراردادهای نفتی، بستر را برای تحقق منافع 

ملی مساعد کرد. 
وی با اشاره به ایرادهای که از سوی دفتر مقام 
معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی اعالم 
قراردادها  موضوع  کلیات  گفت:  است،  شده 
بدان  است  پذیرفته شده  اقتصاد کشور  برای 
معنا که اگر برخی ایرادها رفع شود قراردادها 
از این رو  برای اجرا مشکلی نخواهند داشت 
بود  اشکاالت  این  بر  ناظر  نمایندگان  نگرانی 
که سبب شد امروز موافقان و مخالفان سخن 
را  نیز توضیح های الزم  نفت  وزیر  و  بگویند 

ارائه کند.
به  کمک  برای  گفت:  انرژی  کمیسیون  عضو 
انتقال  ملی،  منافع  تحقق  و  کشور  اقتصاد 
میدانهای  از  برداشت  افزایش  فناوری، 
مشترک نسبت به موضوع قراردادهای جدید 
و  بررسی  بنابراین  دارد  وجود  اهتمام  نفتی 

تبادل نظر ادامه خواهد داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس پس از نشست غیر علنی:

کلیات مدل جدید قراردادهای نفتی پذیرفته شده است

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت اعالم کرد:

تداوم حضور چینی ها در میادین آزادگان شمالی و یادآوران
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طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه وارد 
مرحله تجاری شد

با تمام شدن دوره آزمایشی طرح ترابردپذیری شماره های تلفن همراه، 
این طرح امروز و همزمان با افتتاح پروژه های سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی وارد مرحله تجاری خود می شود.طرح ترابردپذیری 
شماره های تلفن همراه )MNP( پس از پایان دوره اجرای آزمایشی، 
ارتباطات و فناوری اطالعات به بهره برداری  در مراسمیبا حضور وزیر 
 Mobile Numberهمراه تلفن  شماره های  رسید.ترابردپذیری 
Portability( ( مجوزی است که توسط سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی صادر شده و در قالب این طرح هر مشترک می تواند 
بدون تغییر شماره خود، نسبت به عوض کردن اپراتور خود اقدام و بر 

حسب عالقه خود از سرویس ها و خدمات اپراتورهای دیگر استفاده کند.
 

 بازرگانی
  تجار روسی به ایران می آیند

بزرگترین رویداد تجاری با هدف توسعه صادرات غیرنفتی با حضور هیاتی 30 
نفره از مقامات عالی رتبه دولتی و بخش خصوصی روسیه و مسئوالن اقتصادی، 
صنعتی و بازرگانی و تجار ایرانی برگزار می شود.نگار کبیری - رئیس شورای 
سیاستگذاری همایش حضور پایدار در بازار روسیه با تاکید بر اینکه ویژگی بارز 
این رویداد، اجرای تخصصی و پر محتوای آن توسط تیمی مجرب و متخصص 
در زمینه بازرگانی و بازاریابی درایران و روسیه است، به ایسنا گفت : دراین 
همایش بزرگ تالش شده با بررسی چالش ها و عبور از آن به راه حل ها و 
بیان واقعیت های سیاه و سفید پرداخته شود که در آن نشست های تجاری 
تخصصی برگزار و مباحث اجرایی در قالب کمیسیون های تخصصی با حضور 
صاحبان صنایع بزرگ دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و مشاوره 
های تخصصی در حوزه های مختلف حمل و نقل، بانک و ارز، بیمه، گمرک، 
حقوقی، بازرگانی و بازاریابی در راستای اثربخش تر شدن مذاکرات تجاری 
ارائه می شود.وی با بیان این که در این همایش برقراری ارتباط مستقیم با 
واردکنندگان، تجار بزرگ و تامین کنندگان فروشگاه های زنجیره ای روسی 
میسر خواهد بود، اظهار کرد: شرکت کنندگان در این همایش می توانند از 
استانداردهای روسیه و ظرفیت های دو کشور در جلسات تجاری و مشاوره 
های تخصصی مطلع شده ومحصوالت خود را بدون هیچ واسطه ای به صورت 

مستقیم به خریداران روس معرفی کنند.
 

 رئیس اتاق بازرگانی ایران 14 شهریور انتخاب می شود
اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با برگزاری انتخابات تعیین رئیس 
اتاق در 14 شهریور موافقت کردند. در جلسه هیأت نمایندگان دوره هشتم 
اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران که امروز با حضور هیأت 
رئیسه و اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران در حال برگزاری است در مورد 
طرح استعفای محسن جالل پور و اعالم زمان انتخابات صحبت شد.بر اساس 
این گزارش، در این جلسه دو تاریخ یعنی 14 شهریور و 2۸ شهریور برای 
انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بین هیأت نمایندگان به رأی گذاشته 
شد.این گزارش می افزاید در پایان این انتخابات اعضای هیأت نمایندگان با 
برگزاری انتخابات تعیین رئیس اتاق بازرگانی در 14 شهریور موافقت کردند.

این گزارش می افزاید: پیش از این اعالم شده بود که برگزاری انتخابات برای 
تعیین رئیس اتاق بازرگانی ایران در 2۸ شهریور برگزار می شود.

 
 حمل و نقل

قزاقستان خواهان همکاری با ایران در امور
 کشتیرانی است

وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان از تکمیل فرآیند پیش نویس توافق 
با جمهوری اسالمی ایران در حوزه کشتیرانی تجاری خبر داد. وزیر سرمایه 
گذاری و توسعه قزاقستان اعالم کرد که این کشور قصد دارد با ایران قرار دادی 
را در زمینه کشتیرانی تجاری در دریای خزر به امضاء برساند.در این گزاش اشاره 
شده است که سازوکارهای داخلی قزاقستان برای هماهنگ سازی پیش نویس 
توافق با جمهوری اسالمی ایران تکمیل شده و قرار است که این قرار داد به 
طرف ایرانی انتقال داده شود.این توافق دارای یک چارچوب قانونی واحد برای 

 توسعه حمل و نقل دریایی میان بنادر قزاقستان و ایران است.
  بانک

صدور کارت هدیه آنی در کیوسک های بانکی
  بانک پاسارگاد

و  طرح  با  آنی  هدیه  کارت  می توانند  بانک پاسارگاد  گرامی  مشتریان 
جمله دلخواه خود را از طریق کیوسک های بانکی مستقر در شعبه های 
بانک پاسارگاد دریافت کنند.به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، این 
بانک جهت رفاه حال مشتریان خود با استقرار کیوسک های بانکی در 57 
شعبه منتخب خدماتی مانند صدور کارت هدیه با طرح و متن دلخواه، 
پرداخت قبض از طریق بارکدخوان و به صورت درج شناسه ها، خرید شارژ 
تلفن همراه، دریافت صورتحساب کارت های بانک پاسارگاد، مانده گیری از 
کارت های شتابی، انتقال وجه کارت به کارت شتابی، شارژ من کارت )در 
کیوسک های شهر مشهد(، اطالع رسانی در خصوص مواردی مانند نرخ 
روزانه ارز، آدرس و تلفن واحدهای بانک، نظرسنجی و بازخورد، اطالع 
از  درصد سود سپرده ها، دسترسی به کلیه امکانات سایت بانک پاسارگاد 

و ... را ارایه می دهد.

تعداد کاربران سامانه بام بانک ملی ایران از مرز 4۰۰ هزار 
نفر گذشت

سهولت در عضویت و خدمات متنوع سامانه بام باعث شده که ظرف مدت 
کمتر از هفت ماه بیش از 400 هزار نفر در این سامانه عضو شوند.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، استقبال از 
سامانه اینترنتی بام به حدی است که در حال حاضر روزانه به طور میانگین 
12 هزار نفر در این سامانه عضو شده و از خدمات متنوع آن استفاده 
می کنند.  بام سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران دارای مزیت های 
منحصر به فردی در بانکداری الکترونیک می باشد.  مشتریانی که عضو 
سامانه پیامکی بانک ملی ایران )ساپتا( هستند، بدون نیاز به مراجعه به شعب 
می توانند عضویت خود را در سامانه جدید بانکداری اینترنتی این بانک 
)بام( ثبت و فعال کنند.  مشتریان عضو سامانه پیامکی این بانک )ساپتا( با 
توجه به اینکه قبال شماره تلفن همراه خود را در این سامانه ثبت کرده اند، 
می توانند با وارد کردن اطالعات ملی کارت خود به راحتی و بدون نیاز به 
مراجعه به شعب، عضو سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران )بام( شوند.  
همچنین سایر مشتریان برای عضویت در این سامانه جدید که دارای ویژگی 
های منحصر به فرد نسبت به دیگر سامانه های بانکداری اینترنتی در کشور 
می باشد، ضرورت دارد با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی ایران در سراسر 

 کشور اقدام به تکمیل فرم مربوطه و عضویت دراین سامانه کنند.
 تفاهم بانک پارسیان و سازمان نظام صنفی  رایانه ای کشور

و  پارسیان  بانک  اطالعات  فناوری  معاون  جعفری  مهندس  با حضور 
مهندس سعادت مدیرعامل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تفاهم 
همکاری دوجانبه امضا شد. بر اساس این تفاهم نامه، طرفین بر لزوم 
افزایش سطح همکاری و ارایه خدمات تاکید کردند.به گزارش روابط 
عمومی بانک پارسیان، احمد جعفری معاون فناوری اطالعات این بانک 
دراین مراسم با اشاره به اینکه هدف بانک پارسیان این است که تبدیل به 
بانک دیجیتال شود، گفت: بانک پارسیان از ابتدای فعالیت خود، تمرکز 
بر حوزه فناوری و بانکداری الکترونیک را سرلوحه کارخود قرار داده و 
 on line – Real time نخستین بانک با ارائه خدمات بانکی به صورت
در کشور بود.  مهندس جعفری با بیان اینکه نظام صنفی رایانه ای جزو 
سازمان های معتبر و مهم کشور است بر استفاده از ظرفیت ها و توانمندی 
های صنعتIT کشور تاکید کرد و افزود : هم اکنون 91 درصد از تراکنش 
های بانک پارسیان به صورت غیر حضوری و مبتنی بر نرم افزار لوتوس 
انجام می شود که با استفاده از توانمندی و دانش متخصصان داخلی از 
اسفند ماه سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته است  و برنامه بانک 

پارسیان این است که این درصد را باال ببریم . 

خط اعتبار یک میلیارد یورویی بین 
ایران و نروژ گشایش یافت

منظور  به  یورویی  میلیارد  یک  اعتباری  خط 
تامین مالی پروژه های توسعه ای، زیرساختی و 
اولویت دار کشورمان، بین ایران و نروژ گشایش 
تعامل  و  همکاری  گسترش  راستای  یافت.در 
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای دیگر و به 
به عمل  اقدامات  به دنبال  اروپا و  ویژه منطقه 
خارجی  اقتصادی  روابط  دفتر  سوی  از  آمده 
اقتصادی  و کمک های  سازمان سرمایه گذاری 
و فنی ایران، گشایش خط اعتباری یک میلیارد 
تفاهم  یادداشت  دو  امضای  قالب  در  یورویی 
موسسه  دو  و  سازمان  این  نمایندگان  بین 
بیمه  و   )ECN( نروژ  صادراتی  اعتبار  تامین 
اعتبار صادراتی نروژ )JIEK(مورد تفاهم قرار 
مالی  تامین  اعتبار،  این  اعطای  از  گرفت.هدف 
پروژه های توسعه ای، زیرساختی و اولویت دار 
و  مختلف  حوزه های  و  بخش ها  در  کشورمان 
مورد نظر طرفین است. این دو یادداشت تفاهم 
با حضور وزرای خارجه جمهوری اسالمی ایران 
و نروژ و میان سازمان کمک های اقتصادی و 
قائم  از سوی  با دو موسسه مذکور،  ایران  فنی 
به  نروژ  در  ذیربط  نمایندگان  و  سازمان  مقام 

امضا رسید.
 

صنعت
»جنس فروخته شده پس گرفته 

نمی شود« تخلف صنفی است
کشور  سراسر  مردم  گفت:  وزیر صنعت  معاون 
در صورتی که با عدم تحویل و یا تعویض جنس 
مواجه  فروشندگان  توسط  شده  خریداری 
و  سازمان  این  با  سامانه 124  طریق  از  شدند 
یا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و  بررسی  مورد  را  موضوع  و  گرفته  تماس 
اعالم  با  نوابی  دهند.سیدمحمود  قرار  پیگیری 
گرفته  فروخته شده پس  اینکه جمله »جنس 
ناهنجاری است،  و  بی اخالقی  نوعی  نمی شود« 
رغم  علی  ناهنجاری  این   : گفت  تسنیم  به 
با احکام و آموزه های دینی و قوانین  مغایرت 
در  زمان  گذشت  با  ساری،  و  جاری  متعدد 
جامعه امروزی ما تبدیل به فرهنگ رایج است.

بازار سرمایه
پرداخت 4844 میلیارد ریال سود 

انواع اوراق  به سرمایه گذاران
خدمات  و  مشتریان  با  ارتباط  امور  مدیر 
مرکزی  گذاری  سپرده  شرکت  الکترونیک 
از  )سمات(  وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق 
سود  ریال  میلیارد   4۸44 از  بیش  پرداخت 

انواع اوراق در شهریورماه امسال خبر داد.
 : افزود  فوق  مطلب  بیان  با  خسروی  شادروز 
ریال  میلیون   209 و  میلیارد   4۸44 از  بیش 
سرمایه  به  آینده  ماه  در  اوراق  انواع  سود 

گذاران پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: زمان سر رسید اوراق اجاره 
خدمات  ماهان،  هواپیمایی  های  شرکت 
و  کیش  ریگ  پترو  دانا  رایتل،  ارتباطی 
شهریورماه  در  کیش  جنوب  کاوه  فوالد 
است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود 
پرداخت  گذاران  سرمایه  به  را  اوراق   این 

کند. می 

خبر خبر

گروه اقتصاد :متاسفانه برخورد جدی و قاطع 
نمی گیرد. صورت  غیرمجاز  مالی  موسسات  با 
ها  بانک   سهامداری  نقش  رابطه   همین  در 
مشخص  صراحت  به  باید  آنها  بنگاهداری  و 
از  میزان  چه  معوق  های  بدهی   در  شودکه 
تسهیالت در ساخت و ساز بانک  ها گیر کرده 
اعطای تسهیالت وارد نمی  شود؛  و در چرخه  
و  ساز  که چه  کرد  باید مشخص  اینکه  ضمن 
کاری برای کاهش این تدارک دیده شده است.
معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
روش  به  انتقاد  با  و  مطالب  این  اعالم  ایران،با 
های برخورد با این مشکل  ریسک بانکی کشور 
را سه برابر بانک های خارجی دانست و گفت: 
موسسات  با  قاطع  و  جدی  برخورد  متاسفانه 
مالی غیرمجاز صورت نمی گیرد.پدرام سلطانی 
بنگاهداری  و  ها  بانک   نقش سهامداری  گفت: 
در  که  کند  مشخص  صراحت  به  باید  آنها 
در  تسهیالت  از  میزان  چه  معوق  های  بدهی  
بانک  ها گیر کرده و در چرخه   ساخت و ساز 
اینکه  اعطای تسهیالت وارد نمی  شود؛ ضمن 
برای  کاری  و  ساز  چه  که  کرد  مشخص  باید 
کاهش این تدارک دیده شده است.نایب رئیس 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که نقش 
اداره کننده جلسه را بر عهده داشت، افزود: در 
کشور ما نسبت کفایت سرمایه که به تعریفی 
نسبت دارایی بانک  ها به ضرایب ریسک سرمایه 
این  که  است  درصد  چهار  می  دهد،  نشان  را 
از هشت  میزان در دنیا به طور متوسط بیش 
درصد بوده و تا سال 201۸ باید به 12 تا 13 
درصد برسد یعنی بانک  های ما ضریب ریسکی 
از  بیش  و  داشته  خارجی  بانک های  برابر  سه 
ظرفیت ممکن تسهیالت پرداخت کرده اند.وی 
تصریح کرد: اگر جفا به نظام بانکی نباشد باید 
نقش  بانکی  و  پولی  موسسات  که  کرد  اشاره 
می کنند  اجرا  پولی کشور  در سیستم  مخربی 

باال  موجب  نظام،  این  در  مخرب  رقابت  با  که 
ماندن نرخ سود شده اند و دلیل اصلی آن هم 
است؛  موسسات  این  با  جدی  برخورد  عدم 
همواره نسبت به تخلفات هشدار داده ایم ولی 

اقدام قاطعانه ای صورت نگرفته است.
مورد  در  گفته شده  مسائل  گفته سلطانی،  به 
تامین مالی و نظام بانکی تنها قطعه کوچکی از 
کوه یخی بوده که از آب سر برآورده و نیاز به 
اصالح جدی و اساسی دارد به این معنا که یکی 
از دالیل اصلی چسبندگی نرخ سود بانکی نیز 
این گونه موارد است و در غیر این صورت باید 
نرخ سود سپرده با توجه به کاهش نرخ تورم به 
کمتر از 10 درصد، هم اکنون کاهش می یافت 
به10  نزدیک  بازه ای  در  نیز  تسهیالت  نرخ  و 
درصد تعیین می شد.عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران خاطرنشان  معادن  و  و صنایع  بازرگانی 
بانکی  نظام  می کنند  اعالم  برخی  اینکه  کرد: 
است  پرریسک  جهانی  استانداردهای  منظر  از 
برجام  اجرای  آثار  بتوان  تا  باید اصالح شود  و 
را در اقتصاد کشور سرعت بخشید، اما نباید از 
حق بگذریم که اقدام بانک مرکزی بابت مجاز 

شمردن معامالت ارزی در بانک های کشور به 
نرخ آزاد نیز یک گام صحیح و اصولی به سمت 
تک نرخی کردن ارز و افزایش شفافیت در نظام 
ارزی کشور است و بخش خصوصی این اقدام 
را تایید می کند و امیدوار است ادامه مسیر تک 
نرخی کردن ارز هر چه سریعتر پیگیری شود.
ایران  آمار  مرکز  گزارش  به  ادامه  در  سلطانی 
در خصوص نرخ رشد 4.4 درصدی در اقتصاد 
ارقام تفکیکی نرخ رشد  تصریح کرد: دقت در 
نشانگر این است که 57 درصد از این نرخ در 
محقق  طبیعی  گاز  و  نفت  استخراج  زیرگروه 
برجام  به عنوان یک دستاورد زودرس  و  شده 
مطرح می شود که این یک اتفاق مثبت برای 
بازرگانی  اتاق  رئیس  است.نایب  کشور  اقتصاد 
و صنایع و معادن ایران ادامه داد: تامین رشد 
اقتصادی از باال رفتن فعالیت های حوزه انرژی 
ابزاری مثبت برای دیپلماسی عمومی و انرژی 
زنی  چانه  قدرت  افزایش  چراکه  است؛  کشور 
اقتصادی  و  سیاسی  های  صحنه  در  را  دولت 
نفت  که  است  آن  هم  دلیلش  و  برد  می  باال 
دیگر یک ابزار اقتصادی نیست و امنیت انرژی 

شود. می  تلقی  مهم  بزرگ  کشورهای  برای 
وی افزود: روی دیگر سکه این است که دولت 
همزمان با مذاکرات برجام مجموعه توان خود 
را برای بهره گیری از نتایج آن در حوزه نفت 
بسیج کرده بود و این پیام نشان می دهد اگر 
سایر حوزه های اقتصادی به این میزان خود را 
آماده کرده بودند، حتما با نرخ رشدی بیش از 
4.4 درصد مواجه بودیم. بنابراین اگر دولت به 
تذکرات بخش خصوصی مبنی بر بهبود محیط 
کسب و کار توجه بیشتری می کرد، هم اکنون 
اوضاع بهتر از وضعیت کنونی در رشد اقتصادی 
و  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  بود.عضو 
همزمان  اینکه  بیان  با  تهران  معادن  و  صنایع 
مهم  موضوعات  به  باید  ای  مذاکرات هسته  با 
در  داد:  ادامه  توجه می شد،  نیز  کار  و  کسب 
کار،  و  کسب  فرآیندهای  ساده سازی  راستای 
اصالح  و  کرد  حرکت  بیشتری  سرعت  با  باید 
سریع مشکالت قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
تناسب بخشیدن به نرخ ارز همراه با نرخ تورم، 
جلوگیری  برای  ابزارهایی  انداختن  جریان  به 
مسیر  کردن  کوتاه  و  قاچاق  کاالهای  ورود  از 
قرار  کار  دستور  در  کشور  در  تصمیم گیری 
ابتدای  گیرد.وی تصریح کرد: طی چهار ماهه 
سال جاری، 130 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت شده که رشد37.۸ درصدی را تجربه 
می کند، اما متاسفانه عمده پرداخت تسهیالت 
باید  و  بوده  عمومی  دولتی  های  شرکت  به 
مشخص شود چه سهمی برای بخش خصوصی 
صنایع  به  تسهیالت  میزان  چه  و  شده  لحاظ 
کوچک، متوسط و حتی بزرگ اختصاص داده 
جاری  مانده  داد:  ادامه  است.سلطانی  شده 
معادل ۸0 هزار  تسهیالت معوق در سال 94 
میلیارد تومان بوده که هم اکنون میزان زیادی 
سه  رقم  این  همچنان  اما  شده،  کاسته  آن  از 

برابر متوسط جهانی است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از عدم برخورد قاطع با موسسات غیرمجازانتقاد کرد :

ریسک بانکی ایران 3 برابر دنیا

 مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با 
بیان اینکه تاکنون بذر تراریخته وارد کشور نشده 
است، از افتتاح باشگاه کشاورزان ایران تا پایان 
راه اندازی  از  سیف  داد.یزدان  خبر  دولت  هفته 
ارتباطی1559  خط  با  ایران  کشاورزان  باشگاه 
و  داد  خبر  کشور  سراسر  در  آینده  هفته  طی 
اظهار داشت: این باشگاه با هدف ارائه اطالعات و 
دانش روز به کشاورزان و همچنین اخذ اطالعات 
تولیدکنندگان جهت تکمیل چرخه دانش آنان 
افتتاح می شود.وی خدماتی که توسط این باشگاه 
مورد  را  شد  خواهد  ارائه  کشور  کشاورزان  به 
اشاره قرار داد و گفت: ارائه و تحلیل اطالعات 
هواشناسی، مشاوره های تخصصی در حوزه تامین 
ارائه آزمایشات آب و خاک،  و مصرف نهاده ها، 
حوزه  در  تغذیه ای  توصیه های  و  نسخه  صدور 
حمل  و  سفارش گذاری  کشاورزی،  نهاده های 
نهاده ها به محل مصرف، امکان دریافت نظرات، 
زنجیره  تامین  حوزه  از  شکایت  و  پیشنهادات 
نهاده ها و صدور کارت اعتباری خرید نهاده برای 
رفع مشکل نقدینگی، کشاورزان در تامین نهاده ها 
شرکت  است.مدیرعامل  خدمات  این  جمله  از 

خدمات حمایت کشاورزی گفت: طی 10 روز 
آینده کشاورزان کشور می توانند از طریق تماس 
با شماره 1659 خدمات موردنیاز خود را دریافت 
کنند.سیف با اشاره به اینکه در حال حاضر این 
باشگاه در 13 استان کشور راه اندازی شده است، 
اضافه کرد: تا 4 روز آینده 12 استان دیگر نیز به 
تعداد اعضای این باشگاه افزوده خواهد شد، ضمن 
اینکه تا پایان هفته دولت نیز ۸ استان باقیمانده 
عضو باشگاه کشاورزان ایران می شوند.وی با بیان 
باشگاه کشاورزان در استان تهران هفته  اینکه 
گذشته افتتاح شده است، افزود: در حال حاضر 
حدود 54 هزار کشاورز تهرانی منتظر ثبت نام در 
این باشگاه هستند که مقدمات این کار در حال 
انجام است.مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی، اقدامات این کشور در حوزه تامین و 
تدارک انواع نهاده های کشاورزی را نیز مورد اشاره 
قرار داد و گفت: در چهار ماهه امسال حدود 600 
هزار تن انواع کودهای شیمیایی توسط شرکت 
خدمات حمایتی کشاورزی میان کشاورزان توزیع 
شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

31.1درصد افزایش دارد.

بانک  درصدی   5 کارمزد  تعیین  دنبال  به 
قسطی،  مسکن  اجرای  ضمانت  برای  مسکن 
برای  دیگری  روش  دنبال  به  سازان  انبوه 
هستند.فروش  قسطی  مسکن  طرح  اجرای 
قسطی مسکن یکی از طرح هایی بود که از 
سوی انبوه سازان مطرح شد تا قدری به بازار 
در  که  واحدهایی  و  دهد  جان  مسکن  مرده 
طول 4 سال رکود، با مشکل خریدار مواجه 
بودند به این وسیله به فروش برسند.در زمانی 
که این پروژه از سوی انبوه سازان مطرح شد، 
متقاضیان زیادی هم نسبت به خانه دار شدن 
امیدوار شدند و سرو صدای زیادی هم برای 

اجرای آن به پا شد.
 مطابق با این طرح، انبوه سازان واحدهای 
پرداخت  پیش  با  و  اقساط  بصورت  را  خود 
می  واگذار  آنها  به  خریداران  با  توافقی 
ضمانت  برای  بین  این  در  اما  کردند 
بانک  که  شد  گرفته  تصمیم  معامالت، 
معامالت  این  در  برای ضمانت  فقط  مسکن 
اولیه،  طرح  باشد.براساس  داشته  حضور 

میلیون   150 ضمانت  با  مسکن  بانک 
در  کرد  موافقت  واحد  هر  مبلغ  از  تومان 
باالتر  رقمی  پیشنهاد  انبوه سازان  که  حالی 
متقاضیان  خرید  قدرت  تا  بودند  داده  را 
ورود  توان  بیشتری  تعداد  و  یافته  افزایش 
به این طرح را داشته باشند.به گزارش مهر 
بین  ماه  واحد در  ، همچنین مبلغ قسط هر 
بین  بازپرداخت  با  تومان  میلیون   3.5 تا   3
3 تا 7 سال خواهد تعیین شده بود و قرار 
این اقساط هم 2 درصد  بود که مبلغ سود 
کارمزد  4درصد  با  موجود  تورم  از  باالتر 

شود. تعیین  بانکی 
تنها  عنوان  به  بانک مسکن  بین،  این  در  اما 
بانک تخصصی این حوزه کارمزد 5درصدی را 
برای این معامالت تعیین کرد که رقم بسیار 
باالیی محسوب می شود. در واقع این بانک 
طرح  و  پروژه  این  اجرای  به  کمکی  تنها  نه 
خانه دار شدن متقاضیان نکرد بلکه با تعیین 
چنین کارمزدی عمال راه اجرای این پروژه را 

مسدود کرد. 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

تاکنون بذر تراریخته وارد کشور نشده است
تغییر در نحوه اجرا

بانک مسکن از طرح مسکن قسطی حذف شد

رئیـس کل سـازمان مالیاتـی کشـور، ضمِن 
اعـالم خبـِر تشـکیل اداره کل مبـارزه بـا 
فـرار مالیاتـی، از شناسـایی مؤدیـان فاقـد 
پرونـده مالیاتـی و واحدیابی که در دسـتور 
کار سـازمان قـرار گرفتـه اسـت خبـر داد و 
افـزود:  در چهار ماه نخسـت امسـال در دو 
حـوزه مالیـات مسـتقیم و مالیـات بر ارزش 
افـزوده 275 هـزار و 743 میلیـارد ریـال 

مالیـات وصول شـده اسـت.
ســیدکامل  زمــان،  گــزارش  بــه 
خبــری  نشســت  در  دیــروز  تقوی نــژاد 
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــانه ب ــاب رس ــا اصح ب
درآمــد  کل  از  کــرد:  بیــان  دولــت، 
ــزار  ــدود 16 ه ــده ح ــول ش ــی وص مالیات
ــات  ــق مالی ــان از طری ــارد توم و 600 میلی
مســتقیم محقــق شــده کــه نشــان دهنــده 
ــش  ــه پی ــبت ب ــدی نس ــق 99 درص تحق
بینــی بودجــه و رشــد 25 درصــدی نســبت 
ــت. در  ــل اس ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ب
بخــش مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز 
ــارد  ــازمان 11 میلی ــه س ــد چهارماه درآم
ــده  ــان دهن ــه نش ــت ک ــوده اس ــان ب توم
ــه  ــه بودج ــبت ب ــدی نس ــق ۸9 درص تحق
ــه  مصــوب و رشــد 35 درصــدی نســبت ب

ــت. ــل اس ــال قب ــابه س ــدت مش م
وی همچنیـن رقـم کل معوقـات مالیاتـی 
را 49 هـزار و 300 میلیـارد تومـان و فـرار 
مالیاتـی را بیـن 13 تـا 30 هـزار میلیـارد 

کرد. اعـالم  تومـان 
مالیاتـی همچنیـن  امـور  سـازمان  رئیـس 
مسـکونی  واحدهـای  بـر  مالیـات  دربـاره 
خالـی، بیـان کـرد: طبـق قانـون خانه هـای 
خالی از سـال دوم 50 درصد از سـال سـوم 
100 درصـد و بـه همیـن ترتیـب هـر چـه 
سـال های خالـی بـودن خانـه بیشـتر شـود 
بایـد مالیـات بیشـتری پرداخـت کننـد بـا 
ایـن حـال اجرای ایـن طرح منتظر سـامانه 
ملـی امـالک و اسـکان اسـت کـه توسـط 
وزارت مسـکن در دسـت تهیه اسـت و قرار 
اسـت که ظرف شـش مـاه راه اندازی شـود.

تقـوی نژاد در ادامه تشـریح کـرد: در چهار 

ماه نخسـت سـال 1395 حـدود 5 میلیون 
توسـط  الکترونیکـی  نامـه  اظهـار   447 و 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بابـت عملکرد 
سـال 1394 ثبـت شـده اسـت کـه حاکـی 
از رشـد 11 درصـدی نسـبت به سـال قبل 

ست. ا
وی بـا بیـان اینکـه از ابتدای اجـرای قانون 
مالیـات بـر ارزش افـزوده حـدود 130 هزار 
میلیـارد تومـان مالیـات و عـوارض وصـول 
شـده اسـت، گفت: ۸۸ هزار میلیـارد تومان 
آن بابـت مالیـات و 52 هـزار میلیارد تومان 
بابـت عـوارض بـرای شـهرداری هـا و  آن 

دهداری هـا وصول شـده اسـت.
رئیـس سـازمان امـور مالیاتـی بیـان کـرد: 
در  مالیاتـی  پیش بینی هـای  تحقـق  بـرای 
سـال 1395 اقدامـات جـدی را در دسـتور 
کار داریـم و تصمیـم داریـم نـه از طریـق 
شناسـایی  طریـق  از  بلکـه  نـرخ  افزایـش 
مودیـان جدیـد بـه صـورت جـدی بـا فرار 
قطعـی  مطالبـات  کنیـم.  مقابلـه  مالیاتـی 
شـده را وصول کـرده و پرونـده های جاری 

را تعییـن تکلیـف کنیـم.
 تقـوی نـژاد در ادامـه ضمِن تشـریِح دالئِل 
فـرار مالیاتـی، فـرار مالیاتـی را بیـن 13 تا 

30 هـزار میلیارد تومـان اعالم کرد و تبیین 
نمـود: عدم نظـام جامع اطالعاتـی مالیاتی، 
اقتصـاد غیـر رسـمی و عـدم شـفافیت در 
نظـام پولـی بانکـی از جملـه دالیـل فـرار 
مالیاتـی در ایـران اسـت و مـا بـرای مقابله 
با فـرار مالیاتی همـکاری نهادهـای امنیتی 
قضایـی و غیـره را می طلبیـم تـا بـا ایـن 

پدیـده شـوم مقابلـه کنیم.
تقـوی نـژاد در ادامـه اظهار کـرد: در بخش 
مالیـات بـر ارزش افـزوده سـال گذشـته، 3 
هـزار و 500 میلیارد تومـان مالیات مربوط 
بـه شـهرداری ها بـوده این در حالی اسـت 
کـه سـهم سـالمت در ایـن بیـن 2 هـزار و 
500 میلیـارد تومـان بـوده کـه ایـن رقـم 
در سـال جـاری بـه 920 میلیـارد تومـان 

است. رسـیده 
مالیاتـی کشـور در  امـور  رئیـس سـازمان 
خصوص سـهم مالیـات بـر ارزش افزوده در 
کل مالیـات یـادآور شـد: 11 هـزار میلیارد 
تومـان مالیـات بـر ارزش افـزوده بـوده کـه 
نشـان از تحقـق ۸9 درصـدی بودجـه دارد 
و شـاهد رشـد 39 درصـدی ارزش افـزوده 
نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال گذشـته 

بوده ایـم.

قربان  تا عید  روز  در حالی که حدود 20 
نژاد  اصالح   مرکز  رئیس  است،  باقی مانده 
جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  بهبود  و  دام 
دام  محدودیت  بدون  عرضه  از  کشاورزی 
زنده به قیمت مناسب در میادین میوه و 

تره بار خبر داد.
محمدرضا مالصالحی اظهار کرد: از آنجاکه 
چند روز بیشتر تا پایان ییالق عشایر باقی 
نمانده و دام پروار شده آنها آماده عرضه به 
گرفته  صورت  هماهنگی های  با  است  بازار 
شهرداری  تره بار  و  میوه  میادین  طریق  از 
تهران و اتحادیه عشایری دام زنده پروارشده 
عشایر در آستانه عید قربان در میادین میوه 
می شود. عرضه  تهران  شهرداری  تره بار  و 

رئیس مرکز اصالح  نژاد دام و بهبود تولیدات 
این که  بیان  با  دامی وزارت جهادکشاورزی 
قیمت  به  و  مناسب  دام  این  عرضه  قیمت 
تولید خواهد بود، ادامه داد: این عرضه که 
از نظر کمی هیچ محدودیتی برای آن وجود 
بازار عید قربان را تنظیم و  ندارد می تواند 
دست دالالن را از بازار قطع کند.وی تصریح 
کرد: براساس جلسات و پیگیری های صورت 
مناطق  تره بار  و  میوه  میادین  با  گرفته 
صورت  آنها  در  دام  عرضه  که  شهرداری 
گیرد، مشخص و اعالم خواهد شد و مردم 
خود  نظر  مورد  دام  تامین  برای  می توانند 
مراجعه کنند. میادین  این  به  قربانی  برای 
دام  کیلوگرم  هر  قیمت  گفت:  مالصالحی 
به زودی  این میادین  زنده عرضه شده در 
اعالم می شود و عرضه آن از یک روز قبل از 
عید قربان صورت خواهد گرفت.به گزارش 
ایسنا، با توجه به اینکه طی دو ماهه گذشته 
شاهد افزایش 4000 تومانی قیمت گوشت 
گوشت  قیمت  تومانی  و1500  گوسفندی 
اتحادیه  رییس  گفته  به  و  بودیم  گاوی 
افزایش  روند  کماکان  نیز  فروشندگان 
برای  چاره اندیشی  دارد،  ادامه  قیمت ها 
است.  محصول ضروری  این  قیمت  تعدیل 
همچنین با توجه به اینکه در آستانه عید 
قربان قرار داریم قطعا شاهد افزایش میزان 
تقاضا خواهیم بود که انتظار می رود با عرضه 
دام زنده در میادین میوه و تره بار از افزایش 

مجدد قیمت جلوگیری شود.
وضعیت قرمز بازار گوشت قرمز

قرمز  گوشت  قیمت  بی رویه  افزایش های 

این حوزه  با  مرتبط  موجب شد مسئوالن 
هرچند  دهند؛  جلسه  تشکیل  نهایت  در 
باز هم این دورهمی بدون در نظر گرفتن 
راهکار خاصی برای تعدیل قیمت بازار این 

فرآورده پایان یافت.
تهیه  اتحادیه  رییس   - ملکی  علی اصغر 
به  اشاره  با  گوسفندی  گوشت  توزیع  و 
حمایت  سازمان  مسئوالن  جلسه  تشکیل 
وزارت  مصرف کنندگان،  و  تولیدکنندگان 
تعزیرات حکومتی، ستاد  جهاد کشاورزی، 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نمایندگان صنف 
با  کرد:  اظهار  گوسفندی  و  گاوی  گوشت 
قیمت  افزایش  ادامه دار  روند  به  توجه 
گوشت قرمز و نابه سامانی های پیش آمده 
در بازار این فرآورده جلسه ای تشکیل شد؛ 
بودند  معتقد  مسئوالن  از  برخی  هرچند 
این افزایش قیمت ها و شرایط موجود بازار 
دو  طی  این که  بیان  با  است.وی  مقطعی 
تومانی   4000 افزایش  شاهد  گذشته  ماه 
و  گوسفندی  گوشت  کیلوگرم  هر  قیمت 
افزایش 2000 تومانی قیمت هر کیلوگرم 
داد: طی چند  ادامه  بودیم،  گاوی  گوشت 
روز گذشته باز هم هر کیلوگرم از این نوع 
باز  تا  یافت  افزایش  تومان  گوشت ها 500 
قیمت ها  افزایش  ادامه دار  روند  شاهد  هم 
به  شده  عرضه  محصول  دو  این  بازار  در 
مردم باشیم.ملکی در مورد جلسه تشکیل 
شده توسط مسئوالن ذیربط گفت: مسائل 
مربوط به بازار گوشت قرمز در این جلسه 
رصد شد و افزایش قیمت ها در بازار مورد 

تایید قرار گرفت. 
علت اصلی افزایش قیمت ها در این حوزه 
نیز  و  بازار  در  دام  و  گوشت  کمبود  قطعا 
کشور  از  گوشت  مجاز  و  غیرمجاز  خروج 
جهاد  وزارت  مسئوالن  چند  هر  است؛ 
شرایط  که  بود  این  نظرشان  کشاورزی 
اتحادیه  است.رییس  مقطعی  آمده  پیش 
بیان  گوسفندی  گوشت  توزیع  و  تهیه 
جاری  هفته  طی  این که  به  توجه  با  کرد: 
خواهیم  یارانه ها  و  حقوق  پرداخت  شاهد 
زندگی  مایحتاج  تامین  برای  مردم  و  بود 
خود به بازار مراجعه می کنند اگر همچنان 
باز  باشیم،  بازار  شاهد کمبود محصول در 
خواهیم  دنبال  به  را  قیمت ها  افزایش  هم 

داشت.

عرضه گوسفند در میادین میوه  و تره بار 
برای شکستن قیمت

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور:

مؤدیان فاقد پرونده مالیاتی شناسایی می شوند
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تئاتر یکی از هنرهای هفتگانه است. کسانی که دربارهٔ بوجود آمدن 
تئاتر جستجو کرده اند می گویند سر چشمه آن از آیین هاست. 
آیین به مراسم مذهبی و اجتماعی می گویند. مثل مراسم عروسی 
یا مراسم سینه زنی در ماه محرم در ایران و مراسم رقص های 
مخصوص در کشورهای دیگر انسان همیشه دوست داشته است 
به اتفاقاتی که خارج از اراده و میل اوست تسلط داشته باشد و 
این ویژه گی اصلی تئاتر است. تئاتر در مقایسه با هنرهای دیگر 
نقاشی،  از هنرهای دیگر مثل  اینکه  برای  امکانات زیادی دارد 
ادبیات، معماری، موسیقی و … در آن استفاده می شود کلمه تئاتر 

)theater( در اصل از کلمه 
 thea( (است که قسمت اول آن تیه )theater on( تآترون

تماشاگران و یا محله تماشا است.
درزمان های قدیم، تماشاگران در سرازیری تپه ها می نشستند و 
مراسم مذهبی را که با آداب و تشریفات مخصوص در پایین همان 
تپه یا کناره معبد که محل عبادت بوده، تماشا می کردند. موسیقی، 
رقص، گفتار، صورتک، لباس، اجراکنندگان، تماشاگر و صحنه در 
اجرای آیین آرایش توسط رنگ، خاکستر یا جوهر که سطح بدن 
را می پوشاند برای کامل کردن صورتک و لباس بکار می رود آنطور 

که گریم در تئاتر این کار را انجام می دهد.
کیوان نخعی مدیر روابط عمومی اداره کل نمایش در گفتگو با 
خبرنگار پیام زمان با عنوان این موضوع که مخاطب تئاتر کم نیست 
حتی نسبت به سالهای قبل بیشتر هم شده است دالیلی خاصی 

را بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه هنرهای نمایشی با توجه با کارکرد خود 
مخاطب جذب می کند . زمانی که نمایشی از لحاظ کیفیت 

کار خوب باشد به تبع آن مخاطب و تماشاگر 
بسیاری را سمت خود می کشد پس نکته مهم 
اینجاست که  کار خوب  تماشاگر را جذب خود 
می کنند ؛ هر سانس نسبت به سانس قبلی 
بدون نزول مخاطب خواهد بود . وی با بیان 
اینکه تماشاگر حرف اول را در  تئاتر می زند، 
زنده بودن تئاتر را از بهترین ویژگی های این 
هنردانسته و همیشه این جذابیت را هم برای 
مخاطب وهم برای  بازیگرا ن که نفس به نفس 

تماشاگران بوده اند داشته است .
که  خبرنگارما  سوال  این  به  پاسخ  در  نخعی 
نامگذاری سال 94 چه میزان در جذب مخاطب 
تاثیر داشت  عنوان کرد : تئاتر هنر مهجوری 
است باید به آن توجه شود.  نامگذاری سال 
گذشته از سوی وزیر ارشاد جناب اقای جنتی  

به عنوان سال هنرهای نمایشی مطمئنا بی تاثیر نبود و امیدوارم 
توجه به این هنر تنها مختص به یکسال خاص نباشد مخصوصا از 
لحاظ مالی و اقتصادی که این حوزه نسبت به حوزه های دیگر زنده 

و پویا تر است توجه ویژه ای شود.
هنرمندانی  زگشت  با  که  موضوع  این  عنوان  با  همچنین  وی 
همچون پیشکسوت  بی تاثیر در جذب مخاطب نسبت به سالهای 
قبل نبوده گفت :بازگشت کارگردان  های سرشناسی تاثیر بسزایی 
در جذب مخاطب هنرهای نمایشی داشته است به طوری که 
برخی از این کارگردانان بعد از چند سال دوری از صحنه دوباره به 
صحنه بازگشتند و جای دارد که بگویم مخاطبان تئاتر کم نیستند.

توسط  نمایش که  اجرای  افتتاح سالنهای خصوصی  به  نخعی 
هنرمندان با هزینه خودشان  تاسیس شده اشاره کرد و گفت عشق 
هنرمندان به تئاتر را باید ستایش کرد چرا که از جنبه مادی به هنر 
نگاه نکردند و تنها با عشق به تئاتر سرمایه خود در این زمینه صرف 
کرده اند و افتتاح این سالنها هم تاثیر زیادی جذب  تماشاگران 

داشته است.
وی در پایان با اشاره به اینکه تئاتر هنری است متفاوت با سینما 
گفت: » تئاتر مستقیما با اندیشه تماشاگران در ارتباط است تئاتر 
از شروع تا پایان نمایش ذهن مخاطب را درگیر می کند .« وی 
این هنر را هنر باالی خوانده  همراهی مخاطب با تئاتررا  برترین 

ویژگی این هنر  دانست .

در گفتگوی پیام زمان با کیوان نخعی مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی مطرح شد: 

مخاطب تئاتر کم نیست ...

فستیوال موسیقی بارانا

را  خود  پایانی  شب  حالی  در  بارانا  موسیقی  فستیوال 
و  تنبور  نوازنده   - پورناظری  سهراب  که  کرد  سپری 
کمانچه - و آنتونیو ری - نوازنده اسپانیایی گیتار - برنامه 
مشترک خود را روی صحنه بردند.در ابتدای این کنسرت 
به صحنه  آنتونیو ری  آغاز شد،  تأخیر  نیم ساعت  با  که 
آمد و به تک نوازی چهار قطعه پرداخت. ری بین قطعات 
و هنگامی که با تشویق حاضران مواجه می شد، با کلمات 

فارسی از آن ها تشکر می کرد.
از  آنتونیو ری  با خروج  و  این بخش  تمام شدن  از  پس 
درامز،  عود،  نوازندگان  همراه  پورناظری  سهراب  صحنه، 

سنتور، گیتار الکتریک و سازهای کوبه ای وارد شد.
آغازگر این قسمت از برنامه، نوای تنبور پورناظری بود که 
پس از چند دقیقه با آواز او نیز همراه شد که می خواند: 
در عشق توام نصیحت و پند چه سود / زهرآب چشیده ام 
مرا قند چه سود / گویند مرا که بند بر پاش نهید / دیوانه 
سازهای  ادامه، صدای  در  سود.  چه  بند  بر  پا  است  دل 

دیگر نیز اضافه شد و این قطعه به پایان رسید.

نظام دوست: نقش غسال را در »دیوار شیشه ای« 
بازی کردم

بازیگر سریال »دیوار شیشه ای« درباره نقش خود در این 
سریال توضیح داد که یک زن تطهیرکننده است و سختی 
های چنین شغلی در یک اپیزود از این مجموعه به نمایش 

گذاشته می شود.
نعیمه نظام دوست در گفت و گو با مهر درباره سریال در دست 
ساخت »دیوار شیشه ای« که یک اپیزود از آن را بازی کرده 
است، گفت: این سریال به تهیه کنندگی علی اکبر تحویلیان و با 
حضور چند کارگردان ساخته می شود و اپیزودی که من در آن 

بازی کردم، توسط نوید میهن دوست کارگردانی شد.
وی ادامه داد: بازی من در این اپیزود روز چهارشنبه 2۰ مرداد 
پایان یافت و من نقش یک تطهیرکننده را در این سریال ایفا 

کردم و با شهره سلطانی همبازی بودم.
نظام دوست در توضیح بیشتر از نقش خود و فضای کار توضیح 
داد: من با این نقش سعی کردم بخش کوچکی از زحمت 
های تطهیرکنندگان )غسال( را نمایش دهم، اما یک اپیزود در 
یک سریال زمان کمی برای نمایش این زحمت هاست. من 
احساس کردم دینی نسبت به این عزیزان وجود دارد، چرا که 
هرکسی توانایی کار کردن در چنین حرفه ای را ندارد، بنابراین 

وقتی نقش را خواندم بالفاصله آن را قبول کردم.

»مادری« خود را برای جشنواره فجر آماده می کند

رقیه توکلی ضمن اعالم خبر آماده نمایش شدن »مادری« 
تا اواخر شهریور ماه از انجام مراحل صداگذاری و اصالح 
سینمایی  فیلم  کارگردان  توکلی  رقیه  گفت.  آن  رنگ 
»مادری« در گفتگو با  مهر درباره آخرین مراحل ساخت 
این اثر گفت: این فیلم همچنان در مرحله صداگذاری و 
ساخت موسیقی است که صداگذاری آن توسط علیرضا 
انجام  اورکی  علویان و ساخت موسیقی آن توسط ستار 
همزمان  صورت  به  نیز  آن  رنگ  اصالح  البته  شود،  می 

توسط نیما دبیرزاده انجام می شود.
نمایش  آماده  ماه  شهریور  اواخر  تا  فیلم  این  افزود:  وی 
می شود اما اولین اکران عمومی آن در سی و پنجمین 

جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
در  توکلی  رقیه  سینمایی  بلند  تجربه  اولین  »مادری« 
سیاوش  را  آن  تهیه کنندگی  که  است  کارگردانی  مقام 
بیاتی،  نازنین  چون  بازیگرانی  و  می دهد  انجام  حقیقی 
هانیه توسلی، هومن سیدی، ملیسا ذاکری،  مریم بوبانی، 
آنا زارع، سجاد اسماعیلی و ... در آن ایفای نقش می کنند.

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند از شهید عباس بابایی 
ارتش  نیروی هوایی  بابایی)1۳29- 1۳۶۶(سرلشکر خلبان  عباس  
جمهوری اسالمی شرکت کننده در جنگ ایران و عراق و معاون عملیات 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که درجنگ ایران و عراق 

کشته شد.
وی در خانواده ای متوسط و مذهبی در شهر قزوین و در 14 آذر  1۳29 
متولد شد. دوره ابتدایی را در دبستان »دهخدا« و دوره متوسطه را در 
دبیرستان »نظام وفا« گذراند. پس از گرفتن دیپلم، در سال 1۳48 
در رشتهٔ پزشکی پذیرفته شد، اما به دلیل عالقه به خلبانی، داوطلب 
تحصیل در رشته خلبانی نیروی هوایی شد و پس از گذراندن دوره 
مقدماتی برای تکمیل تحصیالتش در سال 1۳49 به آمریکا  اعزام 

گشت.
عباس بابایی پس از ۶۰ مأموریت جنگی موفق در صبح روز پانزدهم 
مرداد ماه روز عید قربان همراه یکی از خلبانان نیروی هوایی )سرهنگ 
نادری( به منظور شناسایی منطقه و تعیین راه کار اجرای عملیات، با 
یک فروند هواپیمای آموزشی اف–5 از پایگاه هوایی تبریز به پرواز 
درآمد و وارد آسمان عراق شد. بابایی پس از انجام دادن مأموریت، به 
هنگام بازگشت، در منطقه عملیاتی سردشت در 15 مرداد 1۳۶۶ مورد 
شلیک اشتباهی توپ زو-2۳پدافند نیروهای ایران مستقر در شمال 
سردشت قرارگرفت و از ناحیه سر مجروح شد و بالفاصله کشته شدند. 
بابایی در هنگام شهادت ۳7 سال داشت. یکر وی در مزار کشته شدگان 
جنگ ایران و عراق در جنوب شاهزاده حسین قزوین به خاک سپرده 

شد.
مجموعه شوق پرواز

مجموعه شوق پرواز به کارگردانی یدا... صمدی با بازی شهاب حسینی 
برای نمایش زندگی نامه عباس بابایی ساخته و از شبکه یک سیما 
پخش گردید. شهاب حسینی به خواسته ملیحه حکمت در نقش عباس 

بابایی بازی کرد.
سخنی به یاد ماندی از شهید بابایی :پـرواز انـدازه ی آدمــو بـرمـلـا 
مـی کـنـه. هـرچـی بــالــاتــر مـی ری بـالـا و بـالـاتـر مـی ری 

دنـیـا از دیـد تـو بـزرگـتـر مـی شـه و تـو از دیـد دنـیـا کوچکتر !

یادها و خاطره ها در زمان .....

در آستین مرقع پیاله پنهان کن 
 که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است

به آب دیده بشوییم خرقه ها از می
که موسم ورع و روزگار پرهیز است

امروز با حافظ

تنها عاج  عشق ، ازدواج  است . 
بوخوالد

سخن حکیمانه

»هری پاتر و فرزند نفرین شده« قدم 
به بازار نشر ایران گذاشت

کتاب »هری پاتر و فرزند نفرین شده« براساس 
ویدا  ترجمه  با  جی.کی.رولینگ  از  داستانی 
تندیس  کتابسرای  انتشارات  توسط  اسالمیه 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
عرضه کتاب »هری پاتر و فرزند نفرین شده« 
نوشته  پاتر  کتاب های هری  از مجموعه  اثری 
جی.کی.رولینگ از روز شنبه ۳۰ مرداد توسط 

انتشارات کتابسرای تندیس آغاز شد.
طی دو روز گذشته یعنی پنجشنبه و جمعه 28 
و 29 مرداد مراسم جشن امضای این کتاب در 
محل کتابفروشی کتابسرای تندیس برگزار شد 
و اسالمیه با حضور در این مکان، با مخاطبان و 
عالقه مندان به هری پاتر به گفتگو پرداخته و 
کتاب هایشان را امضا کرد. حضور عالقه مندان 
در  روز  دو  این  در  پاتر  هری  داستان های  به 
این  بود.  توجه  قابل  بسیار  تندیس  کتابسرای 
انتشار  ادامه  نمایشنامه ای است که در  کتاب، 
رمان های رولینگ با محوریت شخصیت هری 
پاتر منتشر می شود و به قلم جان تیفانی و جک 
ثورن نوشته شده است که تحت نظر رولینگ و 

مورد تائید این نویسنده است.

در بازار کتاب

بهنوش طباطبایی به البی پیوست  
خبرگزاری  گزارش  به 
پیام زمان محمدپرویزی 
کارگردان  و  نویسنده 
«البی«  سینمایی  فیلم 
با اعالم این خبر، اعالم 
کرد فیلمبرداری این اثر 
به  زودی  به  سینمایی 

پایان خواهد رسید.
»البی«  که فیلمبرداری آن کماکان در نووتل 
) هتلي روبروي فرودگاه امام خمینی)ره( ( در 
جریان است در حالی خود را برای حضور در 
جشنواره فیلم فجر آماده می کند که تاکنون 
رفته  پرویزی  مقابل دوربین  زیادی  بازیگران 

اند.
پیش از این شهاب حسینی، ساره بیات، سحر 
آهنگرانی،  پگاه  زمانی،  مصطفی  دولتشاهی، 
علیرضا آقاخانی، شهرام حقیقت دوست، آزاده 
و  درویش  آرمان  مهرداد صدیقیان،  صمدی، 
هستی مهدوی فرد از جمله بازیگرانی بودند 
نقش  ایفای  به  اجتماعی  فیلم  این  در  که 

پرداخته اند.
پایان  با  »البی«  گزارش  این  اساس  بر 
محمدرضا  تدوین  میز  روی  فیلمبرداری 

مویینی خواهد رفت.
در این فیلم بهنوش طباطبایي هم گرفتار این 

هتل و آدمهاي این البي ست...
عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات 
در  البی  پروژه  رسمی  صفحه  به  بیشتر 
www.instagram. اینستاگرام به نشانی

com/lobbymovie  مراجعه کنند

حضور 2 فیلم کوتاه ایرانی در 
جشنواره »سوسه« ارمنستان

در  »هستی«  و  »آرداک«  کوتاه  های  فیلم 
فیلم  المللی  بین  جشنواره  مسابقه  بخش   2

»سوسه« ارمنستان رقابت می کنند.
کارگردانی  به  »آرداک«  کوتاه  های  فیلم 
اسماعیل منصف در بخش مسابقه فیلم های 
مستقل و فیلم کوتاه »هستی« به کارگردانی 
کمال پرناک که در بخش مسابقه فیلم های 
و   15 با  ترتیب  به  جشنواره  این  دانشجویی 
 ۳5 فیلم بخش های مدنظر، به رقابت خواهند 

پرداخت.
کمال  های  ساخته  از  »هستی«  کوتاه  فیلم 
فیلم  های  جشنواره  در  این  از  پیش  پرناک 
کوتاه هوئسکا از اسپانیا و لوکانیای، کیسترنا 

ایتالیا و سلیمانیه عراق حضور داشته است.
اولین حضور بین  همچنین »ارداک« نیز در 
به  این جشنواره  با 15 فیلم در  المللی خود 

رقابت می پردازد.
این  در  فیلم »سوسه«  المللی  بین  جشنواره 
دوره خود 1۰4 فیلم را از ۶1 کشور به رقابت 
خواهد گذاشت. گفتنی این جشنواره از تاریخ 
در  مهر   9 تا   2 با  برابر  سپتامبر   ۳۰ تا   2۳

ارمنستان برگزار خواهد شد.

ارائه مجوز تولید 500 فیلم کوتاه خبر
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به عملکرد 
این استان در سال گذشته مهمترین دستاورد این اداره را ارائه 1۶8۶ 
مجوز در حوزه های مختلف کتاب، هنرهای نمایشی، مطبوعات...،ارائه 
مجوز تولید 5۰۰ فیلم کوتاه تولیدات محصوالت قرآنی و تربیت کادر 

قرآنی برای آینده عنوان کرد. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به عملکرد 
این استان در سال گذشته مهمترین دستاورد این اداره را ارائه 1۶8۶ 
مجوز در حوزه های مختلف کتاب، هنرهای نمایشی، مطبوعات...،ارائه 
مجوز تولید 5۰۰ فیلم کوتاه تولیدات محصوالت قرآنی و تربیت کادر 
قرآنی برای آینده  عنوان کرد. به گزارش پیام زمان به نقل از مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حجت االسالم 
و المسلمین حبیب رضا ارزانی، درباره مهمترین برنامه های فرهنگی و 
هنری استان اصفهان، اظهار داشت: برگزاری نخستین همایش شعر 
آیینی در نجف آباد، همایش شعر عاشورا در گلپایگان، برگزاری هفته 
قرآن و عترت در 5 شهرستان، جشنوراه بین المللی فیلم کودک و نقد 
مکتب آواز اصفهان ازجمله مهترین برنامه های است که تا پایان امسال 

در استان اصفهان برگزار خواهد شد. 
هنرهای  کتاب،  مختلف  های  حوزه  در  مجوز   1٦٨٦ ارائه   

نمایشی، مطبوعات و... 
وی در ادامه با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گوناگون  حوزه های  توانمندی  سطح  باالبردن  راستای  در  اصفهان 
اقدام  اداری  های  سیستم  همه  کردن  مکانیزه  به  نسبت  فرهنگی 
کرده است، افزود: در همین زمینه با راه اندازی سامانه جامع چاپ 
و نشراصفهان و الکترونیک نمودن روند بررسی و صدور مجوز کتاب با 
پیشرفت سریعی در روند کمیت و کیفیت تا پایان سال 94، یک هزار و 
۶8۶ مجوز در دوازده حوزه مورد بررسی اداره کل را صادر کرده است. 

 حمایت از رسانه ها 
 حمایت از رسانه ها در جهت تسهیل استفاده از معافیت های مالیاتی 
با معرفی به اداره کل مالیات و استفاده از تعرفه های فرهنگی از دیگر 
موضوعاتی بود که ارزانی به آن اشاره کرد و ادامه داد: حمایت از رسانه 
ها برای ایجاد دفتر کار با همکاری و مشارکت شهرداری و تاسیس یک 
مکان با عنوان مجتمع مطبوعاتی از جمله فعالیت های حمایتی در 

حوزه رسانه، در استان اصفهان است. 
 ارائه مجوز به تولید 500 فیلم کوتاه 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، افزایش حمایت و 
تولید در حوزه فیلم را از دیگر اقدامات مهم و تاثیرگذار برنامه های 
فرهنگی استان اصفهان دانست و خاطرنشان کرد: در سال گذشته 5۰۰ 
فیلم کوتاه مجوز دریافت کردند و امسال رویکرد اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی تولید آثار بلند و 9۰ دقیقه ای است. 
وی ادامه داد: به همین منظور هم تحقق امکان صدور مجوز را در استان 
فراهم کرده ایم و هم با اهل هنر و فن جلساتی برگزار شده که بتوانیم 

این بخش را تقویت کنیم. 
 تولیدات محصوالت قرآنی و تربیت کادر قرآنی 

حجت االسالم ارزانی در ادامه با اشاره به اینکه ما در حوزه فعالیت های 
قرآنی نیز برنامه های خوبی داشته ایم، توضیح داد: اصفهان پرچمدار 
این  از  زیادی  بی تردید بخش  و  است  قرآنی در کشور  فعالیت های 
پرچمداری اصفهان به واسطه فعالیت های قرآنی در شهرستان هایی 
همچون کاشان و آران وبیدگل است.  این مدیر فرهنگی، گفت: تولیدات 
محصوالت قرآنی و تربیت کادر قرآنی در این استان چشم انداز روشنی 

را برای آینده فعالیت قرآنی کشور رقم خواهد زد. 
گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی 

حجت االسالم ارزانی درباره تحقق منویات مقام معظم رهبری در 
موضوع اقتصاد مقاومتی نیز، توضیح داد: اهم اقدامات ما در اداره کل 
ارشاد استان در حوزه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی، تشکیل کارگروه 
فعال سازی  برنامه های عملیاتی،  تکمیل  و  تدوین  گفتمان سازی، 
موسسات و مراکز فرهنگی و هنری در زمینه تبیین و ترویج مباحث 
مرتبط با موضوع و برگزاری نشست های تخصصی با حضور ائمه جمعه 
و جماعات، در جهت گسترش آگاهی و شفاف سازی به واسطه اصالح 

نگرش و فرهنگ جامعه است. 
دوم تا هشتم شهریور ماه به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است.

خبر

در  غواص  شهدای  موضوع  با  فیلم  پنج 
مقاومت  بین المللی  جشنواره  چهاردهمین 

اکران می شود.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با اعالم این 
دلیل  به  غواص  شهدای  موضوع  افزود:  خبر 
توام  مظلومیت  و  انسانی  و  معنوی  کیفیت 
و  مخلص  مردانی  دالور  مردانگی  و  غیرت  با 
را در کشور رقم زد که  بر کف، فضایی  جان 
غواص  شهدای  بود.  متفاوت  و  منحصربه فرد 
آمده بودند تا یادمان نرود با دست بسته هم 
مي توان عزت و شرف و میهن را حفظ کرد. در 
پاسداشت این مردانگی و غیرت موج خروشان 
مختلف شکل  طیف های  از  مردم  قدرشناسي 
گرفت تا رایحه شهیدان این خاک همه جا را 
و  ایثار،  از محبت،  نور،  از  کارواني  بگیرد.  فرا 
که  گمنامي  و  غواص  شهداي  گمنامي!  البته 
آمده  را دگرگون کردند،  و هواي کشور  حال 
دوباره  را  مقاومت  و  ایستادگي  پیام  تا  بودند 
برایمان زنده کنند. آمده بودند تا یادمان نرود 

و  شرف  و  عزت  مي توان  هم  بسته  دست  با 
میهن را حفظ کرد.

بر این اساس، در راستای اهمیت این موضوع 
جشنواره مقاومت در رویکردهای موضوعی اش 

آن را مورد توجه قرار داد و در این راستا پنج 
مسابقه حضور خواهند  بخش  در  فیلم  عنوان 

داشت.
شهدای  فیلم های  عناوین  خبر،  این  پایه  بر 

غواص جشنواره به این ترتیب است:
و  دارابی  حسین  کارگردانی  به  دایو 

تهیه کنندگی محمدرضا شفاه
امیرمسعود  کارگردانی  به  دریایی  پری 

آقابابائیان و تهیه کنندگی محمدرضا عرب
تهیه کنندگی  و  کارگردانی  به  سنگ ها  زبان 
هنری  سازمان  محصول  و    TVنصر شبکه 

رسانه ای اوج
و  کوکبیان  محمد  کارگردانی  به  پوتین 
  TVمهدی الرویی و تهیه کنندگی شبکه نصر

محصول سازمان هنری رسانه ای اوج
محمدمهدی  کارگردانی  به  امن  آغوش 
علی  تهیه کنندگی  و  طادی  علی  فکریان- 

طادی
گفتنی است چهاردهمین جشنواره بین المللی 
گفتمان  »تجلی  شعار  با  مقاومت  فیلم 
بنیاد  همت  به  اسالمی«  انقالب  فرهنگی 
و  انقالب  سینمای  انجمن  و  روایت  فرهنگی 
دفاع مقدس از 2 تا 9 مهرماه سال جاری در 

تهران برگزار می شود.

نمایش پنج فیلم با موضوع شهدای غواص در جشنواره مقاومت

با  هادی  منوچهر  جدید  مجموعه  سازندگان 
محمدرضا گلزار برای حضور در این فیلم به 

توافق رسیدند.
به کارگردانی  تولید سریال »عاشقانه«  پیش 
شده  آغاز  گذشته  ماه  از  هادی  منوچهر 
شهریور  اواخر  ها  ریزی  برنامه  براساس  و 
مجموعه  این  رفت.  خواهد  دوربین  مقابل 
قرار  کرد،  خواهد  تغییر  آن  نام  احتماالً  که 
است در 15 قسمت از شبکه نمایش خانگی 
عرضه شود. گروه تولید این پروژه روز گذشته 
از نقش  ایفای یکی  برای  با محمدرضا گلزار 
بازیگر  اولین  عنوان  به  مجموعه  اصلی  های 
با حضور در سریال  گلزار  توافق رسیدند.  به 

جدید هادی بعد از »ساخت ایران« و »عشق 
تعطیل نیست« برای سومین بار در سریالی به 
سفارش شبکه نمایش خانگی به ایفای نقش 
فیلم  حاضر  حال  در  بازیگر  این  پردازد.  می 
های سینمایی »سالم بمبئی« به کارگردانی 
به  دروغ«  و  »خشکسالی  و  محمدپور  قربان 
کارگردانی پدرام علیزاده را آماده اکران دارد. 
»دلم می خواد« ساخته بهمن فرمان آرا نیز 
بازیگر  این  درنیامده  نمایش  به  فیلم  دیگر 

محسوب می شود.
طی  قسمتی   15 سریال  این  بازیگران  سایر 

یکی- دو هفته آینده انتخاب خواهند شد.

گلزاردر »عاشقانه« دیگر

اکران نسخۀ جدیدی از فیلم عظیم و تحسین 
برانگیز »بن هور« در سینماهای جهان آغاز 

شد.
مورگان  فیلم  این  در  یورونیوز،  از  نقل  به 
فریمن و جک هوستون در نقش های اصلی 
ایفای نقش می کنند. تیمور بکمامبتوف این 
لو  به قلم  نام  به همین  از رمانی  را که  فیلم 

واالس برگرفته شده کارگردانی کرده است.
و  بازیگران  با حضور  فیلم  این  نمایش  پیش 
تئاتر  در  گذشته  شب  چهارشنبه  سازندگان 
شد.  برگزار  هالیوود  در  ال  سی  تی  چینی 
نسخۀ جدید بن هور به صورت سه بعدی به 

نمایش در می آید.

هور  بن  جدید  نسخۀ  در  که  هوستون  جک 
در  کند،  می  بازی  را  هور  بن  جودا  نقش 
شرایط  دربارۀ  شما  اگر  گفت:  فیلم  این  بارۀ 
که 2۰۰۰  فیلم  این  ماجرای  و  امروز  دنیای 
سال پیش اتفاق افتاده فکر کنید، متوجه می 
شوید که دنیا زیاد تغییر نکرده است. بن هور 
با اینکه یک فیلم اکشن است و پر از هیجان، 
زمان  جدی  های  فیلم  از  یکی  همچنان  اما 
بسیار خوش شانس هستم که  و من  ماست 

در آن نقش دارم.
نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی – بریتانیایی نیز 

در فیلم بن هور در نقش اسر بازی می کند.

آغاز اکران نسخه جدید »بن هور«
کوتاه از جهان کوتاه از ایران


