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محل کشت و تولید 
ماری جوانا را 
گزارش دهید

رهبر معظم انقالب اسالمی سیاست های کلی خانواده را 
ابالغ کردند 

انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
اسالمی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی 
سیاستهای کلی »خانواده« را که پس از مشورت با 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، 

ابالغ کردند.
متن سیاستهای کلی خانواده که به رؤسای قوای سه 
ابالغ  نظام  رئیس مجمع تشخیص مصلحت  و  گانه 

شده، به این شرح است:
خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسالمی 

و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سالمت و بالندگی و اقتدار و اعتالی معنوی کشور و نظام است و 
سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به:

۱- ایجاد جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسالمی 
خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسالمی فرزند و کانون آرامش بخش.

تنباکوهای معطر 
سرطان زا 

هستند

ورود دادستانی البرز 
به حادثه ریزش تونل 

در جاده چالوس

علوی:

 دولت به اقتصادمقاومتی اعتقاد دارد 

8

1

 تنها نیم درصد کاالی 
قاچاق از مبادی غیررسمی 

وارد می شود!
مقام معظم رهبری در بسیاری از فرمایشات خود به موضوع 
اند،به خصوص  داشته  تاکید  آن  با  برخورد  و ضرورت  قاچاق 
قاچاق و ورود کاالهای غیرمجاز کانتینری به کشور و همچنین 
برخورد با بازرگانان و ملوانان مرزنشینی که برای امرار معاش 

خانواده فعالیت دارند...

جام جهانی 2016 کلمبیا؛ اوج 
هیجان در انتظار فوتسال

کنفدراسیون فوتبال آسیا ) ای اف سی( با 5 سهمیه، کنفدراسیون 
فوتبال آفریقا )کاف( با 3 سهمیه، کونکاکاف )آمریکای شمالی و 
مرکزی و کارائیب( با 4 سهمیه، کانمبول )آمریکای جنوبی( با سه 
فوتبال  کنفدراسیون  میزبان،  تیم  سهمیه  یک  همراه  به  سهمیه 
اقیانوسیه )او اف سی( با یک سهمیه و کنفدراسیون فوتبال اروپا )یوفا( 
با 7 سهمیه در مجموع 24 سهمیه رقابت های جام جهانی فوتسال 
2۰۱6 را در 6 گروه که از 2۰ شهریور تا ۱۰ مهر 95 برگزار خواهد 

می شود، تشکیل می دهند.

ورزشیاقتصادی

افزایش 10 میلیون 
بشکه ای ظرفیت 
ذخیره سازی نفت 
ایران تا پایان شهریور

2 115 7

وزیر اطالعات با بیان اینکه دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقاد 
به  نباید  حراستی  و  اطالعاتی  های  دستگاه  در  گفت:  دارد 

دعواهای سیاسی کاری داشته باشیم.
حجت االسالم سید محمود علوی در شصت و یکمین همایش 

سراسری سازمان حراست کل کشور با محوریت »حراست ها؛ 
اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل« ضمن تبریک سالروز ازدواج 
حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( افزود: برگزاری 

این همایش ها هدف نیست بلکه ابزار است. 

وی تصریح کرد: در این همایش ها باید راهکارها، کارکردها، 
و  بگیرد  قرار  بازنگری  مورد  کار  تاکتیک های  و  راهبردها 
ها  همایش  این  از  بهتر  نتیجه  به  رسیدن  برای  برنامه هایی 

حاصل شود. 

اقتصاد  به  دولت  اینکه  بیان  با  اطالعات  وزیر 
های  دستگاه  در  گفت:  دارد  اعتقاد  مقاومتی 
اطالعاتی و حراستی نباید به دعواهای سیاسی 

کاری داشته باشیم.
حجت االسالم سید محمود علوی در شصت و 
یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل 
کشور با محوریت »حراست ها؛ اقتصاد مقاومتی 
ازدواج  تبریک سالروز  اقدام و عمل« ضمن  و 
حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( 
نیست  هدف  ها  همایش  این  برگزاری  افزود: 

بلکه ابزار است. 
باید  ها  همایش  این  در  کرد:  تصریح  وی 
تاکتیک های  و  راهبردها  کارکردها،  راهکارها، 
برنامه هایی  و  بگیرد  قرار  بازنگری  مورد  کار 
برای رسیدن به نتیجه بهتر از این همایش ها 

حاصل شود. 
امروز  همایش  موضوع  داشت:  اظهار  علوی 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« در نظر گرفته 
شده که  براساس فرمایش مقام معظم رهبری 

بسیار مناسب است. 
معظم  رهبر  تاکیدهای  به  توجه  با  افزود:  وی 
اطالعاتی  های  دستگاه  گفت  اسالمی  انقالب 
اقتصادی  نهاد  یک  که  نکنند  فکر  و حراستی 
اقتصاد  این شأن و جایگاهی در  بنابر  نیستند 
معظم  رهبر  که  حالی  در  ندارند  مقاومتی 
می  اطالعاتی  های  »دستگاه  فرمودند  انقالب 
کننده  کمک  مقاومتی(  اقتصاد  )در  توانند 

باشند« و باید این جایگاه را شناسایی کنیم. 
به  جفا  بزرگترین  داد:  ادامه  اطالعات  وزیر 
مقام  که  دیگری  بحث  هر  و  مقاومتی  اقتصاد 
معظم رهبری )مدظله العالی( به عنوان برنامه 
به جای  که  است  این  فرمایند  معین می  کار 
دستمایه  آن،  به  عمل  و  راه  ی  نقشه  ترسیم 
قرار  مختلف  های  بخش  و  ها  جناح  دعوای 

بگیرد. 
یک  به  وقتی  متأسفانه  امروز  داد:  ادامه  وی 
سلسله صحبت ها، رسانه ها و تریبون ها نگاه 
ها،  بحث  بعضی  در  که  بینیم  می  کنیم  می 
اقتصاد مقاومتی به دستمایه دعواهای سیاسی، 
بزرگترین  این  تبدیل شده،  بخشی  و  جناحی 

جفا در حق اقتصاد مقاومتی است. 

در  داشت:  اظهار  علوی  االسالم  حجت 
نباید  کاری  و حراستی  اطالعاتی  دستگاه های 
به  باید  و  باشیم  داشته  سیاسی  دعواهای  به 
را  خودمان  نقش  که  کنیم  حرکت  سمتی 
فارغ از دعواهای سیاسی درباره سیاست های 

اقتصاد مقاومتی ایفا کنیم. 
اعتقاد  مقاومتی  اقتصاد  به  دولت  افزود:  وی 
های  واقعیت  اساس  بر  آنکه  دلیل  به  دارد 
تیم  یک  کار  و  شده  طراحی  کشور  اقتصادی 
کارشناس اقتصادی است. دولت هم آن را باور 
دارد و اگر بحثی در این رابطه داشته باشد آن 
را مطرح می کند و اصاًل مسئله موضع گیری 

مطرح نیست. 
از  بخشی  هر  در  اسالم  گفت:  اطالعات  وزیر 
چه  تا  را  زدن  درجا  اقتصاد،  حوزه  در  جمله 
کسی  حتی  و  پذیرد  نمی  گرد  عقب  به  رسد 
که دو روز او با هم مساوی باشد از نظر اسالم 
مطرود است و کسی که امروزش از دیروزش 
شخص  آن  اسالم  فرهنگ  نظر  از  باشد  بدتر 

ملعون است. 
وی افزود: ما به عنوان یک کشوری که براساس 
آموزه های دینی عمل می کنیم، نمی توانیم 
گرد  عقب  اینکه  به  رسد  چه  تا  بزنیم  درجا 
رشد  حال  در  همیشه  باید  این  بنابر  کنیم. 
است  اقتصادی  رشد  مقتضای  آنچه  و  باشیم 

باید توسط هر بخشی محقق شود.  
علوی گفت: ما به عنوان دستگاه های امنیتی 
نظارتی و حراستی در زمینه رشد و تحقق  و 
اطالع  بر  عالوه  توانیم  می  مقاومتی،  اقتصاد 
بخش  در  امر،  مسئولین  به  کمک  و  رسانی 
تنها  نه  که  باشیم  اثرگذار  آرامش   و  امنیت 
وجود  نیز  امنیت  احساس  بلکه  باشد  امنیت 
داشته باشد، چرا که احساس امنیت به انسان 
ها آرامش می دهد و در پرتو آرامش انسان ها 

با خیال راحت فعالیت می کنند. 
نقش  امنیت  اقتصاد،  بحث  در  افزود:  وی 
اساسی دارد و از قدیم گفته اند سرمایه ترسو 
است و جایی که احساس نگرانی و ترس باشد 
قرار نمی گیرد بنابر این کافی است چهار نفر 
کارخانه دار را بگیرند. در این صورت بر روی 
بقیه هم اثر می گذارد و به این فکر می افتند 

تا سرمایه شان را تبدیل به پول نمایند. 
های  سرمایه  از  بخشی  گفت:  اطالعات  وزیر 
باید  و  شده  منتقل  کشور  از  خارج  به  افراد 
ها  سرمایه  این  چرا  و  دارد  وجهی  چه  دید 
ببینیم  باید  و  آورند  نمی  کشور  داخل  به  را 
با  برخوردهایی  چه  و  دارند  نگرانی  چه 
سرمایه گذارها شده که از آمدن به داخل کشور 

خود داری می کنند. 
اد      امه د      ر صفحه 3

علوی:دولتبهاقتصادمقاومتیاعتقاددارد

صفحه 2

صفحه 10
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کالم  نور

سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری 
به مازندران

از  بازدید  برای  جمهوری  رئیس  ویژه  دستیار 
مناطق خسارت دیده از طوفان و سیل روز شنبه 

سرزده به قائمشهر در استان مازندران سفر کرد. 
به گزارش ایرنا، حسین فریدون پس از ورود به 
قائمشهر با همراهی استاندار مازندران از مناطق 

آسیب دیده بازدید کرد.
امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل  مظفری  احمد 
ایرنا  خبرنگار  به  مازندران  استانداری  بین الملل 
مناطق  از  بازدید  از  فریدون پس  گفت: حسین 
شهرستان  در  طوفان  و  سیل  از  دیده  خسارت 
قائمشهر، در جلسه ستاد مدیریت بحران در این 

شهرستان شرکت می کند.
سیل  و  کیلومتری   130 طوفان  جمعه  بامداد 
شهرستان های قائمشهر و آمل را درنوردید و باعث 
آسیب دیدن یک هزار و 200 واحد مسکونی در 
این شهرستان ها و قطع آب و برق شهری و 109 

روستای این 2 شهرستان شد. 
بحران  مدیریت  از  گزارش  آخرین  براساس 
مازندران، تاکنون آب تمام مناطق خسارت دیده 
وصل شده و برق این مناطق نیز تا ظهر امروز به 
طور کامل وصل می شود.  سال گذشته نیز سیل و 
طوفان بیش از پنج هزار میلیاردریال به واحدهای 
تاسیسات  و  کشاورزی  محصوالت  مسکونی، 

زیربنایی مازندران خسارت زد. 

گفت و گوی وزیر دولت در امور خارجی 
ژاپن با عراقچی درباره مسایل دو جانبه

کنتارو سونواورا وزیر دولت در امور خارجی ژاپن 
پیش از ظهر شنبه با سید عباس عراقچی دیدار و 

درباره مسایل دو جانبه گفت و گو کرد. 
انجام  برای  که  کنتارو سونواورا  ایرنا،  گزارش  به 
سفری یک روزه وارد تهران شده است، با حضور 
در محل وزارت امور خارجه، با معاون حقوقی و 
امور بین الملل وزارت امور خارجه دیدار و پیرامون 

مسائل مورد نظر طرفین گفت و گو کرد.
کنتارو سونواورا متولد 1972 به مدت هفت سال 
در روزنامه یومیوری شیمبون فعالیت رسانه ای 
سیاسی  های  فعالیت  وارد  آن  از  بعد  و  داشته 
شده است. وی در حال حاضر عضو حزب لیبرال 

دموکرات ژاپن است.
سونواورا پیش از این هم به ایران سفر کرده است.
به گزارش ایرنا، ایران و ژاپن بهمن ماه گذشته و 
در جریان سفر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی 
و دارایی کشورمان به ژاپن موافقتنامه دو جانبه 

سرمایه گذاری امضا کردند 
بر اساس این پیمان، شرکت های ژاپنی در رقابت 
بین شرکت های بین المللی برای دسترسی به 

بازار ایران وضعیت بهتری خواهند داشت.
امضای این موافقتنامه پس از آن صورت گرفت 
که ژاپن بعد از اجرای توافق جامع هسته ای بین 
ایران و قدرت های جهانی تحریم ها علیه ایران 

را لغو کرد.  

معاون مهندسی وزیر نفت:

ممنوع الورود شدن تجهیزات 
خارجی مشابه داخلی

معاون مهندسی، پژوهشی و فناوری وزیر نفت با 
بیان اینکه در ساخت بخشی از تجهیزات صنعت 
خودکفایی  به  سرچاهی  تجهیزات  مانند  نفت 
رسیده ایم و نیازی به خارجی ها نداریم، گفت: در 
حال پیگیری هستیم تا ورود تجهیزات سرچاهی 

به کشور ممنوع شود. 
نشست  در  مقدم«  ایرنا، »محمدرضا  گزارش  به 
ساخت  برای  کاالیی  گروه   10 افزود:  خبری 
تجهیزات صنعت نفت تعریف شده که تاکنون 53 
قرارداد نیز برای ساخت این تجهیزات امضا شده 
است.  مقدم اضافه کرد: پس از پایان مدت قرارداد، 
شرکت های ایرانی صاحب فناوری شده و خودکفا 
می شوند.  وی ادامه داد: در گام بعدی شرکتهای 
ایرانی می توانند به فکر صادرات به بازارهای بین 

المللی باشند. 
مقدم به ادغام دو معاونت امور مهندسی و معاونت 
پژوهش و فناری وزارت نفت اشاره کرد و گفت: 
اساس فعالیت های مهندسی را باید در فناوری 
جست و جو کرد و پیوند میان فناوری و مهندسی، 
ناپذیر  به جزء جدایی  را  فناوری  انتقال  موضوع 

بخش مهندسی تبدیل می کند. 
معاون مهندسی، پژوهشی و فناوری وزیر نفت به 
اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی در وزارت 
نفت اشاره کرد و افزود: تالش هایی برای افزایش 
تعامل با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور انجام 

شده است. 
وی اعالم کرد در سال 1393 قراردادهایی برای 
مطالعه فناورانه 52 مخزن نفت و گاز به امضا 
رسید و اضافه کرد: این قراردادها با هدف ازدیاد 
برداشت مخازن با دانشگاه ها و مرکزهای علمی 
امضا شده و مدت اجرای این قراردادها 10سال 

است.
فرایند   12 در  قراردادهایی  امضای  از  مقدم 
مدت  با  نفت  صنعت  دستی  پایین  بخش 
اساس  بر  افزود:  و  داد  خبر  ساله  پنج  اجرای 
فرایند   12 به  مربوط  مطالعات  قراردادها،  این 
موسسه  به  پاالیش  و  گاز  پتروشیمی،  بخش 

های علمی و دانشگاه ها واگذار می شود. 

خبر

صندوق بیمه همگانی حوادث راه اندازی می شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از راه اندازی صندوق 
بیمه همگانی حوادث خبر داد و گفت که با راه اندازی این صندوق 

خدمات رسانی به مردم مناطق آسیب دیده صورت سرعت می گیرد. 
سید فرید موسوی روز شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران مازندران 
که با حضور فرستاده ویژه رئیس جمهوری به مناطق توفان زده در 
فرمانداری قائمشهر برگزار شد ، افزود: تامین اعتبار این صندوق در 
کمیسیون اقتصادی مجلس دهم شورای اسالمی مطرح و مصوب شد. 

از  دیده  آسیب  منازل  تعمیر  و  بازسازی  برای  ساالنه  داد:  ادامه  وی 
خسارت حوادث مختلف بیش از یک هزار و 500 میلیارد ریال اختصاص 

داده می شود. 
نماینده مردم قائمشهر ، سوادکوه ، جویبار ، سوادکوه شمالی و سیمرغ 
در مجلس شورای اسالمی هم در این نشست با اشاره به آسیب دیدگی 
2 هزار و 650 واحد مسکونی در شهرستان قائمشهر ، گفت: به بیش از 

700 واحد مسکونی خسارت جدی و سنگینی وارد شد. 
عبدا... رضیان افزود: همچنین سامانه برق رسانی 105 روستای قائمشهر 

دچار آسیب دیدگی و خسارت شد. 
و  معابر  در  تنومند  درخت  اصله  یکصد  کنده شدن  به  اشاره  با  وی 
خیابان های شهر قائمشهر ، اظهار داشت: با توجه به باال بودن میزان 
خسارت وارده به این مناطق می بایست عزم جدی برای تخصیص اعتبار 

و رفع مشکالت فراهم شود. 
این نماینده مجلس شورای اسالمی خواست که برای تسریع در روند 
خدمات رسانی به مردم مناطق آسیب دیده از توفان اکیپ های بیشتر 

وارد عمل شوند. 
قائمشهر در مجلس شورای  انتخابیه  نمایندگان حوزه  از  یکی دیگر 
اسالمی هم پا به کار بودن مسئوالن برای ارائه خدمات در زمان بحرانی 
حوادث و رخدادهای غیر مترقبه را ضروری دانست و گفت: با توجه به 
گستردگی تخریب ها ، انسجام و هماهنگی در مدیریت امور و فعالیت 

می تواند بسیار کارگشا باشد. 
سید علی ادیانی از نبود برخی امکانات و تجهیزات به عنوان مشکل برای 
ارائه خدمات در زمان وقوع حوادث نام برد و افزود: می بایست تمهیدات 
و اقدامات الزم برای این منظور در زمان عادی انجام شود تا در مواقع 

بروز بحران مشکالت چندین برابر نشود. 
توفان 130 کیلومتری روز گذشته که مازندران را در نوردید باعث وارد 
کردن خسارت به شهرها و روستاهای استان شد که قطعی آب ، برق ، 

تلفن ثابت و همراه بخشی از این مشکالت بود.  

ویزای عراق در اربعین رایگان نیست 

حق  را  اربعین  روادید  هزینه  تعیین  زیارت،  و  حج  سازمان  رییس 
حاکمیتی کشور عراق دانست و گفت: دولت ایران پیگیر آن است که 
زائران در اربعین با کمترین هزینه به عراق مشرف شوند، اما این دولت 

عراق است که درباره ی هزینه روادید تصمیم نهایی را می گیرد.
به گزارش ایسنا، سعید اوحدی در حاشیه نشست اعالم برنامه های ستاد 
بزرگداشت شهدای منا و در جمع خبرنگاران، با اعالم این که شمار ثبت 
نام کنندگان مراسم اربعین از مرز 100 هزار نفر گذشته و با این حساب 
انتظار می رود حدود دو میلیون نفر در اربعین امسال به عراق مشرف 
شوند، درباره تعیین هزینه روادید عراق برای زائران اربعین، اظهار کرد: 
از مردم  اربعین داشت و  از زائران  عراق سال گذشته میزبانی خوبی 
پذیرایی شایسته ای به عمل آورد و امنیت آنها را تامین کرد، در تعیین 

هزینه روادید نیز دولت این کشور است که تصمیم قطعی را می گیرد.
او روادید را گلوگاه مهمی دانست که ساماندهی زائران را از آن طریق 
می توان انجام داد و در ادامه گفت: امسال به نسبت سال گذشته در 
انجام امور مربوط به اربعین جلو هستیم، ثبت نام زائران درحال انجام 
است و امیدواریم صدور روادید هرچه سریع تر آغاز شود که معاونت 

کنسولی وزارت خارجه کشورمان پیگیر این موضوع است.
رییس سازمان حج و زیارت همچنین از توافق با سه بانک برای دریافت 
وجه ویزا به صورت ریالی خبر داد و افزود: مذاکراتی با بانک های ملی، 
ملت و سپه شده تا هزینه روادید را ریالی دریافت و به صورت ارزی به 

سفارت عراق بپردازند. 

وداع ازبکستان با کریم اف

 مردم شهرهای تاشکند و سمرقند دیروز با حضور در مراسم تشییع جنازه 
پیکر »اسالم کریم اف« با رئیس جمهوری فقید کشورشان وداع کردند. 

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های محلی، درفیلم هایی که تلویزیون دولتی 
ازبکستان از وداع با اسالم کریم اف از شهر تاشکند پایتخت این کشور پخش 
کرد، همراه تابوت کریم اف همسرش ›تتینه کریم اف‹ و دختر کوچکش‹ 
الله کریم اف‹ نیز مشاهده می شوند، اما از گلناره دختر بزرگ اسالم کریم 
اف که گفته می شود در حصر خانگی بوده و نامزد ریاست جمهوری خواهد 

بود، خبری نیست. 
تابوت کریم اف که با پرچم ازبکستان پوشانده شده بود، بعد از وداع تاشکندی 
ها با هواپیما به زادگاهش سمرقند برده شد تا مراسم اصلی تشییع جنازه و 
خاکسپاری با حضور شماری از سران و مقامات دیگر کشورها برگزار شود. 

حکومت ازبکستان روز دوم سپتامبر )12شهریور( از درگذشت اسالم کریم 
اف بر اثر سکته مغزی خبر داد و گفت که بنا به وصیت رئیس جمهور 
ازبکستان جسد او روز سوم سپتامبر در زادگاهش سمرقند بر اساس آیین 

مسلمانی به خاک سپرده خواهد شد. 
در فیلم تلویزیونهای دولتی ازبکستان صدها تن در تاشکند در دو طرف 
خیابان ها ایستاده و با رهبر خود، که از 27 سال پیش اداره دولت در این 
کشور را در دست داشت، وداع کردند و برخی به ماشین حامل جسد کریم 

اف، گل پرتاب کردند. 
در بعضی از این فیلم ها صدای شیون ساکنان هم شنیده می شود و عده 

ای از آنها مرگ رهبر خود را درد آور خوانده اند. 
همین طور، در کوچه های شهر سمرقند نیز جمع زیادی از مردم جمع شده 

و به پیشواز تابوت اسالم کریم اف آمدند. 
مدیریت اجرای مراسم خاکسپاری کریم اف به عهده شوکت میرزایف 
نخست وزیر ازبکستان گذاشته شده است و مسئولیت موقت وظیفه رئیس 
جمهوری نیز بر دوش »نعمت ا... یولداشیف«، رئیس مجلس ملی ازبکستان 

قرار دارد. 
براساس قانون اساسی ازبکستان رهبر مجلس ملی بعد از درگذشت رئیس 
جمهوری ازبکستان برای سه ماه این وظیفه را بر دوش خواهد داشت و 
در این مدت انتخابات ریاست جمهوری را برگزار و رئیس دولت انتخاب 

خواهد شد. 
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد  جمله  از  کشور  چند  وسران  مقامات 
جمهوری اسالمی ایران نیز در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری اسالم 

کریم اف حضور داشتند. 
کریم اف از زمان کسب استقالل ازبکستان در سال 1991 و فروپاشی اتحاد 
شوروی در این کشور قدرت را در دست داشت. او سال 1983 وزیر مالی 
ازبکستان و سال 1986 رئیس برنامه ریزی و معاون نخست وزیر دولت 
شد. ضمن آنکه در همان سال، اولین دبیر حزب کمونیست استان »خشکه 

دریا« شد. 
24 مارس سال 1990 اسالم کریم اف از سوی نمایندگان شورای عالی 
ازبکستان به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد و همین طور سال 1991 
در نخستین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری ازبکستان شرکت کرد و با 
کسب 86 درصد آرا بر تنها رقیبش از حزب دموکرات »ایرک شاعر سلی 
مدمیناو« متخلص به محمد صالح پیروز شد و با چند بار تمدید و تغییر 

مدت ریاست جمهوری، قدرت را تا آخر عمر در اختیار داشت.  

خبر

معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
اصل  یک  بند  اجرای  در  اسالمی  انقالب 
کلی  سیاستهای  اساسی  قانون   110
»خانواده« را که پس از مشورت با مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، 

ابالغ کردند.
متن سیاستهای کلی خانواده که به رؤسای 
تشخیص  مجمع  رئیس  و  گانه  سه  قوای 
مصلحت نظام ابالغ شده، به این شرح است:

خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه 
و  انسان  تعالی  و  رشد  کانون  و  اسالمی 
و  اقتدار  و  بالندگی  و  سالمت  پشتوانه 
اعتالی معنوی کشور و نظام است و سمت 
و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به:

1- ایجاد جامعه ای خانواده محور و تقویت 
و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر 
پایه الگوی اسالمی خانواده به عنوان مرکز 
نشو و نما و تربیت اسالمی فرزند و کانون 

آرامش بخش.
2- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و 
و  اجرایی  سیاست های  برنامه ها،  مقررات، 
تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.

ارتباط  کارکردهای  کردن  برجسته   -3
خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت 
اسالمی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.

ترویج  برای  ملی  فراگیر  نهضت  ایجاد   -4
برای همه  ازدواج موفق و آسان  و تسهیل 
دختران و پسران و افراد در سنین مناسب 
در  تجرد  نفی  و  خانواده  تشکیل  و  ازدواج 
و  اجرایی  سیاست های  وضع  با  جامعه 
و  حمایتی  و  تشویقی  مقررات  و  قوانین 
تشکیل  به  ارزش گذاری  و  فرهنگ سازی 

خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

5- تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی 
آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام 

و مودت و رحمت با تأکید بر:
ظرفیت های  یکپارچه  به کارگیری   -
آموزشی، تربیتی و رسانه ای کشور در جهت 

تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.
- فرهنگ سازی و تقویت تعامالت اخالقی.

برای  نرم دشمنان  با جنگ  مؤثر  مقابله   -
و  خانوادگی  روابط  انحراف  و  فروپاشی 
رفع موانع و زدودن آسیب ها و چالش های 

تحکیم خانواده.
مخل  برنامه های  نشر  ممنوعیت   -

ارزش های خانواده.
مؤثر  و  مفید  برای حضور  فرصت  ایجاد   -
اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده 
صورت  به  فراغت  اوقات  از  خانواده  مؤثر 

جمعی.
خانواده  اسالمی  الگوی  ترسیم  و  ارائه   -6
و تقویت و ترویج سبک زندگی اسالمی ـ 

ایرانی با:

سنت های  و  متعالی  ارزش های  ترویج   -
پسندیده در ازدواج و خانواده.

و  اخالقی  ارزش های  کردن  رنگ  پر   -
زدودن پیرایه های باطل از آن.

- مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و مظاهر 
فرهنگ غرب.

- اصالح رفتار گروه های مرجع و برجسته 
سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از 

شکل گیری گروه های مرجع ناسالم.
7- بازنگری، اصالح و تکمیل نظام حقوقی 
خانواده  حوزه  در  قضایی  رویه های  و 
و  جدید  مقتضیات  و  نیازها  با  متناسب 
حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط 
حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی 
احکام  اجرای  و  دادرسی  انتظامی،  مراحل 
در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم 

خانواده.
روابط  رعایت  و  سالم  فضای  ایجاد   -8

اسالمی زن و مرد در جامعه.
با  خانواده ها  اقتصاد  و  معیشت  ارتقاء   -9

توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های 
آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

10- ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزش 
و  خانواده  تشکیل  از  پس  و  حین  قبل، 
مبانی  اساس  بر  آن  به  دسترسی  تسهیل 
اسالمیـ  ایرانی در جهت استحکام خانواده.

جهت  در  خانواده  تشویق  و  تقویت   -11
جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف 
عرصه های  همه  در  کشور  برنامه های  و 

فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.
همسری،  کرامت  و  عزت  از  حمایت   -12
نقش  و  زنان  خانه داری  و  مادری  نقش 
مسؤولیت  و  مردان  اقتصادی  و  پدری 
و  مردان  و  زنان  معنوی  و  تربیتی 
توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت 
پذیری، تعامالت خانوادگی و ایفاء نقش و 

رسالت خود.
و  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری   -13
موضوع  بویژه  خانواده  نهاد  تزلزل  عوامل 
با  آن  از  ناشی  آسیب های  و جبران  طالق 
شناسایی مستمر عوامل طالق و فروپاشی 

خانواده و فرهنگ سازی کراهت طالق.
14- حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی 
از خانواده های با سرپرستی زنان و تشویق 

و تسهیل ازدواج آنان.
تشویقی  و  حمایتی  روش های  اتخاذ   -15
تکریم سالمندان در خانواده  برای  مناسب 
و  روحی  و  جسمی  مراقبت های  تقویت  و 

عاطفی از آنان.
16- ایجاد ساز و کارهای الزم برای ارتقاء 
سالمت همه جانبه خانواده ها بویژه سالمت 
جهت  در  فرزندآوری  افزایش  و  باروری 
و  پویا  سالم،  جوان،  جامعه  از  برخورداری 

بالنده. 

رهبرمعظمانقالباسالمیسیاستهایکلیخانوادهراابالغکردند

خصوص  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
شهرداری  در  امالک  »واگذاری  موضوع 

تهران« اطالعیه ای صادر کرد.
 با عنایت به مباحث مطروحه در برخی جراید 
و سایت های خبری پیرامون بررسی عملکرد 
شهرداری تهران در تأمین مسکن کارکنان 
و مدیران شهرداری، روابط عمومی سازمان 
بازرسی کل کشور توضیحاتی ارایه کرده که 

در ادامه می آید: 
جمهوری  اساسی  قانون   174 اصل  برابر 
اسالمی ایران و ماده 1 قانون تشکیل سازمان 
بازرسی کل کشور؛ نظارت بر حسن جریان 
امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های 
دارد؛  قرار  سازمان  این  وظایف  جزء  اداری 
بازرسی  برنامه های  به طوری که همه ساله، 
کشور  سطح  در  اجرایی  دستگاه های  برای 
سازمان  این  بازرسان  توسط  و  بینی  پیش 
مجموعه ها،  این  از  یکی  که  می شود  انجام 
شرکت های  و  سازمان ها  تهران،  شهرداری 
تابع آن می باشد. بازرسی امور وزارت کشور 
و شهرداری های این سازمان، از تاریخ 4/2/95 
شهرداری  مستغالت  و  امالک  سازمان  در 
در  را  سازمان  آن  عملکرد  و  مستقر  تهران 
تأمین مسکن کارکنان و مدیران شهرداری 

مورد بررسی قرار داده است.

هیأت بازرسی مستقر در شهرداری 
تهران با توجه به مقررات این سازمان،  
اقدام به بررسی موضوع و تطبیق آن 
با قوانین و مقررات و احصاء ابهامات 
و اشکاالت در نحوه واگذاری امالک 
از مدیران مربوط به شهرداری تهران 
نموده و مراتب را طی نامه رسمی از 
آنان سؤال نموده است. بنابراین آنچه 
در برخی از سایت ها و جراید از آن 
برده  نام  سازمان  گزارش  به عنوان 
شده، صرفاً نامه ی دو صفحه ای اخذ 
دفاع هیأت بازرسی، خطاب به مدیران 
شهرداری تهران به منظور پاسخ به اقدامات 
خود در خصوص واگذاری امالک شهرداری 
تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان 

محسوب نمی شود.
در  و  بررسی ها  اتمام  از  پس  است  بدیهی 
صورت اثبات اقدامات و سوء جریانات ارتکابی 
گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذی ربط برای 

رسیدگی ارسال خواهد شد.
در  مرتبط  مدیران  به  بازرسی  هیأت  نامه 
به صورت رسمی در پاکت  شهرداری تهران 
دربسته با درج عبارت »آقای... شخصاً مفتوح 
و  حفظ  و  گردیده  ارایه  نمایند-محرمانه« 
بوده  ایشان  بر عهده  نامه مزبور  از  حراست 
کل  بازرسی  سازمان  عمومی  روابط  است. 
کشور در ادامه ضمن دعوت از رسانه ها برای 
پرهیز از هر گونه گمانه زنی اعالم نمود که 
مرجع اصلی اطالع رسانی در خصوص موضوع 
صرفاً  تهران  شهرداری  در  امالک  واگذاری 
روابط عمومی سازمان بوده و این سازمان در 
چهارچوب ضوابط و قوانین با جدیت و بدون 
موضوع  فضاسازی  گونه  هر  از  تأثیرپذیری 
واگذاری امالک شهرداری تهران را بررسی و 
گزارش نهایی را به مراجع ذی صالح ارسال 

خواهد کرد. 

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
انواع  غیرقانونی  کشت  به  اشاره  با 
کشور  مناطق  برخی  در  مخدرها 
هوشیاری  ضمن  خواست  مردم  از 
زمینه  در  فعالیت  هرگونه  کافی، 
عرضه  و  تولید  برداشت،  کاشت، 
انواع مخدرها به ویژه ماری جوانا را 

گزارش دهند. 
چنانچه  کرد:  تاکید  افشار  پرویز 
یا  و  مشکوک  مواردی  شهروندان 
زمینه کاشت،  فعالیت هایی مخفیانه در 
تولید وعرضه مخدرها را در مکان های 
سربسته اطراف خانه های خود مشاهده 

کردند؛ موارد را حتما گزارش دهند.
مشارکت  وتوسعه  تقاضا  کاهش  معاون 
های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
سوداگران  با  که  کرد  تصریح  همچنین 
وماری  وبرداشت مخدرهای گل  کاشت 
درکشور  مخدرها  دیگر  همچون  جوانا 

برخورد قانونی می شود. 
وجود  با  متاسفانه  اظهارکرد:  افشار 
همچنان  مستمر،  های  ونظارت  کنترل 
کاشت و برداشت برخی مخدرها ازجمله 
جواناست  ماری  سرشاخه  که  گل 
درهمجواری  و  کشور  مناطق  دربرخی 
مناطق مسکونی انجام می شود که این 

موارد باید اطالع داده شود.
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
وعرضه  تولید  کاهش  به  همچنین 
همچون  صنعتی  محرک  مخدرهای 
شیشه درکشور اشاره کرد و گفت: این 
کشورهای  از  حاضر  زمان  در  مخدرها 

همجوار وارد کشور می شود.

به گزارش ایرنا ، هم اکنون ، ماری جوانا 
از جمله گلخانه  به شکل های متفاوت 
ای و یا به روش مزرعه ای در سطح های 
در  باال  وسعت  در  یا  و  خانگی  تولیدی 
برداشت  و  کاشت  کشور  مناطق  برخی 

می شود.
گیاه مخدر ماری جوانا دارای بوی تندی 
است که به ویژه شب ها برای رهگذران 

قابل تشخیص است.
مبارزه  ستاد  آمار  براساس  براین  عالوه 
نخست  چهارماهه  در  مخدر  مواد  با 
امسال ، 240 تن مواد مخدر در استان 
های مختلف کشور کشف شده که این 
سال  کشفیات  اندازه  به  تقریبا  میزان، 

گذشته بوده است.
اکنون با کنترل های نظارتی کشور تنها 
مسیر  از  مخدر  مواد  قاچاق  درصد   35
ایران صورت می گیرد. 90 درصد تولید 
افغانستان  در  دنیا  سنتی  مخدر  مواد 

تولید می شود. 
در زمان حاضر نیز یک میلیون و 325 

هزار معتاد در کشور بسر می برند. 

درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر از مردم:

محل کشت و تولید ماری جوانا را گزارش دهید

معاون اول رئیس جمهور گفت: آیین نامه ای درباره 
پیشگیری از فساد در دولت به تصویب رسیده که 
شورایی متشکل از حراست ها و بازرسی ها برای 

شناسایی گلوگاه های فساد، تشکیل شود.
اسحاق جهانگیری در شصت و یکمین همایش 
سراسری سازمان حراست کل کشور اظهار داشت: 
سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم قابل معاوضه و 

مقایسه با هیچ سرمایه دیگری نیست.
معاون اول رییس جمهور کار حراست های کشور 
را کاری سخت و دشوار توصیف کرد و گفت: کار 
حراست جزو مشاغل سخت است و باید مشکالت 

پیش روی این قشر خدوم را برطرف کنیم.
وی یکی از وظایف حراست ها را کاهش و کنترل 
تهدیدات و برقراری امنیت عنوان و خاطرنشان 
کرد: کار حراست ها رفع موانع پیش روی فرصت 
هایی است که برای کشور بوجود می آید و باید به 
گونه ای عمل شود که فرصت هایی که در بخش 
های مختلف ایجاد می شود در جهت پیشبرد 

اهداف نظام استفاده شود.
و  موانع  همواره  متاسفانه  افزود:  جهانگیری 
تهدیداتی وجود دارد که نمی گذارد از فرصت ها 
استفاده بهینه صورت گیرد و نقش حراست ها این 
است که اجازه ندهند این موانع بتواند فرصت ها را 

به تهدید تبدیل کند.
کار  براینکه  تاکید  با  رییس جمهور  اول  معاون 

حراست ها صرفاً  کار فیزیکی و امنیتی نیست، 
خاطرنشان کرد: باید نسبت به جوانب مختلف کار 
حراست فکر شود و براساس اخالق و قانون اقدام 

گردد تا بتوانیم به نتایج خوب برسیم.
مسئولین حراست ها بیش از هر چیز نیازمند قانون 
مداری و اخالق هستند چرا که کار حراست با افراط 
و تفریط سازگار نیست؛ افراط و تفریط،کارآمدی 
حراست ها را از بین می برد و حراست باید با اتکا 

به عقل گرایی  از مسائل حاشیه ای به دور باشد.
وی ادامه داد: مسئولین حراست ها بیش از هر 
چیز نیازمند قانون مداری و اخالق هستند چرا که 
کار حراست با افراط و تفریط سازگار نیست. افراط 

و تفریط،کارآمدی حراست ها را از بین می برد و 
حراست باید با اتکا به عقل گرایی  از مسائل حاشیه 

ای به دور باشد.
جهانگیری در ادامه با تاکید براینکه اولویت دولت 
قانون گرایی و مبارزه با فساد است، گفت: مهمترین 
رسالت حراست ها در مقطع فعلی قانون گرایی و 
مبارزه با فساد است و باید برای مبارزه با فساد عزم 

جدی وجود داشته باشد.
مانع  آنچه  افزود:  جمهور  رییس  اول  معاون 
که  است  این  شود  می  فساد  با  دقیق  مبارزه 
آن را همانند یک بلیه برای کشور تلقی نکنیم 
از  خود  رقیب  کردن  خارج  برای  کس  هر  و 

صحنه، به او انگ فساد بزند.
وی با تاکید براینکه کسانی که در صف مقدم مبارزه 
با فساد قرار دارند باید عزم جدی برای اینکار داشته 
باشند، گفت: مبارزه با فساد باید به صورت صحیح 
و اصولی انجام شود و وزارت اطالعات و حراست ها 
در این زمینه نقش پیشرو دارند و می توانند سایر 

دستگاه ها را نیز در این مسیر هدایت کنند.
جهانگیری با اشاره به برگزاری مستمر جلسات 
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار 
رهبری  معظم  مقام  فرمان  با  ستاد  این  داشت: 
ایم  کرده  تالش  دولت  این  در  و  شده  تشکیل 
و  شود  برگزار  مرتب  بصورت  آن  جلسات  که 
خوشبختانه مسئولین قوای سه گانه نیز بصورت 
مستمر در جلسات آن شرکت می کنند که بیانگر 
عزم و اراده جدی مسئوالن قوای سه گاه در مبارزه 

با فساد است.
در  اینکه  به  اشاره  با  رییس جمهور  اول  معاون 
جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
گفت:  است،   شده  تاکید  پیشگیری  موضوع  بر 
پیشگیری همواره مقدم بر مبارزه است و آیین نامه 
ای در این خصوص در دولت به تصویب رسیده که 
شورایی متشکل از حراست ها و بازرسی ها زیرنظر  
روسای دستگاه های اجرایی تشکیل شود تا ضمن 
شناسایی گلوگاه های فساد، به پیشگیری و نظارت 

مداوم بپردازد.

جهانگیری خبر داد:

ایجاد شورایی از حراست ها و بازرسی ها برای شناسایی گلوگاه های فساد 

اطالعیه سازمان بازرسی کل کشور در 
خصوص واگذاری امالک در شهرداری تهران 
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ارجاع 6 تقاضای تحقیق و تفحص  
به هیات رییسه مجلس 

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از ارجاع 6 تقاضای تحقیق و 
تفحص نمایندگان به هیات رییسه مجلس خبر داد. 

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در دوره دهم تاکنون 
تقاضاهایی تحقیق و تفحص در موارد مختلفی وجود داشته است. تحقیق و 
تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک الوصول بانکی کشور، 
تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی، شستا و شرکت های تابعه، تحقیق 
و تفحص  از شرکت ملی صنایع مس ایران، تحقیق و تفحص شهرداری تهران 
در واگذاری امالک، تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد تجاری و صنعتی 
و تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری همدان از جمله تقاضاهایی است که 

به هیات رئیسه مجلس ارجاع شده است. 
وی افزود: هیات رئیسه تقاضاهای واصل شده را به کمیسیون های تخصصی 
ارسال کرده و کمیسیون وظیفه دارد اطالعات مورد نیاز نمایندگان را از 
دستگاه ها بگیرد،  تشکیل جلسه دهد و در صورت اصرار متقاضیان به 
ادامه تحقیق و تفحص، موضوع در صحن علنی مطرح و به رای گذاشته 

خواهد شد. 
 یوسف نژاد گفت: در صورت تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در صحن 
علنی مجلس این موضوع به کمیسیون تخصصی برمی گردد و هیات تحقیق 
و تفحص تشکیل می شود که این هیات 6 ماه مهلت بررسی موضوع و 
تهیه گزارش را خواهد داشت و بعد  از تایید گزارش در کمیسیون مربوطه، 
گزارش خارج از نوبت در صحن علنی قرائت می شود و موارد قضائی نیز به 

قوه قضائیه ارجاع خواهد شد. 
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: ما در 9 دوره گذشته مجلس 360 
تحقیق و تفحص داشته ایم که کمتر از 10 درصد آنها به گزارش نویسی 
و صحن مجلس رسیده است. البته بخشی هم به قوه قضائیه ارجاع شده 
است. در مجلس نهم 182 تقاضای تحقیق و تفحص مطرح شده بود که 5 
یا 6 مورد آن یعنی کمتر از 3 درصد در مجلس قرائت شد. پنجاه مورد نیز 
مختومه شد یعنی در صحن قرائت شد یا اینکه از ادامه آن انصراف دادند. 
130 مورد نیز که کارهای اجرائی و عملیاتی آن انجام شده بود، باقی ماند و 

فرصت قرائت آن فراهم نشد. 
 

ابالغ آیین نامه های مدیریت سبز به دانشگاه ها 
تفاهم نامه همکاری های مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه 
آزاد اسالمی در زمینه حفظ محیط زیست و دستیابی به فناوری های نوین 

و... طی مراسمی به امضای معصومه ابتکار و رییس دانشگاه آزاد رسید. 
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در این مراسم که در پارک پردیسان برگزار 
شد، ضمن تشکر از اقدامات و تالش های دانشگاه آزاد برای حفظ محیط 
زیست، گفت: همکاری هایی بین دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان حفاظت 
محیط زیست از سال ها قبل داشتیم و دانشگاه آزاد خدمات خوبی را برای 
تربیت دانشجویان و حفظ محیط زیست داشته است. همچنین بسیاری از 
طرح های تحقیقاتی را با دانشگاه آزاد مشترکا پیگیری کردیم و بعضی ها نیز 

به سرانجام رسیده است. 
وی ادامه داد: در بسیاری از ابعاد زیست محیطی، ادارات کل ما با دانشگاه آزاد 

ارتباط دارند و زمینه ها برای همکاری بسیار زیاد است. 
ابتکار با بیان اینکه دانشگاه آزاد از افتخارات جمهوری اسالمی است، افزود: 
در حال حاضر با وزارت علوم، تفاهمنامه ای را امضا کرده ایم و در چند بعد 
زیست محیطی با دانشگاه ها وارد همکاری شده ایم مانند آموزش عمومی 
محیط زیست، بحث های آموزش و پژوهش زیست محیطی و ارائه واحد 
عملی برای دانشجویان با هدف اصالح رفتارهای زیست محیطی و جلب 

مشارکت دانشجویان بر مباحث زیست محیطی. 
وی درباره تشکل های علمی و دانشجویی زیست محیطی، گفت: باید از این 
تشکل های دانشجویی حمایت شود و دانشجویان را تشویق به حضور در 
مسائل زیست محیطی کرد.  رییس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: 
در برنامه پنجم ماده 190 تاکید شده که همه دستگاه های دولتی مدیریت 

ثبت را در دستگاه های خود اجرا کنند. 
ابتکار با بیان اینکه این موضوع در دولت یازدهم بسیار جدی گرفته شده 
است، افزود: آیین نامه های مربوط به مدیریت سبز به دانشگاه ها ابالغ شده 
است و امیدوارم با همکاری اساتید و دانشجویان تمام مسائل مدیریت ثبت 

مانند مدیریت آب و انرژی و کاهش مصرف کاغذ در دانشگاه ها اجرا شود. 
وی گفت: دولت یازدهم با تاکید بر محیط زیست از تمام ظرفیت های خود 
برای پیشبرد برنامه های زیست محیطی استفاده کرده است و باید در زمینه 
محیط زیست با نگاه علمی به مسائل زیست محیطی ورود و سعی کنیم و تا 
جایی که توان و دانش علمی اجازه می دهد با حداقل خطا و حداکثر اطمینان 

به مسائل محیط زیستی نظارت داشته باشیم. 
 

 تاکید اردوغان بر مقابله با تروریسم  
در آستانه نشست سال 2016 کشورهای گروه 20، رییس جمهور ترکیه 
اعالم کرد اولویت های کشورش از نشست سال گذشته، همچنان مقابله با 

تروریسم و بحران پناهجویان است. 
 به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیروز پیش 
از آغاز نشست سران کشورهای گروه 20 در گوانجوی چین که از فردا به 
  CCTV مدت دو روز آغاز به کار می کند در مصاحبه با شبکه خبری چینی
گفت: اکنون تهدیدات علیه ثبات جهانی مشکل اصلی ماست. یکی از این 

تهدیدات تروریسم جهانی و دیگری بحران پناهجویان است. 
اردوغان خاطرنشان کرد که کشورهای مشخصی نه  تنها به دلیل مواضع 
هدف  معادنشان«  و  زیرزمینی  »گنجنه های  دلیل  به  بلکه  استراتژیک 
تروریسم بوده اند.  وی هم چنین نسبت به استانداردهای دو گانه در قبال 
سازمان های تروریستی هشدار داد و تاکید کرد: هیچ تروریست خوبی وجود 
ندارد. تمامی تروریست ها بد هستند. به هر حال موضعی اساسی علیه تمامی 

گروهای تروریتس الزم است. 
رییس جمهور ترکیه با اشاره به نقش کلیدی چین در مدیریت اقتصاد جهانی 
یادآور شد که کشورهای گروه 20 اگر بیش از گذشته با  فقر مبارزه کنند 

اقتصاد جهان شکوفاتر خواهد بود. 
 
 

احتمال اعالم آتش بس در حلب طی روزهای آینده 
منابع دیپلماتیک اعالم کردند، آمریکا و روسیه به توافق آتش بس 48 ساعته 
در حلب و دادن مجوز ورود به کمک های بشردوستانه سازمان ملل و کاهش 
حمالت هوایی ارتش سوریه نزدیک شده اند گفته می شود احتماال این توافق 

روز یکشنبه اعالم شود. 
به گزارش ایسنا، منابع دیپلماتیک که خواستند، نامشان فاش نشود، گفتند:  
توافق هنوز به مرحله نهایی نرسیده و موارد اصلی همچنان در دست بررسی 
است و احتماال طرف های مربوطه از جمله اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا 
و گروه های مخالف سوریه نسبت به آن تردیدهایی دارند. اگر توافق حاصل 
شود منجر به تبادل اطالعات بین آمریکا و روسیه خواهد شد به طوریکه 
نیروهای روس می توانند شبه نظامیان وابسته به جبهه النصره را که آمریکا 

نیز آنها را گروه  تروریستی مرتبط با القاعده می داند، هدف قرار دهند. 
یک مقام گفت:  هنوز چیزی قطعی نشده است اما جان کری، وزیر خارجه 
آمریکا و سرگئی الوروف همتای روسش احتماال توافق را در روز یکشنبه به 
عنوان نزدیک ترین زمان مورد نظر اعالم کنند اما همچنان احتمال به تاخیر 

افتادن و اعالم آن در روز دوشنبه یا حتی بعد از آن وجود دارد. 
مسکو از طریق توافقنامه برای هماهنگی با واشنگتن جهت هدف قرار دادن 

تروریست های فتح الشام )جبهه النصره سابق( تالش می کند. 
از بین موارد مطرح در توافق که در حال حاضر بحث روی آن وجود دارد 
دادن فرصت برای ارسال فوری کمک های انسانی به حلب از طریق جاده 

کاستیلو است که در حال حاضر در دست نیروهای سوری است. 
همچنین در این توافق بر محدود کردن پروازهای نظام سوریه در مناطق 

مشخص در حلب تاکید شده است. 

ایران حمالت انتحاری درپاکستان 
را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه حمالت انتحاری در 
مقابل دادگاه شهر پیشاور پاکستان را که منجر به 
کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم بی گناه شد، را 

به شدت محکوم کرد.
به گزارش مهر، بهرام قاسمی، سخنگو و رییس مرکز 
دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، 
شدت  به  را  پاکستان  در  اخیر  انتحاری  حمالت 

محکوم کرد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه حمالت انتحاری در 
مقابل دادگاه شهر پیشاور پاکستان را که منجر به 
کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم بی گناه شد، را 

به شدت محکوم کرد. 
وی همچنین ضمن ابراز همدردی با ملت و دولت 
بازماندگان   به  پاکستان  همسایه  و  دوست  کشور 

قربانیان این حاثه تلخ تسلیت گفت. 
 
 

»مقتدی صدر« تمامی مردم عراق 
را به اعتصاب فراخواند

 رهبر جریان صدر عراق از تمامی مردم و کارکنان 
و  فساد  به  اعتراض  در  که  کرد  درخواست  عراقی 
همچنین مطالبه انجام اصالحات در کشور، دست به 

اعتصاب غذا و کار بزنند.
به گزارش مهر، مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق 
کارمندان این کشور را به دست کشیدن از کار در 

اعتراض به فساد فراخواند. 
بر اساس این گزارش، مقتدی صدر رهبر جریان صدر 
عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد: پس از پایان مهلت 
یک ماهه، باید اعتراضات مسالمت آمیز را برای انجام 
اصالحات اجرایی کنیم. ما همچنان گزینه هایی برای 

پایان دادن به فساد در اختیار داریم. 
تمامی  از  کرد:  تصریح  عراق  صدر  جریان  رهبر 
کارمندان به استثنای دستگاه های امنیتی و اماکن 
برگزاری امتحانات درخواست می کنم که روز یکشنبه 
و دوشنبه 4 و 5 سپتامبر )14 و 15 شهریور(، دست 
از کار بکشند و در برابر مراکز کار خود توقف کنند تا 
در صورت پیش آمدن کار حساس و اورژانسی آن را 

خارج از مکان اداری خود انجام دهند. 
وی در همین راستا افزود: با این اقدام اثبات خواهد 
شد که انجام اصالحات عالوه بر اینکه یک درخواست 
نیز  دولت  کارکنان  خود  خواسته  است،  مردمی 
می باشد. تمامی مردم عراق مخاطب این درخواست 

من هستند. 
مقتدی صدر همچنین از مردم خواست که از روز 
جمعه مصادف با 9 سپتامبر )19 شهریور( و پس 
از برگزاری نمازجمعه تا صبح روز یکشنبه مصادف 
با 11 سپتامبر )21 شهریور( با حضور در مساجد، 
نهادهای  و  عبادی  اماکن  کلیساها،  حسینیه ها، 

اجتماعی و فرهنگی اعتصاب غذا کنند. 

 
 رقابت ترامپ و کلینتون 
در اظهارات ضد برجامی 

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از 
انتشار گزارش ادعایی موسسه علوم و امنیت بین الملل 
درباره ی اجرای برجام بیانیه هایی ضد ایرانی منتشر و 
تالش کردند در اظهارات خصمانه خود علیه ایران از 

یکدیگر سبقت بگیرند. 
صهیونیستی  روزنامه  نوشته  به  ایسنا،  گزارش  به 
تایمزآو اسراییل، کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد 
جمهوری خواهان در انتخابات پیش روی آمریکا در 
واکنش به گزارش موسسه علوم و امنیت بین الملل 
که در آن ادعا شده ایران از یک سری معافیت های 
محرمانه در برجام برخوردار شده است، به هیالری 
دموکرات  حزب  از  وی  انتخاباتی  رقیب  کلینتون 
حمله ور شد و در بیانیه ای اعالم کردم: توافق هسته ای 
بدی که هیالری کلینتون به طور محرمانه با ایران 

پیشگام آن بود، روز به روز بدتر به نظر می آید. 
هیالری کلینتون که وزیر امور خارجه اولین دوره 
ریاست جمهوری باراک اوباما بود، گام های اولیه را 
برای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 برداشت که 

تابستان گذشته میان این کشورها حاصل شد. 
در ادامه این بیانیه ادعا شده است: اکنون کامالً روشن 
شده است که رییس جمهور اوباما تالش کرده است 
توافقی ضعیف را به نمایش بگذارد که هیچ گاه به 
طور کامل راه دستیابی ایران به سالح هسته ای را 
نمی بندد، در حالیکه دشمنان ما را جسور کرده است. 

بین الملل در گزارش خود  امنیت  موسسه علوم و 
کمیسیون  موافقت  با  ایران  که  است  شده  مدعی 
مشترک نظارت بر برجام اجازه پیدا کرده است، بیش 
از 3 کیلوگرم سقف تعیین شده در توافق هسته ای، 
اورانیوم با غنای پایین ذخیره کند و به عالوه بیش 
از حجم مشخص شده در برجام، آب سنگین صادر 
کند. مقامات آمریکایی این گزارش را کامال رد و تاکید 
کردند که ایران همان طور که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز مورد تایید قرار داده، به تعهداتش پایبند 

بوده است. 
به  پاسخ  در  نیز  کلینتون  انتخاباتی  کمپین 
این  گزارش  درباره  اظهارنظر  برای  درخواست ها 
این  به  مستقیم  طور  به  اگر  آمریکایی،  اندیشکده 
گزارش اشاره نکرد اما اعالم کرد که کلینتون معتقد 

است باید ابزار فشار را بر ایران حفظ کرد. 
سخنگوی هیالری کلینتون گفت که نامزد حزب 
از  آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  دموکرات در 
تصویب دوباره قانون تحریم های ایران حمایت می کند 
و پس از به قدرت رسیدن به اعمال تحریم های حقوق 
بشری و تحریم های مرتبط با برنامه موشکی ایران 

ادامه خواهد داد. 
این در حالی است که دولت باراک اوباما می گوید 
که  ایران  تحریم های  قانون  تجدید  برای  ضرورتی 
ابتدا در دهه 1990 به تصویب می رسید در طول 
چراکه  ندارد  وجود  شد،  تمدید  گذشته  سال های 

منجر به تضعیف توافق هسته ای می شود. 
بن رودز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز با انتشار 
ادعایی  گزارش  به  خود  توییتر  صفحه  در  پیامی 
نشان  واکنش  بین الملل  امنیت  و  علوم  موسسه 
داد و گفت: دولت اوباما تایید کرده است که هیچ 
اجازه  جهانی  قدرت های  نداشته،  وجود  معافیتی 
هیچ راه میان بری به ایران در اجرای توافق هسته ای 

نمی دهند. تعهدات ایران هیچ تغییری نکرده است. 

خبرخبر

اد      امه از صفحه1
وی افزود: در موضوع اقتصاد، عالوه بر رصد 
اطالعاتی و اطالع رسانی دقیق و به موقع، هم 
به سالمت اقتصادی و هم به امنیت اقتصادی 
نیاز داریم، سرمایه گذار باید احساس امنیت 
اندک  خاطر  به  که  نکند  احساس  و  کند 

مسئله ای متعرضش می شوند. 
علوی اظهار داشت: در تمام دنیا پناهگاه فعاالن 
قدرت های  و  ها هستند  اقتصادی حاکمیت 
فعاالن  و  گذاران  سرمایه  مدافع  حکومتی 
قدرت  جایی  یک  در  اگر  و  است  اقتصادی 
حکومتی به جای پشتوانه ی فعاالن اقتصادی 
نقطه مقابل آنها شود، در آن حکومت نباید 

انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم. 
وزیـر اطالعـات تاکیـد کـرد: مـا هـم بـه 
سـالمت  بـه  هـم  و  اقتصـادی  امنیـت 
اقتصـادی نیـاز داریـم و باید با هر مفسـده 
اقتصـادی و با هـر خالف اقتصادی توسـط 
هـر کسـی، هـر جناحـی و هـر بخشـی که 

باشـد بایـد برخـورد شـود. 
وی ادامه داد: اگر در جامعه ای فساد به یک 
بخشی نسبت داده شد به آن پرداخته شود 
اما فساد به بخش دیگری منصوب بود بایکوت 
شود و با کسانی که آن فساد را مطرح کرده 
اند برخورد شود، آن جامعه آرزوی رسیدن به 

یک اقتصاد سالم را باید در رویاها ببیند. 
علوی اظهار داشت: در بحث مبارزه با فساد 
باید پیشگیری را مقدم بداریم و آموزه های 
از  »پیشگیری  فرماید  می  ما  به  اسالمی 

معالجه مقدم است«. 
فسادی  ندهیم  اجازه  باید  اصاًل  افزود:  وی 
بوجود بیاید نه آنکه فساد ایجاد شود سپس 
تعطیلی  ندهیم  اجازه  شود!  برخورد  آن  با 
از  پس  اینکه  نه  بیاید  بوجود  ها  کارخانه 
تعطیلی کارخانه ها بگوییم چرا تعطیل شد و 

حاال برای راه اندازی مجدد چکار کنیم. 
وزیر اطالعات گفت: هر حرکتی که سرمایه 
گذاران و کارآفرینان را دچار تردید کند، ضد 

اقتصاد مقاومتی است. 
با  برخوردمان  نحوه  ببینیم  باید  افزود:  وی 

کارگزاران و کارآفرینان چگونه است. 

علوی تاکید کرد: دستگیری یک کارآفرین و 
یک سرمایه دار باید آخرین راهکار باشد یعنی 
زمانی که همه راهکارها جواب نداد آن وقت 

باید به سمت دستگیری برویم. 
وی گفت: متأسفانه در یک مقطعی و االن هم 
توسط بخش هایی تا یک بحثی مطرح می 
شود که در یک جایی فساد محتمل وجود 
دارد، بعضاً احضار، بازداشت و برخورد صورت 
می گیرد و بعد هم انتظار اقتصاد مقاومتی 

داریم. 
وزیر اطالعات افزود: این موارد با رهنمود های 
اسالم  های  آموزه  با  و  رهبری  معظم  مقام 
مغایر است. اسالمی که پیامبر آن می فرماید: 
و  آرامش  احساس  مردم  که  »در سرزمینی 
امنیت نکنند خیر و برکتی بوجود نمی آید«. 

وی گفت: کسی که کارآفرین و فعال اقتصادی 
است اگر احساس آرامش نکند چه انتظاری 
داریم که خیر و برکتی به  نام اقتصاد مقاومتی 

بوجود بیاید. 
باید  امنیتی  بحث  در  داشت:  اظهار  علوی 
امنیت  که  کنیم  انتخاب  را  راهکارهایی 
اقتصادی را مختل نکند و در بحث فساد باید 

پیشگیری را مقدم بر برخورد معالجه بدانیم. 
عنوان  به  ما  اگر  کرد:  تاکید  اطالعات  وزیر 
اطالعات و حراست ها از فسادی که در یک 
مکانی بوجود می آید به موقع مطلع نشویم 
و در جهت جلوگیری از آن اطالع رسانی و 

تصمیم سازی نکنیم تا فساد عملی شده و از 
رسانه ها سردر بیاورد اینجا همان انفجار بمب 
به نوع دیگر است که حیثیت ها، آرامش ها و 
اعتمادهای ملی را از بین می برد. بنابراین باید 

اطالع به موقع از مفاسد داشته باشیم. 
وی افزود: سرمایه و کارخانه داشتن و یکسری 
نظر  باید  و  نکنیم  تلقی  فساد  را  معامالت 
خواهیم  نمی  که  ما  باشیم،  داشته  وسیعی 
با  را  افراد  و  باشیم  داشته  برخورد شخصی 
وضعیت شخصی خودمان بسنجیم که ما چه 
داریم و او چه دارد چرا که ما جزء حکومت 
هستیم و حکومت باید نگاه کالن داشته باشد 

تا کارها راه بیفتد. 
مجرم  را  گذار  سرمایه  نه  داد:  ادامه  علوی 
بدانیم و نه سرمایه داشتن را گناه بدانیم بلکه 
با یک نظر و همت بلند کمک کنیم تا کارها 

پیش برود. 
وی گفت: فکر نکنیم که وارد کردن چیزی 
از کشور دیگر در تمامی صورت ها با اقتصاد 
چیز«  »چه  خیر،  دارد؛  مغایرت  مقاومتی 
وارد کردن مهم است، یک وقتی تکنولوژی 
وارد  صنعتی  آالت  ماشین  و  کمپرسور  یا 
می کنیم که این موضوع مغایرتی با اقتصاد 
مقاومتی ندارد. چون از ویژگی های اقتصاد 
مقاومتی، درون زا بودن و برون گرا بودن است 

یعنی چیزی فراتر از برون نگر بودن است. 
وزیر اطالعات با بیان اینکه گرایش باید مولد 

باشد نه مصرفی، افزود: نباید تولیدات مصرفی 
را وارد کشور کنیم بلکه باید به دنبال وارد 
کردن تکنولوژی، ماشین آالت و آنچه باعث 

ایجاد اشتغال در کشور می شود باشیم. 
علوی ادامه داد: وحدت ملی یکی از پشتوانه 
های اقتصاد مقاومتی است و اگر در جامعه 
موضوعی  اگر  باشد،  همگرایی  و  وحدت  ما 
وجود دارد به صورت کارشناسی و فنی در 
فضای دوستانه مطرح شود و نقد دلسوزانه و 
منصفانه صورت بگیرد، آن وقت وحدت ملی 
ما مخدوش نمی شود و وقتی وحدت داشته 
باشیم، بستر برای فعالیت داخلی و خارجی 
اقتصاد فراهم می شود و اال اگر با عنوان انتقاد 
انتظار نداشته باشیم  با همدیگر دعوا کنیم 
افرادی از بیرون می آیند و در کشور سرمایه 

گذاری می کنند. 
علوی گفت:  اختالف ها با عنوان انتقاد و هر 
چیز دیگری کشور را به زمین می زند و در 
را  ما  کار  دادن  هم  دست  به  دست  عوض، 

محکم می کند. 
وی اظهار داشت: متأسفانه می بینیم گاهی 
اوقات، منافع بخشی و گروهی بر منافع ملی 
سایه می اندازد و برای تحقق منافع بخشی به 
منافع ملی ضربه می زنیم و این امر پسندیده 
ای نیست. چرا که باید منافع ملی را به عنوان 
یک اصل قرار دهیم و در جهت تحقق آن 

برنامه ریزی کنیم. 
تصمیم  ریزی،  برنامه  گفت:  اطالعات  وزیر 
سازی و اطالع رسانی ما باید بر مبنای منافع 
ملی باشد و به گونه ای اطالع رسانی کنیم که 
تصمیم گیران مملکت تصمیم های ملی و در 

جهت رشد اقدامات ملی گام بردارند. 
ادارات کل حراست سراسر  از مدیران  وی 
کشور تقاضا کرد کارخانه هایی که تعطیل 
بوده و یا در حال تعطیل شدن هستند را 
موقع  به  رسانی  اطالع  و  کنند  شناسایی 

داشته باشند. 
اطالعات  ها  حراست  داشت:  اظهار  علوی 
درست ارائه کنند تا رئیس جمهور، معاون اول 
رئیس جمهور و وزرای مربوطه اطالع داشته 

باشند تا بتوانند تصمیم درستی بگیرند. 

علوی:دولتبهاقتصادمقاومتیاعتقاددارد

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: اولویت نظام 
بانکی کشور در سال جاری رفع مشکالت 
و  تولیدی  متوسط  و  کوچک  واحدهای 

صنعتی است.
مشکالت  رفع  بانکی  نظام  اولویت  سیف: 

واحدهای کوچک و متوسط تولیدی است
با خبرنگاران  ا... سیف در گفت وگو  ولی 
امسال  پایان  در  کرد  امیدواری  ابراز 
فعالیت  ادامه  برای  که  نباشد  واحدی 

نیازمند تامین مالی باشد.
با  بویژه  مشترک  مالی  پیمان  برقراری  وی 
کشورهای همسایه را از راهبردهای اساسی 
مسئوالن نظام اسالمی برشمرد و اظهار کرد: 
گسترش مراودات تجاری و بازرگانی با این 
کشورها نیز در چارچوب این راهبرد دنبال 

می شود.
 FATF گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
)اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی( در 
حال پذیرش این موضوع است که فعالیت 
یک  اساس  بر  ایران  مالی  های  بنگاه  های 

چارچوب استاندارد صورت می گیرد.
اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی دارای 
ضوابط و مقرراتی است که گروه اقدام مالی 
که یک مجمع بین المللی است تنها از جهت 
استانداردسازی بر فعالیت های مالی کشورها 

نظارت می کند.
پولشویی  با  مبارزه  عالی  شورای  افزود:  وی 
در کشور تشکیل شده و ریاست آن نیز بر 
عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای 
آن نیز شامل وزیران امور خارجه ، اطالعات 
، دادگستری ، کشور و رئیس بانک مرکزی 
است و واحد اقدام مالی بانک مرکزی نیز زیر 

نظر این شورا فعالیت می کند.
این  شد:  یادآور  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
مجموعه بر فعالیت گروه اقدام مالی نظارت 
می کند و تالش دارد از استفاده از ابزار حساب 
های بانکی و گردش عملیات بانکی در کشور 
برای سوء استفاده در موارد پولشویی یا تامین 

مالی تروریسم جلوگیری کند.
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تاکید  سیف 
پیش از مطرح شدن موضوع FATF قانون 
مبارزه با پولشویی را در حدود پنج سال پیش 
و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در 

بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد.
است  ممکن  کشور  مسئوالن  افزود:  وی 
تصمیم بگیرند در خصوص یک مورد خاص با 
یک کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته 
باشند، شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد 
مشخص کند چه گروه هایی تروریستی تلقی 
می شوند و از هیچ جای دیگری نمی توان این 

موضوع را به جمهوری اسالمی دیکته کرد. 

ریاست جمهوری  مورد  در  آنکه شایعاتی  با 
دختر »اسالم کریم اف« منتشر شده اما اسناد و 
شواهد حکایت از آن دارد که شوکت میرضیایف 

گزینه نخست ریاست در ازبکستان است.
مراسم خاکسپاری »اسالم کریم اف« دیروز 
در شهر زادگاه او »سمرقند« که مادر و دو 
برادر او نیز در آنجا به خاک سپرده شده اند، 

برگزار خواهد شد. 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه، 
مرگ کریم اف را ضایعه بزرگی برای مردم 
 - مدودف«  »دیمیتری  و  خواند  ازبکستان 
مراسم  در  کرد  اعالم  روسیه،  وزیر  نخست 

خاکسپاری وی شرکت خواهد کرد. 
طبق گزارش ها، تا این لحظه عالوه بر مدودف، 
حضور »امامعلی رحمان« رئیس جمهوری 
تاجیکستان و »قربان علی بردی محمد اف« 
مراسم  در  ترکمنستان  جمهوری  رئیس 
خاکسپاری رئیس جمهوری ازبکستان قطعی 
شده است. قرقیزستان، بالروس و قزاقستان 
نیز به عنوان سایر جمهوری های به جامانده از 
شوروی سابق، اعالم کرده اند هیأت  هایی را به 
سرپرستی نخست وزیران خود به این مراسم 

اعزام خواهند کرد. 
اما گذشته از این مسائل موضوع جانشینی 
کریم اف مسئله جدی در ازبکستان است اما 
با این وجود، کریم اف هیچ جانشین رسمی 
ندارد و در حال حاضر، تنها فردی که به نظر 
از بخت بیشتری برای جانشینی او برخوردار 
است،   شوکت میرضیایف نخست وزیر، این 
کشور است که از سال 2003 تصدی این مقام 
را بر عهده دارد. گفته می شود میرضیایف برای 

تصدی پست ریاست جمهوری ازبکستان، از 
حمایت »رستم عنایت اف« رئیس قدرتمند 
برخوردار  نیز  این کشور،  اطالعاتی  دستگاه 
است؛ چراکه اطالعات مهم او درباره میرضیایف 
به  اندازی  است که به راحتی می تواند منافعش 

را در دوران ریاست جمهوری او تامین کند. 
شوکت میرضیایف متولد سال 1957 میالدی، 
مهندسین  دولتی  دانشگاه  التحصیل  فارغ 
»تاشکند«،  کشاورزی  مکانیزه  و  آبیاری 

استاندار استان های »جزخ« و سمرقند است. 
اف«  عظیم  »رستم  احتمالی  نامزد  دومین 
سال 1998  از  و  بوده  مالی  وزیر  ساله   56
همیشه در مقامهای مربوط به این حوزه کار 
کرده است. او را در روابط خارجه باتجربه تر 

می نامند. 
»رستم  مهم  خیلی  و  سوم  احتمالی  نامزد 
عنایت اف« 72 ساله رئیس امنیت ملی است. 
او فرد نزدیک به کریموف بود و بسیاری وی را 
در سرکوب گلناره کریموا دختر بزرگ رئیس 

جمهوری متهم می کنند. 

گاردین خبر داد؛

»میرضیایف« گزینه نخست ریاست جمهوری ازبکستان

از  گفت:  اطالعات  فناوری  کارشناس  یک 
اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  که  آنجایی 
پیدا  افزایش  توجهی  قابل  صورت  به  امروزه 
سیر  واقعی  دنیای  در  کمتر  افراد  و  کرده 
معضالتی  بزرگ ترین  از  افسردگی  می کنند، 
است که در بستر فضای مجازی، شبکه های 

اجتماعی و اینترنت شکل گرفته است. 
کاهش  برای  اینکه  بیان  با  سمنی،  اعظم 
تاثیر شبکه های اجتماعی به صورت منفی بر 
روحیات مردم تنها یک راه وجود دارد، تاکید 
کرد: حضور داشتن و قرار گرفتن هرچه بیشتر 
افراد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
به نوعی معتاد در دنیای واقعی است و در پی 
استفاده زیاد یک فرد از شبکه های اجتماعی، 
سرمایه اجتماعی وی کاهش یافته و یا حتی 
دوستان  نقش  یعنی  رفت  خواهد  بین  از 
زندگی  در  غیره  و  اطرافیان  خانواده،  واقعی، 

چنین فردی کم رنگ خواهد شد. 
غیرمستقیم  وجوه  از  دیگر  یکی  افزود:  وی 
شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر افسردگی 
نیز به حِس درماندگی مربوط است؛ در این 
احساس  یک  از  ناشی  که  افسردگی  نوع 

درماندگی نسبت به مشکالت، آینده، رسیدن 
به آینده خوب و... است، تا زمانی که فردی 
نخواهد  نیز  افسردگی  دچار  نشود  درمانده 
شد؛ پس موضوع اصلی که در این بخش باید 
افراد  وقتی  که  است  این  شود،  توجه  آن  به 
غیرعلمی  اتفاقات  از  با سیلی  که  کاربرانی  و 
و بدون حد و مرز مواجه می شوند در بخش 

اول شاید این اتفاقات دارای جذابیت ویژه و 
خاصی باشد اما در ادامه انتظارات غیرواقعی 
با مشاهده سبک زندگی انسان های دیگر در 
مکانی غیر از شرایطی که فرد زندگی می کند، 
ایجاد می شود و این احساس، خود بزرگ ترین 
عامل برای ایجاد حس درماندگی در شخص 

خواهد بود. 

این  بیان  با  اطالعات  فناوری  کارشناس  این 
قارچ گونه  به صورت  اجتماعی  شبکه های  که 
احساسات دیگران را تولید و تکثیر می کنند و 
تنها راه حل آن اهمیت دادن بیشتر به دنیای 
را  واقعی است که آسیب های دنیای مجازی 
شبکه های  کرد:  اظهار  داد،  خواهد  کاهش 
مجازی فواید زیادی نیز دارند، اما در صورتی  
که ما آن ها را جایگزین دنیای واقعی نکنیم، 
بهترین  عنوان  به  این شبکه ها  از  توانیم  می  
ابزار برای توسعه و راه اندازی کسب و کارهای 
نوینی که امروزه در جامعه طرفداران زیادی 
را نیز دارد، استفاده و مضرات این شبکه ها را 

تبدیل به فواید کنیم. 
سمنی با بیان آماری از حضور کاربران ایرانی 
طبق  کرد:  خاطرنشان  مجازی،  فضای  در 
پرطرفدارترین  شده،  منتشر  آمار  آخرین 
که  ایران  در  استفاده  مورد  اجتماعی  شبکه 
از  بیش  گذشته،  ماه  چند  طی  است  تلگرام 
از مرز  12 میلیون نفر کاربر داشته که حاال 
23 میلیون گذشته است و با این تعاریف ما 
باید منتظر تاثیر این شبکه های اجتماعی بر 

روی خلقیات افراد باشیم. 

راهکار کاهش تاثیر منفی شبکه های اجتماعی 

سیف: اولویت نظام بانکی رفع مشکالت 
واحدهای تولیدی است
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تریاکسربدارجاندوازده
نفرراگرفت

عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات پزشکی 
قانونی از مرگ 12 تن در تهران به دلیل مصرف 

تریاک سرب دار از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
محمدرضا قدیرزاده گفت:عالئم مسمومیت مزمن با 
سرب به صورت غیراختصاصی و شامل کم خونی، 
ضعف و بی حالی، درد شکم، یبوست مزمن، دردهای 

استخوانی و مفصلی و حتی ضعف عضالنی است.
وی درباره تشخیص قطعی این مسمومیت افزود: 
تشخیص قطعی مسمومیت با سرب با انجام آزمایش 
و با تعیین سطح سرمی در خون است و بیماران با 
مشاهده چنین عالئمی باید حتما به مراکز درمانی و 
بیمارستان ها مراجعه کنند و تحت درمان تخصصی 

قرار گیرند.
افرادی که مشکوک به مصرف تریاک  افزود:  وی 
سرب دارند برای اندازه گیری سطح سرب خون خود 
باید حتما به آزمایشگاه بروند و چنانچه این میزان 
باالتر از حد نصاب بود برای درمان به مراکز درمانی و 
بیمارستان ها و مراکز ترک اعتیاد و سوء مصرف مواد 

مخدر جهت درمان این مسمومیت مراجعه کنند.
تقاضای  کاهش  کارگروه  رئیس  صفاتیان،  سعید 
اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پیش تر در گفت و گو با 
ایرنا اظهار کرد: قاچاقچیان مواد مخدر به دلیل ارزانی 
سرب، همچنان تریاک را با این ماده نصف به نصف 
مخلوط می کنند که مصرف آن معتادان را مسموم 
می کند و کبد، طحال، کلیه و در نهایت مغز آنان 

را از بین می برد.
وی اضافه کرد: بدن ما روزانه به سه میلی گرم سرب 
نیاز دارد، اما اگر یک معتاد بخواهد نیم گرم تریاک 
مصرف کند، 500 میلی گرم )نیم گرم( سرب به 
بدنش وارد می شود که این موضوع بسیار خطرناک 
است، چون میزان سربی که وارد بدنش می شود 

150 برابر بیشتر از حد معمولی می شود.

اصالحسبکزندگی
باظرفیتدانشآموزی

معاون بهداشت در حاشیه بازدید از مراکز بهداشتی 
از  استفاده  ضرورت  بر  تاکید  با  فنالند  درمانی  و 
ظرفیت دانش آموزان برای تغییر در رفتار و سبک 
زندگی، گفت: کشور فنالند از طریق ارائه برنامه های 
گسترده آموزشی در سطح مدارس و مهد کودک ها 
و تغییر برنامه های آموزش و پرورش توانسته است 

، سبک زندگی را در میان افراد جامعه اصالح کند.
دکتر علی اکبر سیاری در حاشیه بازدید از مراکز 
بهداشتی و درمانی فنالند یکی از اقدامات خوب و 
موثر فنالند در حوزه سالمت را ثبت اطالعات مربوط 
به سالمت افراد از سال 1972 میالدی بیان کرد و 
گفت: اقدامات این کشور در حوزه سالمت، مبتنی 
بر تحقیق و شواهد بوده است به طوری که در یکی 
از مراکز تحقیقاتی خود 1400 محقق مشغول به 
فعالیت هستند که 46 درصد در حد PHD  بودند.
این  در  افزود:  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
کشور ساالنه حدود 760 مقاله علمی منتشر می 
شود که خود نشان دهنده این است که اقدامات 
در این کشور بر مبنای شواهد و تحقیق صورت می 
گیرد. خوشبختانه در کشور ما هم اقدامات مبتنی بر 
شواهد و تحقیق انجام می شود و توانسته ایم عوامل 
خطر ابتال به بیماری ها و علت مرگ را شناسایی 
کنیم.وی بر لزوم تغییر رفتار و سبک زندگی مردم 
تاکید کرد و گفت: تغییر عادات و رفتار کار مشکلی 
است و نیاز به زمان دارد تا بتوان به صورت تدریجی 
عادات و رفتار را تغییر داد و کشور فنالند از طریق 
تدریجی  صورت  به  است  توانسته  رسانی  اطالع 

عادات و سبک زندگی مردم را تغییر دهد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر استفاده 
از ظرفیت دانش آموزان برای تغییر در رفتار و سبک 
زندگی، افزود: این کشور از طریق ارائه برنامه های 
گسترده آموزشی در سطح مدارس و مهد کودک ها 
و تغییر برنامه های آموزش و پرورش توانسته تغییر 

سبک زندگی را در میان جامعه ایجاد کند.

عوارضمسکن»ایبوپروفن«
چیست؟

استان  علوم پزشکی  دانشگاه  دارویی  کارشناس 
زنجان گفت: ایبوپروفن از دسته داروهای ضدالتهاب 
غیراستروئیدی است که مصرف طوالنی مدت آن 

همانند سایر داروها عوارضی به دنبال دارد.
الهام آزادفالح ،با اشاره به این موضوع که مصرف 
بی رویه داروها همیشه باعث بروز عوارضی در بدن 
می شود، خاطرنشان کرد: »ایبوپروفن« دارویی است 
که برای تسکین عالیم رماتیسمی، قاعدگی های 

دردناک، تب بر و ضددرد به کار برده می شود.
داروهای  دسته  در  دارو  این  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  دارد،  قرار  غیراستروئیدی  و  ضدالتهاب 
عوارضی که برای این دارو در مصرف درازمدت آن 
گفته می شود عبارتند از، ایجاد خطر فشار خون 
و سکته مغزی است که فشار خون را باال برده و 
سکته قلبی را افزایش می دهد.این کارشناس افزود: 
به طور کلی این نوع داروها که ایبوپروفن نیز در 
دسته آن قرار دارد، همگی باعث ایجاد فشار خون 
کرد:  تصریح  می شود.آزادفالح  افراد  در  مقاوم 
همچنین از دیگر عوارض این دارو، ایجاد مشکالت 
گوارشی است که اگر با غذا مصرف شود عوارض 
را تا میزان زیادی کاهش می دهد.کارشناس دارویی 
اظهارکرد:  زنجان  استان  علوم پزشکی  دانشگاه 
افزایش  دارد،  دارو  این  که  عوارضی  دیگر  از 
اثر محدود کردن  خطر بروز بیماری های قلبی و 
محافظت کنندگی قلبی داروی آسپرین است. کسی 
که بیماری قلبی دارد نباید این دو دارو را همزمان 
استفاده کند و اگر مجبور به مصرف همزمان شد، 
آسپرین باید چهار ساعت بعد از مصرف ایبوپروفین 
استفاده شود.این کارشناس با بیان اینکه این دارو 
عوارض کلیوی نیز ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: 
مصرف این دارو برای بیمارانی که مشکل کلیوی 

دارند باید محدود باشد.

اجرایطرح»سفیرانسالمت«درمدارس

مدیرکل دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در سال 
تحصیلی جدید، طرح سفیران سالمت را در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول 
گسترش خواهیم داد، گفت: تنها 2 درصد بوفه های مدارس دچار مشکل 

بوده اند.
حسن ضیاءالدینی مدیرکل دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش  در 
خصوص »مهمترین برنامه های بهداشت و سالمت دانش آموزان در سال 
تحصیلی جدید«، با اشاره به برنامه های مختلف آموزش و پرورش اظهار 
داشت: در آموزش و پرورش در خصوص نیروی انسانی در بخش بهداشت 

با کمبود مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در این خصوص از خود دانش آموزان برای آموزش دانش آموزان 
دیگر استفاده کرده ایم؛ چرا که تأثیر آموزش همساالن بیشتر است و اگر 
یکی از دانش آموزان را آموزش دهیم و آنها بتوانند آموزش ها را به دیگر 

دانش آموزان انتقال دهند، تأثیر زیادی به همراه دارد. 
ضیاءالدینی با اشاره به اینکه در سال گذشته طرح سفیران سالمت را 
در مدارس متوسطه دوم راه اندازی  کرده ایم، یادآور شد: حدود 500 هزار 
دانش آموز را با همکاری وزارت بهداشت در این طرح آموزش داده ایم که این 

آموزش ها شامل تغذیه، سالمت، کنترل خشم و خودمراقبتی بوده است.
مدیرکل دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بنا داریم در 
سال تحصیلی جدید، طرح سفیران سالمت را در مقطع ابتدایی و متوسطه 
اول گسترش دهیم؛ ضمن اینکه برنامه جامعی در این خصوص داشته و در 

هر استان نیز قصد برگزاری جشنواره سفیران سالمت را داریم.
وی در خصوص »برنامه ها برای تأمین مربیان بهداشت در مدارس«، بیان 
داشت: یکسری از معلمانی که در رشته های مرتبط بوده اند را آموزش 
داده ایم که این افراد جذب بهداشت مدارس شده اند؛ ضمن اینکه در آزمون 
استخدامی آموزش و پرورش در سال گذشته نیز تعدادی مربی بهداشت 
جذب شدند و در سال جاری نیز براساس نیاز ادارات کل آموزش و پرورش 

استان ها، تعدادی به این امر اختصاص پیدا می کنند. 
ضیاءالدینی خاطرنشان کرد: اگر مجلس ردیف استخدامی در خصوص 
جذب مربیان بهداشت به آموزش و پرورش اختصاص دهد، این وزارتخانه 

آمادگی انجام این کار را دارد.

گروههایپرخطرواکسنآنفلوآنزابزنند

دبیر انجمن داروسازان ایران در آستانه فصل پاییز و با اشاره به نوسانات 
دمای هوا و احتمال شیوع سرماخوردگی، نسبت به مصرف خودسرانه 
آنتی بیوتیک ها هشدار داد و در عین حال به گروه های در معرض خطر 
توصیه کرد که در آستانه فصل سرد سال نسبت به واکسیناسیون آنفلوآنزا 
اقدام کنند.دکتر سید مهدی سجادی ، با اشاره به نوسانات دمای هوا و 
احتمال شیوع سرماخوردگی اظهار داشت: متاسفانه مردم بر اساس یک باور 
کامال غیر علمی به محض بروز عالئم سرماخوردگی به سراغ آنتی بیوتیک ها 
می روند. این درحالی است که مصرف انواع آنتی بیوتیک به هیچ وجه کمکی 

به درمان سرماخوردکی نمی کند.
فایده ای  تنها  نه  آنتی بیوتیک ها  خودسرانه  مصرف  سجادی،  گفته  به 
برای بدن ندارد، بلکه فرد را دچار عوارض ناشی از مصرف آن و مقاومت 
آنتی بیوتیکی می کند.وی با اشاره به ضرورت واکسیناسیون علیه آنفلوانزا 
بویژه برای گروه های پرخطر ادامه داد: معموال هر ساله از نیمه شهریور ماه، 
توزیع واکسن آنفلوانزا شروع می شود و افراد در معرض خطر بهتر است به 
جای دل بستن به مصرف آنتی بیوتیک ها، آگاهانه نسبت به واکسیناسیون 
علیه آنفلوانزا اقدام کنند. البته بازهم نکته قابل توجه آن است که این واکسن 
برای ایجاد ایمنی مقابل سرماخوردگی نیست و نباید این دو بیماری را 
ایران اضافه کرد: میان عالئم  یکسان تصور کرد.دبیر انجمن داروسازان 
سرماخوردگی و آنفلوانزا اختالف زیادی وجود دارد. عالیم آنفلوانزا معموال 
به صورت تب ناگهانی، احساس لرز، گاهی لرز واقعی، درد کلی بدن، سرفه، 
ترشحات توام با خلط، درد پشت قفسه صدری، درد دور چشم در مواردی 
درد مفاصل و نیز کوفتگی بدن و ضعف و بی حالی شروع می شود. از عالیم 
دیگر این بیماری آبریزش از بینی و گلو درد است و در برخی از موارد افراد 

دچار اسهال و استفراغ نیز می شوند.
سجادی تصریح کرد: مصرف نابجای آنتی بیوتیک در این افراد، سالمت 
ایجاد  اینکه سبب  قرار می دهد. ضمن  را در معرض خطر جدی  آن ها 

مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک می شود که بسیار خطرناک است.

خدماتبیمهایایرانیانجهانیشد
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: به عنوان یکی از دستاوردهای 
مهم دولت تدبیر وامید، امکان بهره مندی از پوشش تأمین اجتماعی برای 
تمامی ایرانیان اعم از شاغل یا غیرشاغل و خانواده های آنان در کشورهای 

امارات متحده عربی، عمان، چین، قطر و کویت فراهم شد.
به گزارش پیام زمان از از سازمان تامین اجتماعی، حسین جودکی با اعالم 
این خبر افزود: بزودی دامنه این پوشش به کشورهای ایاالت متحده آمریکا، 
کانادا، آلمان، ایتالیا، انگلستان، استرالیا، سوئد، روسیه و چند کشور که 

میزبان بیشترین ایرانیان هستند تسری خواهد یافت.
وی با اشاره به این موضوع که اکنون کشورهای آمریکا، کانادا و امارات 
متحده عربی به ترتیب باالترین تعداد ایرانیان را دارا هستند، ادامه داد: 
با توجه به همین آمار، اداره کل اتباع با برنامه ریزی، ترسیم نقشه راه و 
طراحی سیستم های مبتنی بر فن آوری های نوین تالش کرده تا روند 

تحت پوشش قرار گرفتن این گروه از جمعیت را تسهیل کند.
جودکی گفت: اکنون تمامی ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند از طریق 
مراجعه خود یا وکیل قانونی به شعب سراسر کشور و یا با مراجعه به کارگزاران 
تأمین اجتماعی که با همکاری اداره کل امور کارگزاریها در کشورهای پذیرنده 
تعیین شده اند، مراحل ثبت درخواست، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه 
خود را بر اساس مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور انجام دهند.جودکی از 
هموطنان ساکن در خارج از کشورکه تاکنون تحت پوشش تأمین اجتماعی 
قرار نگرفته اند خواست تا برای آشنایی با مقررات بیمه ایرانیان، نحوه پرداخت 
حق بیمه و دسترسی به سامانه متمرکز بیمه ایرانیان، به پایگاه اطالع رسانی 
سازمان تأمین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir و سایت اداره کل تأمین 
اجتماعی اتباع به نشانی mss.tamin.ir مراجعه و یا از طریق ایمیل این 
اداره کل به نشانی mss.dep@tamin.ir پاسخ پرسش های خود را 

دریافت کنند.

اجراینظاممراقبتازرفتارهای
مخاطرهآمیزدرنوجوانان

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از وجود 
18 هزار و 94 مدرسه مروج سالمت در کشور و اجرای نظام مراقبت 

رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان خبر داد.
دکتر محمداسماعیل مطلق با اعالم این خبر در نشست کشوری کارشناسان 
مسئول سالمت نوجوانان و مدارس که در ستاد وزرات بهداشت در حال 
برگزاری است، گفت: از حدود 93 هزارمدرسه در کشور 18 هزار و 94 
مدرسه مروج سالمت هستند که باید با همکاری وزارت آموزش و پرورش 
تعداد این مدارس افزایش یابد.وی افزود: در مدارس مروج سالمت باید 
گام های موثری برای داشتن دانش آموزان پرتحرک، سالم و با انگیزه و 
دارای رفتارهای خوب برداریم. دانش آموزان باید خودمراقبتی از خود، 
همکالسی ها و خانواده خود را اجرا کنند.مطلق گفت: برنامه مدارس مروج 
سالمت هشت جزء دارد که شامل آموزش سالمت، ارائه خدمات بهداشتی، 
سالمت محیط، بهبود تغذیه، تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی، ارتقای سالمت 
کارکنان، خدمات سالمت روان و مشاوره ای و مشارکت والدین و جامعه در 
برنامه ارتقای سالمت در مدارس و ایجاد شبکه داوطلبان سالمت دانش 
آموزان )سفیران سالمت( است که در تفاهم نامه بین وزارت آموزش و 

پرورش و وزارت بهداشت نیز این موارد آمده است.

خبرخبر

وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
تنباکوهای معطر تا 50 برابر حد مجاز، سرب 
دارند و بنابراین سرطان زا بودن این تنباکوها 

قطعی است.
خسرو صادق نیت با اشاره به ترکیبات سرطانی 
تاکید  ای  میوه  معطر  های  قلیان  در  موجود 
پایین  بسیار  قلیان  تنباکوهای  کیفیت  کرد: 
مواد  تواند  نمی  قلیان  در  موجود  آب  و  است 

مضر را در خود حل کند.
وی گفت: ترکیبات مواد تنباکو حالل در آب 
برای  را  فضا  عمال  آب  از  آن  عبور  و  نیست 

استنشاق بیشتر این مواد آماده تر می کند.
صادق نیت از »بنزن« به عنوان خطرناک ترین 
حالل صنعتی در تنباکوهای اسانس دار نام برد 

و افزود: بنزن، مهم ترین عامل در بروز سرطان 
خون است.

نیز  از طریق پوست  قلیان  ادامه داد: دود  وی 
قابل جذب است، لذا کودکان نباید در معرض 

دود سفید قلیان قرار بگیرند.
وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
مصرف  که  کرد  اظهار  حال  عین  در  بهداشت 
در  این  است  شده  خانوادگی  کشور  در  قلیان 
برابر  قلیان  وعده  یک  مصرف  که  است  حالی 
با دود کردن 100 نخ سیگار و به عبارتی پنج 

پاکت سیگار است.
سرطان  افزایش  کرد:  خاطرنشان  نیت  صادق 
به مصرف سیگار و  ریه در جامعه بدون شک 
ایرانیان ساالنه 10 هزار  و  قلیان مربوط است 
مانند  دخانی  مواد  خرید  برای  تومان  میلیارد 

هزار   20 و  کنند  می  خرج  قلیان  و  سیگار 
میلیارد نیز ساالنه صرف درمان این افراد می 

شود.
وی یادآور شد: قلیان با اقدامات انجام شده در 

عرضه  کشور  استان   28 عمومی حدود  اماکن 
نمی شود؛ اما متاسفانه در تهران و چند استان 
اماکن  در  قلیان  مستقیم  عرضه  شاهد  دیگر 

عمومی هستیم.

ریس مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت:

تنباکوهایمعطرسرطانزاهستند

تالشبرایتدوینشاخصهایعدالت
جنسیتی

اجتماعی   - سیاسی  مشارکت  و  مدیریت  کارگروه  دبیر 
زنان معاونت امور زنان و خانواده گفت: ما تالش می کنیم 
از ظرفیت مجامع علمی در زمینه عدالت  با بهره گیری 

جنسیتی فرهنگ سازی کنیم.
اساتید  با  را  خود  مذاکرات  کرد:  اظهار  روشنفکر  کبری 
و  فرهنگی  کار  انجام  زمینه  در  و صاحب نظران  دانشگاه 
قرار  و  کرده ایم  آغاز  جنسیتی  عدالت  حوزه  در  نظری 
کنیم  برگزار  زمینه  این  در  را  نشست هایی  است سلسله 

که نخستین نشست مهر ماه برپا می شود.
عناصر  و  است شاخص ها  کرد: الزم  اظهار  ادامه  در  وی 
گونه ای  به  بتوانیم  تا  کنیم  را مشخص  عدالت جنسیتی 
موثر زمینه جاری سازی این رویکرد را در جامعه فراهم 

آوریم.
نهاد  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  کرد:  تاکید  روشنفکر 
ریاست جمهوری می تواند از طریق معاونت حقوقی خود 

در زمینه تعیین شاخص ها نقش اساسی داشته باشد

پرداخت85درصدیهزینههای
ناباروریتوسطوزارتبهداشت

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت 
پرداخت  را  ناباروری  های  هزینه  از  درصد   85 

کند. می 
گفت:  رادیویی  برنامه  یک  در  آقاجانی  محمد 
وجود  نابارور  زوج  میلیون  دو  حدود  کشور  در 
به  ها  زوج  از  صد  در   35 میان  این  در  دارد. 
نیازمند  ای  پیشرفته  باروری  کمک  های  روش 
دنبال  به  را  گزافی  هزینه  انجامش  که  هستند 

داشت. خواهد 
حوزه  در  ایران  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
 38 و  دولتی  مرکز   24 دارای  ناباروری  درمان 
ناباروی،  مرکز خصوصی است؛ افزود: در درمان 
امکانات  به  مجهز  کشورها  دیگر  همانند  ایران 
این  در  کشور  مشکل  تنها  است،  پیشرفته 
نیافتن  توسعه  و  ای  بیمه  پوشش  عدم  حوزه، 

این بخش ها است.

سرویسهایفاقدبرچسب
جریمهمیشوند

حاشیه  در  حسینی(  تیمور  راهور)سردار  پلیس  رییس 
جمع  در  مدارس  سرویس  برچسب  از  رونمایی  مراسم 
باید  آموزان  خبرنگاران گفت: خودروهای سرویس دانش 
برای  بخواهد  اگر  خانواده  هر  زیرا  باشند  ایمن  بسیار 
حمل و نقل فرزندش به مدرسه یک ماشین داشته باشد، 
از  افتد  می  راه  تهران  در  غیرضروری  و  سنگین  ترافیک 
کار  دستور  در  مدارس  سرویس  ساماندهی  بحث  رو  این 
در  شده  انجام  های  فعالیت  ناظر  پلیس،  و  گرفت  قرار 
تاکسیرانی و اتوبوس رانی است.حسینی با ارزیابی کیفیت 
کاری که انجام شده و هماهنگی بین بخشی دستگاه ها 
تحت  آموزان  دانش  همه  که  کرد  ادعا  توان  نمی  گفت: 
پوشش قرار گرفته اند از همین جا از اولیای دانش آموزان 
خواهش می کنم نگاه صرف اقتصادی به سرویس مدارس 
نداشته باشند.وی افزود: همکاران بنده موظف به کنترل 
سرویس های مدارس از حیث سالمت خودرو و سالمت 
 راننده هستند و اگر خودرویی این مدارک را نداشته باشد

 40 هزار تومان جریمه می شود.

با مواد مخدر  قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه 
معتادان  ساماندهی  وضعیت  آخرین  درباره 
سه  از  بیش  آوری  جمع  از  تهران  در  متجاهر 

هزار معتاد متجاهر خبر داد.
علی مویدی درباره آخرین وضعیت ساماندهی 
معتادان متجاهر در تهران اظهار کرد: این طرح 
با مدیریت وزیر کشور و همکاری دستگاه های 
به  امیدواریم  و  است  انجام  حال  در  مسئول 
این  ایم  نتوانسته  هنوز  برسیم.  بهتری  شرایط 
را کامل کنیم.قائم مقام دبیرکل ستاد  زنجیره 
دو  از   بیش  در   افزود:  مخدر  مواد  با  مبارزه 
هفته اخیر بیش از سه هزار معتاد متجاهر جمع 
آوری شده اند و امیدواریم به نتایج خوبی در این 
زمینه برسیم.وی با بیان اینکه یکی از افتخارات 
تا کنون، وضع  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  نظام 
مخدر  مواد  با  مبارزه  عرصه  در  خوبی  قوانین 
مبارزه  در  درخشانی  کارنامه  کرد:  اظهار  است 
کشورها  همه  و  داریم  دنیا  در  مخدر  مواد  با 
اذعان  ایران خلق کرده است  افتخاراتی که  به 
دارند. ایران سرمایه معنوی و مادی فراوانی را 
با مواد مخدر تقدیم کرده است  در راه مبارزه 
و معتقدیم به توفیقات خوبی در مقابله با مواد 

مخدر رسیده ایم.

باید هوشمندانه با اقتصاد پنهان ناشی از 
مواد مخدر مقابله کنیم

نیز  از مواد مخدر  ناشی  اقتصاد  مویدی درباره 
گفت: گردش مالی ناشی از مواد مخدر به طور 
دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است اما گفته 
دالر  میلیارد   3000 از  بیش  دنیا  در  می شود 

مواد  است.  مخدر  مواد  مافیای  مالی  گردش 
مخدر به عنوان اقتصاد پنهان فاسد می تواند در 
هوشمندانه،  باید  ما  یابد،  گسترش  هرکشوری 
به  اطالعاتی  اشراف  با  و  آگاهانه  و  هدفمند 
مافیا  بپردازیم.  پنهان  اقتصاد  این  با  مقابله 
مافیا  نمی کند،   حرکت  مسیر  یک  در  همواره 
از  قانونگذاران،  و  سیاستمداران  از  می تواند 

اداری  سطوح  در  کارمندان  مرزها،  سربازان 
و  مجلس  جلسات  در  کند؛  سوءاستفاده  و... 
دادگاه نفوذ کند و در تصمیمات فرمانداران و 

بخشداران و... اثر بگذارد.

وجود مواد مخدر در همه قلیان ها را 
تایید نمی کنیم

مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مقام  قائم 
مواد  به  آلوده  قلیان های  آوری  جمع  درباره 
مخدر در قهوه خانه ها نیز گفت: در اینکه قلیان 
و  است  جامعه  تضعیف سالمت  در  مولفه  یک 
آلوده کند شکی وجود  را  ما  تواند جوانان  می 
مواد  وجود  بر  دال  گذشته  در  مواردی  ندارد. 
مخدر در قلیان ها  گزارش شده است اما اینکه 
هاست  قلیان  در  که  موادی  یا  تنباکو  هرنوع 

آلوده به موادمخدر باشد را تایید نمی کنیم.
عنوان  به  کرد:  خاطرنشان  خاتمه  در  مویدی 
وضعیت  دارم  امید  که  جامعه  دلسوز  فردی 
روزی  به  می کنم  آرزو  یابد،  بهبود  امنیت 
نشود.  روشن  هم  قلیان  یک  حتی  که  برسیم 
این موضوع که اگر قلیان ها جمع آوری شوند 
قبول  را  می روند  مخدر  مواد  به سمت  جوانان 

ندارم.

گسترشموادمخدراقتصادپنهانوفاسددرهرکشوریاست

درصد   60 دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
تجهیزات پزشکی موجود را وارداتی عنوان 
کرد و در عین حال به این نکته هم اشاره 
کرد که صد در صد نیاز کشور برای لوازم 
پزشکی  تجهیزات  و  تشخیصی  بزرگ 

سنگین از خارج تامین می شود.
 30 حدود  کرد:  اظهار  دیناروند  رسول 
هم  دارو  حوزه  در  کشور  نیاز  درصد 

وارداتی است.

تجهیزات  مافیای  فعالیت  رد  با  وی 
بیمارستان  بازار  به  ورود  برای  پزشکی 
بهداشت  وزارت  کرد:  تصریح  دولتی  های 
تجهیزات  بازار  و  واردات  ساماندهی  برای 
مهم  اقدام  دو  گذشته  سال   2 در  پزشکی 
خریدهای  اقدام  اولین  است،  داده  انجام 
امنای  هیات  طریق  از  که  بود  متمرکزی 

ارزی انجام شد.
ادامه  بهداشت  وزیر  داروی  و  غذا  معاون 

پزشکی  تجهیزات  متمرکز  خریدهای  داد: 
وزارت  ارزی  امنای  هیات  طریق  از 
مناقصه  قانونی  فرآیند  طریق  از  بهداشت 
و در یک رقابت کامال سالم از منابع معتبر 
از  انجام می شود ؛ به عبارت دیگر، خرید 

برنده مناقصه صورت می گیرد.

قیمت گذاری  پزشکی  تجهیزات 
شدند

از  دیگری  گروه  کرد:  اضافه  دیناروند 
خرید  که  هستند  نیز  پزشکی  تجهیزات 
طریق  از  متمرکز  غیر  صورت  به  نها  آ 
در  شود؛  می  انجام  ها  بیمارستان  خود 
وزارت  زیرا  دارد،  وجود  رقابت  نیز  اینجا 
را  پزشکی  کاالهای  این  تمام  بهداشت 
و  نام  و  گذاری  قیمت  بار،  نخستین  برای 
قیمت آنها را در سایت سازمان غذا و دارو 

به صورت شفاف اعالم کرده است.
وی اظهارکرد: دانشگاه های علوم پزشکی و 
منابعی  از  مجبورند  کشور  های  بیمارستان 
و  غذا  سازمان  تاییدیه  اوال  که  کنند  خرید 
در  نیز  آنها  قیمت  و  باشند  داشته  را  دارو 
تعیین  و  تایید  دارو  و  غذا  سازمان  سایت 
دارو  و  غذا  سازمان  باشد.رئیس  شده 
نوع  این  اتفاق  به  قریب  اکثر  داد: در  ادامه 
قیمت  کاهش  با  نیز  پزشکی  تجهیزات 
محسوس مواجه ایم؛ به عنوان مثال قیمت 
استنت قلب نسبت به قبل از دولت یازدهم 

لنز  قیمت  یا  است  از نصف هم کمتر شده 
مجموع  در  و  است  شده  نصف  چشمی 
سال   2 در  پزشکی  کاالی  هیچ  مورد  در 
ایم.دیناروند  نداشته  افزایش قیمت  گذشته 
سهم  درباره  دیگر  پرسش  به  پاسخ  در 
تحول  اعتبارات طرح  در  پزشکی  تجهیزات 
مجموع  در  داد:  توضیح  اینگونه   ، سالمت 
در  بهداشت  وزارت  کنترلی  های  سیاست 
است؛  شده  اعمال  پزشکی  تجهیزات  حوزه 
سقف  نیز  سالمت  تحول  طرح  اعتبارات  از 
مشخص  پزشکی  تجهیزات  خرید  اعتبار 
در  موظفند  ها  بیمارستان  و  است  شده 

چارچوب سقف تعیین شده، خرید کنند.
25درصدهزینه بیمارستان ها برای دارو 

و تجهیزات پزشکی
حدود  کلی  طور  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
25درصد هزینه های بیمارستان های کشور 
می  اختصاص  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  به 
دیگر  امور  به  آنها  هزینه  درصد   75 و  یابد 
اعتبارات  کل  افزود:  است.دیناروند   مربوط 
بیمارستان های کشور در سال گذشته حدود 
است،بنابراین  بوده  تومان  میلیارد  هزار   12
حدود سه هزار میلیارد تومان آن برای دارو 
و تجهیزات پزشکی هزینه شده است که 75 
از  اند، 15درصد  بیمه ها داده  را  درصد آن 
تحول سالمت  اعتبارات طرح  از  هزینه  این 
مردم  را  درصد   15 و  است  شده  تامین 

پرداخت کرده اند.

رسول دیناروند:

افزایشقیمتکاالیپزشکینداشتیم
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آگهیمفقودی
چون خانم لیال درودیان مالک کامیون باری بنز 808 مدل 1353 به شماره انتظامی 
ایران 33-768ع97 و به شماره شاسی 10978421 و شماره موتور 10012924 
به علت فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی نموده است لذا چنانچه هر گونه 
ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاریخ نشر آگهی 
با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در 

تهران خیابان آزادی کوچه شهید حبیب زادگان پالک 1 مراجعه نمایند. 
بابل آگهیابالغاجرائیه

محکوم له: فرهاد راوند- به نشانی: روانسر- سه راه اصلی- کوچه عکسباران- فرش 
فروشی هیرو

محکوم علیه: علی نظراحمدی)معروف به علی رضا نظری و علی احمدی( به نشانی 
مجهول المکان

به پرداخت  به موجب دادنامه 74ش2 مورخ 95/3/3 محکوم علیه محکوم است 
مبلغ 46000000 ریال و تأخیر و تأدیه از مورخ 94/10/1 لغایت اجرای حکم و 
کلیه خسارت دادرسی در حق محکوم له و )0/05( 5 درصد محکوم به بابت نیم 
آگهی  کثیراالنتشار  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا  دولت.  در حق  دولتی  عشر 
می گردد تا ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نسبت به پرداخت محکوم به اقدام 

نماید.
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف روانسر

رایدادگاه
شاکی: مرجع انتظامی

متهم: آقای عادل کریم جمالی فرزند حافظ، به نشانی تهران- بزرگراه نواب- خ 
گلستان- خ پورسان- بن بست 5 – پ 4 – واحد 6 

اتهام ها: 1- استعمال مواد مخدر 2- نگهداری مواد مخدر
رئیس دادگاه: عبداله قدیمی

مواد  نگهداری  بر  دایر  حافظ  فرزند  جمالی  کریم  عادل  آقای  اتهام  خصوص  در 
مخدر از نوع تریاک به میزان چهارگرم و سی سانتی گرم و استعمال موادمخدر 
از نوع تریاک، با عنایت به محتویات پرونده، گزارش ضابطین محترم، صورتجلسه 
کشف و توزین مواد، نحوه کشف آن، تحقیقات دادسرا، متن کیفرخواست، اقرار و 
اعتراف متهم در دادسرا و عدم حضور ایشان در دادگاه جهت دفاع از اتهام خویش، 
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزه های انتسابی به متهم موصوف 
را محرز و مسلم تشخیص به استناد بند یک از ماده 5 و بند یک ماده 19 قانون 
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 89/5/9 و رعایت 
ماده 134 از قاون مجازات اسالمی، متهم موصوف را از بابت نگهداری تریاک به 
پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی، و به تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیری و از 
بابت استعمال تریاک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی، و به تحمل 74 
ضربه شالق تعزیری با احتساب ایام بازداشتی محکوم می نماید. در اجرای ماده 
215 از قانون مجازات اسالمی مواد مکشوفه ضبط می گردد. رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد. 
رئیس شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اردبیل- عبداله قدیمی

احضارمتهم
به نظر به اینکه در پرونده کالسه 950066 این شعبه آقای محمد سلیمی فرزند 
محمد سعید اهل شهرستان دیواندره به اتهام تصرف عدوانی اراضی ملی )حسب 
شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان دیواندره ( از طرف این دادسرا تحت تعقیب 
ممکن  نامبردگان  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  باشد  می 
مراتب  کیفری  دادرسی  ایین  قانون   174 ماده  اجرای  در  وسیله  بدین  نگردیده 
به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه سوم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دیواندره جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد.
م الف 157/387 منشی شعبه سوم دادیاری دادسرای شهرستان دیواندره – آرمان فتحی

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

آگهیموضوعماده3
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره139560331055002259هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
آقای مسلم دهقان  مالکانه بالمعارض متقاضی  حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات 
به  ساختمان  باب  یک  9052درششدانگ  شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  نیری 
اصلی  از69  از پالک611فرعی  مساحت 116/50مترمربع   مفروز و مجزی شده 
واقع در  نظرآباد  خریداری از مالک رسمی آقای حجت اله خرمن بیز محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

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

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
پرونده اجرایی کالسه 15496 ب 1460)9100038(

مطابق پرونده اجرایی کالسه 15496 ب 1460 )9100038( آقای علی آریا به نشانی 
مهاباد کوی 22 بهمن خیابان 20متری جنب آژانس پویا پالک 4 )مدیون( و آقای 
بهمن آریا فرزند علی بشماره شناسنامه 267 موالید صادره مهاباد به نشانی مهاباد 
ثبتی  پویا پالک 4 )راهن( پالک  آژانس  کوی 22 بهمن خیابان 20 متری جنب 
هفتاد و هفت فرعی از باقیمانده دو هزار و دویست و هشتاد و نه – اصلی بخش 15 
مهاباد بموجب سند رهنی شماره 103498 مورخه 90/4/15 دفتر 11 مهاباد به بانک 
اقتصادنوین شعبه مهاباد بدهکار می باشند که منجر به صدور اجرائیه کالسه فوق 

گردیده و مورد مزایده عبارت است از:
1(ششدانگ یک باب خانه بمساحت 67/81 مترمربع دارای پالک ثبتی هفتادو هفت 
فرعی از باقیمانده دو هزار و دویست و هشتاد و نه – اصلی بخش 15 مهاباد ذیل 

ثبت 37729 صفحه 36 دفتر جلد 41 بنام بهمن آریا صادر و تسلیم گردیده است.
2( حدود و مشخصات: شماال اول بطول 4/66 متر پی است به بلوار 30 متری دوم 
بصورت قوسیبطول 8/26 متر پی است بلوار مزبور و خیابان 12 متری شرقا بطول 
2/39 متر پی است به خیابان 12 متری جنوبا بطول 10 متر پی به دیوار پالک 
2289/20 اصلی غربا اول بطول 5/40 متر پی به پی قطعه اول تفکیکی از قطعه 79 

تفکیکی از باقیمانده 2289/ اصلی دوم بطول 1/60 مترپی به فضای سبز
توصیف اجمالی: دارای اعیانی همکف با زیر بنای 67/81 مترمربع شامل یک واحد 
تجاری با مساحت 44/81 مترمربع و پارکینگ بمساحت 15 متر مربع و راه پله در 
همکف بمساحت 8 متر مربع طبقه اول یک واحد مسکونی با مساحت 84/95 متر 
مربع دارای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوکی و نازک کاری داخلی سفید کاری 
با گچ بری کامل و آشپزخانه کاشی کاری و کف سرامیک با کابینت فلزی کامل 
بهداشتی کامل کف کامال موکت کاری سیستم حرارتی بخاری  حمام و سرویس 
و سیستم برودتی کولر نمای بیرونی دارای پوشش ورق های پی وی سی و ارتفاع 
طبقه 2/70 متر می باشد. و طبقه دوم یک واحد مسکونی با مساحت 84/95 متر 
مربع دارای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوکی و نازک کاری داخلی سفید کاری با 
گچ بری کامل و آشپزخانه کاشی کاری و کف سرامیک با کابینت فلزی کامل حمام 
و سرویس بهداشتی کامل کف کامال موکت کاری سیستم حرارتی بخاری سیستم 
برودتی کولر نمای بیرونی دارای پوشش ورق های پی وی سی و ارتفاع طبقه 2/70 
متر می باشد. طبقه سوم بمساحت 12/60 متر خرپشته یا همان راه دسترسی به 
پشت بام ساختمان می باشد و دارای انشعابات برق بتعداد 2 انشعاب و آب 2 امتیاز 
و اشتراک گاز 2 امتیاز که به موجب نظریه وارده به شماره 109/111/94/20718 
مورخه 94/11/3کارشناس رسمی دادگستری اعیانی احداثی در ملک مذکور به مبلغ 
-/3/734/000/000 ریال به حروف سه میلیارد و هفتصد و سی و چهار میلیون ریال 

ارزیابی شده است.
که در روز چهارشنبه مورخه 95/7/14 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل شعبه 
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 ثبت اسناد و امالک مهاباد

تاریخ انتشار: روز یک شنبه مورخه 95/6/14  

رای هیات/نوبت دوم
آگهیموضوعماده3قانون

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 
139560301060002404 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه تاجیک فرزند احمدجان 
باب  یک  ششدانگ   در  مرکزی  از  صادره   4712466707 شناسنامه  شماره  به 
خانه به مساحت 98/93 متر مربع پالک 962فرعی از 100 اصلی واقع در قریه 
امراباد بهنام وسط ورامین  خریداری از مالک رسمی اقای حسن شیرکوند فرزند 
به  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  صادقعلی  محرز گردیده است. 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/30 تاریخ انتشار نوبت دوم95/6/14

م الف 425 محمود داودی قائم مقام رییس واحد ثبتی 

رای هیات/نوبت دوم
آگهیموضوعماده3قانون

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 
139460301060014028 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا عرشی نیاسر    فرزند 
عزت اله  به شماره شناسنامه 14 صادره از کاشان در یک باب خانه به مساحت 
مالک  از  باغرین خریداری  در  واقع  اصلی  از 2  مربع پالک 90فرعی  متر   82/98
رسمی اقای حسن کاشانی راد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/30
تاریخ انتشار نوبت دوم95/6/14

م الف 418  محمود داودی قائم مقام رییس واحد ثبتی 

حصروراثت
پوران کیانی دارای شماره شناسنامه 512 فرزند صفدر متولد 1363 صادره ازاسالم 
آباد بشرح دادخواست و به کالسه 95/ب/742 ازاین شورا درخواست حصر وراثت 
به شماره  بابا  فرزند  محمدیار  شادروان سکینه  که  داده  توضیح  و چنین  نموده  
شناسنامه 512 در تاریخ 95/4/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-معصومه کیانی فرزند  صفدر به شماره شناسنامه 798 دختر متوفی 

2-فرخنده کیانی فرزند صفدر به شماره شناسنامه 5 نسبت دختر متوفی 
3-پوران کیانی  فرزند صفدر به شماره شناسنامه 517 نسبت دختر متوفی 

4- امیرکیانی فرزند صفدر به شماره شناسنامه 4318 نسبت پسر متوفی 
5-زینب کیانی فرزند صفدر به شماره شناسنامه 10032 نسبت دختر متوفی

6-صفدر کیانی فرزند صفر  به شماره شناسنامه 484 نسبت همسر متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حثر وراثت صادر خواهد شد.م/

الف 1121
حوزه مرکزی شورای حل اختالف شهرجدید پرند

آگهیقانونتعیینتکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آئین نامه(
زیر  بشرح  میاندوآب  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات 
تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی به مالکین 
و  گردد  تسلیم  و  مالکیت رسمی صادر  آگهی سند  نشر  از  است پس  مقرر شده 
علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می 
شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار 
اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 
تسلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد دادخواست 
بمرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای 
متصرف بر اساس مدلول رای صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1-رای شماره 139560313006005105 مورخه 95/05/12  تقاضای حیدررضا 
زاده قره ورن مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 4 
اصلی بخش 7 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خریداری شده از  حدیقه مروتی پرونده 
آن پالک 4017فرعی  برای  که  مترمربع  به مساحت 382/05  هیات 91-6873 

معین شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 95/06/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: دو شنبه 95/06/29
م الف29 خیري-رییس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 

آگهیابالغوقترسیدگی
خواهان: بانک رفاه کارگران
خوانده: رضا محسنی زینالی

خواسته: مطالبه وجه
خواهان موصوف دادخواستی به طرفیت خوانده مذکور به خواسته فوق به شعبه 
سیزده دادگاههای عمومی حقوقی ارومیه ارجاع و به کالسه 950161 ثبت گردیده 
شده  تعیین  رسیدگی  وقت   11:30 ساعت   95/8/3 مورخه  به  دادگاه  از سوی  و 
آئین دادرسی مدنی چاپ و آگهی می  قانون  به تجویز ماده73  لذا مراتب  است. 
شود. خوانده محترم می تواند قبل از حلول موعد دادرسی در دفتر دادگاه حاض و 
از محتویات پرونده مطلع و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در جلسه 
دادرسی شرکت نماید و یا وکیل قانونی انتخاب نماید. واال دادگاه به صورت غیابی 

رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ نمود.
خضری-مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه عمومی و حقوقی ارومیه

آگهیاحضاریه
پرونده  در  و  بوده  المکان  مجهول  فعال  که  احدی  داریوش  متهم  به  بدینوسیله 
کالسه 950618 بازپرسی شعبه سوم دادسرای میاندوآب تحت تعقیب می باشد 
در راستای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ و اعالم می گردد ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام خویش دایر بر دیانت در امانت 
موضوع شکایت وحید نژاد ولی در این شعبه حاضر شود در غیر این صورت وفق 

ماده 217 قانون صدر الذکر در خصوص نامبرده اتخاذ تصمیم خواهد شد.
توفیق – دفتر شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب میاندوآب م الف 32

آگهیاحضاریه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   9309984444200879 کالسه  پرونده 

میاندوآب )101 جرائی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509974442600705
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای اصغر معزی متواری و دایر بر کالهبرداری رایانه ای دادگاه 
با توجه به شکایت آقای حمزه بخشی و تحقیقات انجام شده در دادسرا و گزارش 
مامورین و پلیس فتا و استعالم انجام شده و مالحظه مفاد کیفر خواست صادره و 
اینکه علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی متهم در دادگاه حاضر نشده و الیحه ای 
ارسال نکرده و از اتهام خود دفاعی به عمل نیاورده است مستندا به ماده ی 19 از 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 موضوع منطبق با مجازات درجه ی 5 بوده لذا 
بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده ی 741 از قانون مجازات اسالمی وی 
را به عالوه بر استرداد وجه به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق شاکی به تحمل 
یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز از همان تاریخ 
ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.

علی محمودیان- رییس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب م الف 56 

تأثیراحساساتمنفیومثبتبرسالمتی

و  مانند شادی  از احساسات است، حس هایی  ای  انسان مجموعه 
نشاط و یا غم و اندوه و... که هر کدام از این احساسات به گونه ای 

بر جسم او اثرگذار است.
آزاد  را  ایجاد حس های مختلف، بدن ما مواد شیمیایی خاصی  با 
اگر  برای مثال  باشند،  یا سازنده  توانند مخرب و  می کند که می 
شما شاد باشید، هورمون های شادی آور سروتونین، اکسی توسین 
بر بدن دارند و  اثرات خوبی  آزاد می شود که  و دوپامین در بدن 
اگر مضطرب باشید، هورمون کورتیزول ترشح خواهد شد که مقادیر 

زیاد آن برای بدن خطرناک است.

مثبت در برابر منفی
اما  تقابل در دنیای ما وجود داشته است.  این دوگانگی و  همیشه 
اغلب ما سعی داریم آن چه را که برای ما مثبت تعریف کرده اند به 

چالش کشیده و درباره ی آن به صورت منفی بیندیشیم.
خشم، نفرت، حسادت و احساسات بد دیگر مانند سمومی هستند 
تزریق می کنیم، سمومی خطرناک که  به بدن خود  با تنفس  که 

حتی می توانند ما را از پای در بیاورند
مغز یک ابزار بسیار پیچیده است برای بررسی و تعریف آن چه که 
وجود دارد و یا باید باشد.برای مثال آیا تا به حال به رانندگانی که 
مجبور به توقف در مسیرهای پرتردد می شوند توجه کرده اید که تا 
چه حد عصبانی شده و خشم و احساسات منفی بر آن ها غلبه می 
کند؟ در حالیکه ممکن است یک راننده ی دیگر در همان شرایط 

بسیار صبور و خونسرد باشد.
های  واکنش  کدام  هر  اما  اند،  داشته  مشترک  تجربه  یک  دو  این 
متفاوتی از خود نشان داده اند. بنابراین هر چیزی در این دنیا دارای 
دو وجه مثبت و منفی است و این به افراد بستگی دارد که هر کدام 

را برای خود مثبت تعریف کنند یا منفی!

اتصال ذهن به جسم
اتصال و رابطه ی بین ذهن و جسم بسیار قدرتمند است هر چند 
که ما هرگز نمی توانیم آن را به چشم ببینیم. ذهن می تواند اثراتی 
با یک  بنابراین ما می توانیم  بسیار عمیق بر روی بدن ما بگذارد. 
نگرش مثبت، زندگی سالم را برای خود تضمین کنیم و از طرفی 
نیز می توانیم با منفی نگری، زندگی را به کام خود تلخ کنیم. باید 
افکار مخرب را در خود سرکوب کنیم تا نتواند عالوه بر جسمم مان، 

روح مان را نیز بیازارد و به آن ها آسیب برساند.

شما این قدرت را دارید
خشم، نفرت، حسادت و احساسات بد دیگر مانند سمومی هستند 
تزریق می کنیم، سمومی خطرناک که  به بدن خود  با تنفس  که 
حتی می توانند ما را از پای در بیاورند. بنابراین نباید به خود اجازه 
دهیم با افکار سمی، سالمت مان به خطر بیفتد و ما را نابود سازد.

به جای تزریق احساست منفی به خود، هر اتفاق یا تجربه را مثبت 
بپندارید و هر کدام را فرصتی بشمارید. به خودتان برچسب منفی 
نزنید و نگذارید هیچ کس و هیچ چیز بر روی ذهن شما تأثیر منفی 
بگذارد. تنها با پرورش احساسات مثبت می توانید زندگی سالم را 

دنبال کنید.
منبع:تبیان

کاهشوزنباایندانههای
شگفتانگیز

آید  به میان می  از الغری   زمانی که صحبت 
بحث دانه ها نیز پررنگ تر می شود. چون این 
که  هستند  خواصی  حاوی  کوچک  های  دانه 
نمی توان از آن چشم پوشی کرد. با ما همراه 
باشید تا با 3دانه و بذر مفید برای کاهش وزن 

بیشتر آشنایتان کنیم.

تخم شربتی
حتماً در خصوص فواید و خواص تخم شربتی 
این دانه های کوچک سرشار  اید.  زیاد شنیده 
از فیبرهای محلول و غیرمحلول در آب هستند. 
اگر به طور مرتب از این دانه ها مصرف کنید 
و  بدن  ساز  و  افزایش سوخت  در  زیادی  تأثیر 
تخم  باشد  یادتان  دارد.  وزن  تدریجی  کاهش 
شربتی تأثیر زیادی در گردش خون دارد چون 
امگا 3 و  اسیدهای چرب  زیادی  حاوی درصد 
امگا 6 می باشد. این اسیدهای چرب به کاهش 
همچنین  و  گلیسیرید  تری  و  بد  کلسترول 
افزایش کلسترول خوب کمک زیادی می کنند. 

تخم کتان
در همین بخش خودمان نیز بارها در خصوص 
خواص تخم یا بذر کتان نوشته ایم. بی دلیل 
شهرت  روز  به  روز  کتان  تخم  که  نیست 
این کند.  می  پیدا  مردم  بین  در   بیشتری 
فیبر  زیادی  میزان  حاوی  کوچک  های  دانه   
شده  شناخته  گیاهی  منبع  بهترین  و  بوده 
شوند.  می  محسوب   3 امگا  چرب  اسیدهای 
میزان  از  سرشار  کتان  تخم  این  بر  عالوه 
خالصه طور  به  و  بوده  استروژن   زیادی 
نتایج  هستند.  انگیزی  شگفت  های  دانه 
با مصرف تخم  پژوهش ها نشان می دهد که 
مصرف  با  مقایسه  در  بیشتری  فیبر  کتان، 
برای  ها  دانه  این  شود.  می  بدن  وارد  غالت 
کلسترول  میزان  کاهش  و  یبوست  با  مقابله 
با  مقایسه  در  و  کنند  می  عمل  موثر  خون 
ماهی نیز امگا 3 بیشتری به بدن می رسانند.

 
دانه خردل

دانه خردل طعم خوبی دارد و شما می توانید 
و  گوشت  ماهی،  کردن  تر  خوشمزه  برای 
ساالدها از آن استفاده کنید. دانه خردل مکمل 
منیزیم،  آهن،  فیبر،  کلسیم،   ،3 امگا  طبیعی 
فسفر، پروتئین، سلنیوم و زینک است. این دانه 
های کوچک برای بهبود هضم غذا مفید هستند 
شیره  ترشح  باعث  که  دارند  ترکیباتی  چون 
معده می شود. توصیه می کنیم در آشپزی و 

تهیه غذاهایتان از این دانه ها غافل نشوید.

گوناگونسالمت و تغذیه حجاب در اسالم از یک مسئله کلّی و اساسی 
ریشه گرفته است.

در  متعال  خداوند  زنان،  حجاب  مورد  در 
ُقْل  النَِّبیُّ  أَیَُّها  فرماید:»یا  می  کریم  قرآن 
یُْدنیَن  الُْمْؤِمنیَن  نِساِء  َو  بَناتَِک  َو  ِلَْزواِجَک 
یُْعَرْفَن  أَْن  أَْدنی  ذلَِک  َجاَلبِیِبِهنَّ  ِمْن  َعلَْیِهنَّ 
َفال یُْؤَذیَْن َو کاَن ا... َغُفوراً َرحیماً؛ ای پیامبر! 
مؤمنان  زنان  و  دخترانت  و  همسران  به 
را  خود  بلند[  های  ]روسری  ها  بگو:»جلباب 
که  این  برای  کار  این  فروافکنند،  خویش  بر 

بهتر  نگیرند  قرار  آزار  مورد  و  شوند  شناخته 
آنها  از  کوتاهی  و  خطا  تاکنون  اگر  )و  است 
آمرزنده  همواره  خداوند  کنند(  توبه  زده  سر 

رحیم است.« )احزاب/59(
َج الَْجاِهلِیَِّة  ْجَن تََبرُّ »َوَقْرَن فِی بُُیوتُِکنَّ َوال تََبرَّ
َوأَِطْعَن  َکاَة  الزَّ وآتِیَن  الَة  الصَّ َوأَقِْمَن  الولَی 
َعْنُکُم  لُِیْذِهَب  ا...  یُِریُد  ََّما  إِن َوَرُسولَُه  ا... 
در  تَْطِهیًرا:و  َرُکْم  َویَُطِهّ الَْبْیِت  أَْهَل  ْجَس   الِرّ
روزگار  مانند  و  گیرید  قرار  هایتان  خانه  
آشکار  را  خود  های  زینت  قدیم  جاهلیت 
بدهید  زکات  و  دارید  برپا  نماز  و  مکنید 
خدا  برید  فرمان  را  اش  فرستاده   و  خدا  و 
خاندان  شما  از  را  آلودگی  می  خواهد  فقط 
پاکیزه  و  پاک  را  شما  و  بزداید  ]پیامبر[ 

)احزاب/33( گرداند.« 
تنها  او  که حجاب  کند  درک  کاماًل  باید  زن 
 مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق 
خودم صرف  نظر کردم، حجاب زن مربوط به 
راضیم، حجاب  بگوید  من  مرد  تا  نیست  مرد 
اعضای  تا  نیست  خانواده  به  مربوط  زن 
حقی  زن،  حجاب  بدهند،  رضایت  خانواده 
و  غرب  جهان  در  می  بینید  است،  لذا  الهی 
هستند  مبتال  غربی  قانون  به  که  کشورهایی 
و  همسرش  شد  آلوده  همسرداری  زن  اگر 
مختومه  را  پرونده  آنها  قوانین  داد،  رضایت 
چنین  این  اسالم  در  اما  می  کنند،  اعالم 
زن  خود  به  اختصاص  زن  نه  حرمت  نیست، 
فرزندانش  و  برادر  ویژه  نه  و  شوهر  نه  دارد 
بدهند  رضایت  اگر  اینها  همه  می باشد، 

و  زن  بود، چون حرمت  نخواهد  قرآن  راضی 
حیثیت زن به عنوان حق  اللَّ مطرح است و 
خدای سبحان زن را با سرمایه  عاطفه آفرید 
که معلّم رّقت باشد و پیام عاطفه بیاورد، اگر 
ترک  را  عاطفه  و  رّقت  درس  این  ای  جامعه  
به  به  دنبال غریزه و شهوت رفتند  و  نمودند 
غرب  در  که  می  شوند  مبتال  فسادی  همان 

ظهور کرده است.
نداشتن  به  من  بگوید  حق  ندارد  کسی  لذا 

حجاب رضایت دادم، از این که قرآن کریم می 
هم  باشند، شما  راضی  اگر  گروهی،  هر   گوید 
حد الهی را در برابر آلودگی اجرا کنید، معلوم 
می  شود عصمت زن، حق  ا... است و به هیچ 
 کسی ارتباط ندارد. قهراً همه اعضای خانواده 
امین  زن  خود  خصوصاً  و  جامعه  اعضای  و 
حق  امین  عنوان  زن  به  هستند.  الهی  امانت 
 اللَّ از نظر قرآن مطرح است یعنی این مقام را 
و این حرمت و حیثیت را خدای سبحان که 
 حق خود اوست، به زن داده و فرموده:این حق 

مرا تو به عنوان امانت حفظ کن.
 جامعه  ای که قرآن در او حاکم است، جامعه 
از  نیمی  که  است  این  سّرش  و  است  عاطفه 
جامعه را  معلمان عاطفه به عهده دارند و آن 
نخواهیم،  چه  بخواهیم،  چه  هستند،  مادرها 
چه بدانیم و چه ندانیم اصول  خانواده درس 
در  رّقت  و  رأفت  و  دهد،  می   رّقت  و  رأفت 
آئینه  در  )زن  است.  کارساز  مسائل  همه 

جالل و جمال، صفحات 437 ـ 438( 
میل به خودنمایی در زن بیشتر است

قرآن  نظر  از  حق  ا...  امین  عنوان  زن  به 
این حرمت  و  را  مقام  این  یعنی  است  مطرح 
خود  که  حق  سبحان  خدای  را  حیثیت  و 
اوست، به زن داده و فرموده:این حق مرا تو 

به عنوان امانت حفظ کن.
 جامعه  ای که قرآن در او حاکم است، جامعه 
از  نیمی  که  است  این  سّرش  و  است  عاطفه 
جامعه را  معلمان عاطفه به عهده دارند و آن 
نخواهیم،  چه  بخواهیم،  چه  هستند،  مادرها 
چه بدانیم و چه ندانیم اصول  خانواده درس 
در  رّقت  و  رأفت  و  دهد،  می   رّقت  و  رأفت 

همه مسائل کارساز است.
برای سیر  ابعاد  از  در هر بخشی و هر بعدی 

به مدارج کمال بین زن و مرد تفاوتی نیست 
باشد،  گونه  قرآن   ها  باید  اندیشه   منتها 
اندیشه  و  و حجاب  کمال  بین  قرآن  چنانچه 

و عفاف جمع نموده است.
استاد مطهری در بیان این که چرا حجاب به 
که  این  گوید:علت  می  یافته  اختصاص  زنان 
زنان  به  اختصاص  پوشش،  دستور  اسالم  در 
و  نمایی  خود  به  میل  که  است  این  یافته، 
خود آرایی مخصوص زنان است. )بحاراالنوار، 

ج103، ص238(
غرایز  تعدیل  و  تنظیم  با  اسالم  حقیقت  در 
از یک  هر  به  توجه  و  غریزه جنسی  ویژه   به 
سبب  انسان،  طبیعی  نیاز  حّد  در  آن  ها   
را  او  و  شده  او  استعدادهای  همه  شکوفایی 

به سوی کمال سوق داده است.
برای زن و مرد عامل مهمی  پوشش مناسب 

در تعدیل و تنظیم این غریزه است.
مرد  لباس  با  آن  تفاوت  و  زن  پوشش  نوع 
و  جسمی  تفاوت  های  با  مستقیم  رابطه  ای 

روحی زن و مرد دارد.
در تحقیقات علمی در مورد فیزیولوژی و نیز 
مردان  که  شده  ثابت  مرد  و  زن  روانشناسی 
نسبت به محّرک  های چشمِی و صوتی شهوت 
 انگیز حساس ترند و چون تأثیر حس بینایی 

میدان  و  دور  فاصله  از  چشم  و  است  زیادتر 
دیگر  سوی  از  است،  دیدن  به  قادر  وسیعی 
ترّشح هورمون  ها در مرد صورتی یکنواخت و 
بدون انقطاع دارد، مردان به صورتی گسترده 
می   قرار  شهوانی  محّرک  های  تأثیر  تحت 
درد  و  لمس  حس  به  نسبت  زنان  اما  گیرند 
پاسخ  حسی  محّرک  های  به  و  ترند  حساس 
و  ندارد  زیادی  بروز  المسه  حس  می  دهند. 

فعالیتش محدود به تماس نزدیک است.

فلسفه حجاب زن به بیان قرآن
قرآن کریم وقتی مسأله لزوم حجاب را بازگو 
را  حجاب  ضرورت  فلسفه  و  علت  کند،  می  
أَْن  أَْدنی  »ذلَِک  بیان  می  فرماید  :   چنین 
 )59 آیه  احزاب،  )سوره  یُْؤَذیَْن«  َفال  یُْعَرْفَن 
مورد  و  نشوند  شناخته  که  این  برای  یعنی 
اذیت واقع نگردند. چراکه آنان تجسم حرمت 
دارند  .  )زن  و حرمت  جامعه  هستند  عفاف  و 
ـ   438 صفحات  جمال،  و  جالل  آئینه  در 

)439

کالم آخر:
دارد  زن  خود  به  اختصاص  زن  نه  حرمت 
فرزندانش  و  برادر  ویژه  نه  و  شوهر  نه 
بدهند  رضایت  اگر  اینها  همه  می باشد، 
حرمت  چون  بود،  نخواهد  قرآن  راضی 
 . . . ا حق   عنوان  به  زن  حیثیت  و  زن 
را  زن  سبحان  خدای  و  است  مطرح 
معلّم  که  آفرید  سرمایه  عاطفه  با 
اگر  بیاورد،  عاطفه  پیام  و  باشد  رّقت 
عاطفه  و  رّقت  درس  این  ای  جامعه  
و  غریزه  به  دنبال  و  نمودند  ترک  را 
مبتال فسادی  همان  به  رفتند   شهوت 
است. کرده  ظهور  غرب  در  که  می  شوند   

فلسفه
حجابزنبه
بیانقرآن
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نخستین  مرادی  سهراب  بهادری-اصفهان:  
مدال آور اصفهان در تاریخ المپیک و گلنوش 
سبقت الهی نخستین بانوی اصفهانی حاضر در 
المپیک با شهردار اصفهان دیدار و  مسابقات 

گفت وگو کردند.
سهراب مرادی دارنده مدال طالی المپیک ریو 
و گلنوش سبقت الهی نخستین بانوی اصفهانی 
حاضر در المپیک به دعوت شهردار اصفهان با 
حضور در دفتر مهدی جمالی نژاد با وی دیدار 

و گفت وگو کردند.
مهدی جمالی نژاد در این دیدار گرم و صمیمی 
ملی  تیم  مربی  جزینی  رسول  حضور  با  که 
شهر  اسالمی  شورای  عضو  و  فرنگی  کشتی 
قدردانی  ضمن  داشت،  حضور  نیز  اصفهان 
ورزشکار  دو  افتخارآفرینی های  و  زحمات  از 
ملی پوش اصفهانی اظهار کرد: امیدوارم طالی 
المپیک سهراب مرادی آغاز راه افتخارآفرینی  
و  جهانی  مسابقات  در  اصفهانی  ورزشکاران 

المپیک باشد و خانم سبقت الهی نیز بتواند با 
المپیک آینده  سخت کوشی هایی که دارد در 
تبریک  ضمن  ادامه  در  وی  برسد.  مدال  به 
نخستین  کسب  و  مرادی  سهراب  قهرمانی 
اراده ای  با  داد:  ادامه  اصفهان،  المپیک  مدال 
که از سهراب مرادی پیش از اعزام به المپیک 
دیده بودم اطمینان داشتم که می تواند طالی 
المپیک را بگیرد. شهردار اصفهان تصریح کرد: 
اصفهان همراه در عرص های مختلف فرهنگی، 
ورزشی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی، 
افتخارات زیادی به دست آورده و کسب طالی 
سهراب مرادی نمونه بارز این افتخارات است. 
وی ادامه داد: افتخارآفرینی مرادی در مسابقات 
کسب  برای  آغازی  ریو،  المپیک  وزنه برداری 
افتخارات بیشتر ورزشکاران اصفهانی در سایر 
رشته های ورزشی در عرصه های بین المللی و 

به ویژه المپیک است.
سبقت الهی  گلنوش  دیدار  این  ادامه  در 

ملی پوش تیراندازی اصفهانی حاضر در المپیک 
اظهار کرد: دیدار با شهردار اصفهان جای تشکر 
بسیار دارد چراکه هیچ گونه دعوتی از ما تا پیش 
از این موضوع از سوی مسئوالن صورت نگرفته 
استعدادهای  اصفهان  اینکه  بیان  با  وی  بود. 
گذشته  در  کرد:  اضافه  دارد،  فراوانی  ورزشی 
رشته تیراندازی در قرق اصفهانی ها بوده و از 
این شهر بازیکنان بسیاری در تیم ملی حضور 
داشته اند اما هم کنون فاصله زیادی با روزهای 
گذشته داریم.سهراب مرادی نیز در ادامه این 
المپیک  در  که  قبلی  دوره  در  گفت:  دیدار 

حضور داشتم به دلیل مشکالتی که از لحاظ 
جسمی و روحی روانی برایم پیش آمد نتوانستم 
شایستگی های خود را به نمایش بگذارم اما خدا 
مردم  دل  توانستم  ریو  المپیک  در  را شاکرم 

ایران را شاد کنم.
وی با بیان اینکه وزنه برداری اصفهان با وجود 
از  آذری  سعید  و  سیف زاده  مانند  افرادی 
امکانات و توجه خوبی برخوردار است، تصریح 
در  وزنه برداری  از  حمایت ها  امیدوارم  کرد: 
استان وجود داشته باشد تا این رشته در آینده 

نیز افتخارات خود را ادامه دهد.

در دیدار شهردار اصفهان با نخستین مدال آور اصفهان در تاریخ المپیک مطرح شد

طالیمرادیآغازکسبافتخاراتورزشکاراناصفهانی
درمیدانهایبینالمللی

آگهیمفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری رانا مدل 1394 به شماره انتظامی 
ایران 82-344م11 و به شماره موتور 163B0098449 و به شماره 
شاسی NAAU01FE2ET060306 به نام نیوشا سکوتی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهیمفقودی
ایکس  ال  سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژو 405 جی 
ایران  623ل22  پالک  شماره  به  متالیک  مشکی   83 مدل  آی8/1 
82 به شماره شاسی 83021870 و شماره موتور 12483048195 

مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

مفقودی
سبز( مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 

 147H0038308 :خودروی سواری سمند مدل 1392 به شماره موتور
علی  بنام    NAACJ1   JC5   139306  DF شاسی:  شماره  و 

محمدی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهیمفقودی
برگ سبز سواری پراید به رنگ سفید روغنی مدل 1394به شماره 
شاسی  شماره  5377215و  موتور  شماره  41و  14-498م  پالک 
NAS412100F3375235به نام محمد زنگنه پارسا فرزند کورش 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  باغملک  صدور  3185محل  بشناسنامه 

اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهیمفقودی
برگ سبز سواری پژو 405مدل 1394به رنگ نقره ای متالیک به شماره 
124K0678028و  موتور  شماره  انتظامی35د223-48به  نیروی 
شماره شاسیNAAM01CE7FR216293مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.
شهرستان آبادان

آگهیمفقودی
شماره  1380به  قرمزمدل  رنگ  125به  پیشرو  موتورسیکلت  سند 
شماره  *22013728*و  موتور  شماره  -12و  4867/اهواز  پالک 
بشناسنامه  محمد  فرزند  سلیمانی  بهمن  نام  *8015454*به  تنه 

55صادره از باغملک مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
 شهرستان باغملک

رایدادگاه
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی  اردبیل)105  شهر  دو  کیفری  دادگاه   105 شعبه   9309980400601200 کالسه  پرونده 
9509970403100417  شاکی: گزارش مرجع انتظامی متهم: آقای جالل فکور حور به نشانی اردبیل – شهرک سبالن- مسکن جوانان 

– بلوک 3 طبقه 4 واحد 17 اتهام: نگهداری یکدستگاه طالیاب
در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه آقای جالل فکور حور دائر بر نگهداری یک دستگاه طالیاب به مشخصات مذکور در پرونده بدون اخذ 
مجوز از سازمان میراث فرهنگی با توجه به محتویات پرونده و کشف دستگاه موضوع پرونده در تصرف متهم و اظهارات ایشان در خصوص 
تعلق آن به خود و با توجه به عدم ارائه مجوزی از سوی متهم در خصوص نگهداری دستگاه فلزیاب دادگاه با استناد به تبصره 2 ماده واحده 
قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید، فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379/12/15 حکم به ضبط 
دستگاه مربوطه به نفع سازمان میراث فرهنگی صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این محکمه و پس از انقضای این مدت ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد. 

دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو اردبیل- قاسم آبلوچ

مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری بشماره 166614متعلق به اقای کاظم فیروزپوری بندپی فرزند حمزه علی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گردیده است

حضور 3 ملی پوش سرکل کبدی ایران
در لیگ جهانی کانادا

و  عطازاده  نام های صفری،  به  ایران  کبدی  ملی پوش سرکل   3
عازم  کبدی  سرکل  جهانی  لیگ  در  شرکت  منظور  به  فرجی 

کشور کانادا شدند.
به گزارش فارس، رقابت های لیگ جهانی سرکل کبدی در شهر 
ونکوور کانادا آغاز شده است و 3 ملی پوش سرکل کبدی ایران 
به نام های علی صفری، محمد عطازاده و محمد فرجی برای در 

تیم های کانادایی عازم این کشور شدند. 
6 تیم کانادا تایگرز، ریچموند، تورنتو یانگ، پار آبی فالیتر، رویال 
با  کبدی  لیگ جهانی سرکل  در  استارز  و سوری سوپر  کینگز 
بازیکنان کشورهای مطرح کبدی حضور دارند و مسابقات خود 

را به صورت دوره ایی در شهرهای مختلف برگزار می کنند. 
 12 جمعه  گذشته  روز  صبح  ایران  کبدی  سرکل  ملی پوش   3
استقبال  مورد  و  کانادا شدند  ونکوور  فرودگاه  وارد  ماه  شهریور 

مسئولین برگزاری مسابقات قرار گرفتند. 

انصاری با پرسپولیس فسخ کرد

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد.
به گزارش فارس، ساسان انصاری بعد از مذاکراتی که دیروز با 
علی  اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس برگزار کرد در 

نهایت بر سر فسخ قرارداد با این باشگاه به توافق رسید. 
انصاری با فسخ قرارداد با پرسپولیس به زودی تیم جدیدش را 

معرفی خواهد کرد. 

١٠ میلیارد تومان به فدراسیون های ورزشی 
پرداخت شد

معاون مالی وزیر ورزش از پرداخت 10 میلیارد به فدراسیون های 
ورزشی خبر داد.

وزارت  ریو  المپیک  بازی های  پایان  از  بعد  فارس،  گزارش  به 
ورزش و جوانان نخستین پرداختی خود را به فدراسیون ها داد.

مناف هاشمی معاون مالی وزیر ورزش از پرداخت 10 میلیارد تومان 
به فدراسیون های ورزشی و همین طور استعدادیابی خبر داد. 

منصوریان: برتری برابر قطر 
با دو گل خوب و راضی کننده است

سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران درخصوص دیدار تیم ملی 
ایران برابر قطر گفت: برتری ایران دراین دیدار آن هم با 2 گل 

خوب و راضی کننده است.
اشاره  با  استقالل  سرمربی  منصوریان  علیرضا  ایرنا،  گزارش  به 
باشگاه  مجموعه  کل  از  نمایندگی  به  را  پیروزی  این  اینکه  به 
استقالل به کی روش و شاگردانش تبریک می گویم، افزود: خدا 
زمین خارج  از  امتیازشیرین  با سه  اول  مسابقه  در  که  را شکر 
شدیم و این پیروزی می تواند گام بلندی برای رسیدن به جام 

جهانی 2018 باشد.
راضی  و  خوب  بسیار  قطر  مقابل  گل   2 با  پیروزی  افزود:  وی 
کننده است. خیلی خوشحال شدم که پس از گل اول، گل دوم 
را هم زدیم زیرا گل جهانبخش مهر تاییدی بر گل قوچان نژاد 

بود و بهانه را از قطری ها گرفت.
سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران ادامه داد: معتقدم تیم ملی 
نمایش  به  را  ای  بازی حساب شده  دیدار  آن  در  ایران  فوتبال 
گذاشت و بدون تردید در بازی های آینده از این هم بهتر می 

شود.
منصوریان با بیان اینکه برای تیم ملی ایران از صمیم قلب آرزوی 
موفقیت دارم و امیدوارم در دیدار با چین و سایر مسابقات هم 
در  هواداران  حضور  اظهارداشت:  شود،  خارج  زمین  از  برنده 
زمانی  بود.  بازی  این  دیگر  عطف  نقطه  هم  آزادی  ورزشگاه 
بسیار  و  کردم  غرور  احساس  شد،  تماشاگر  از  پر  ورزشگاه  که 

خوشحال شدم.
وی همچنین از هواداران تیم فوتبال استقالل که برای تماشای 
آمده  آزادی  ورزشگاه  به  قطر  و  ایران  فوتبال  های  تیم  دیدار 
بودند، تشکر کرد و افزود: قسمتی که معموال هواداران استقالل 
در  البته  است  خوبی  بسیار  اتفاق  این  و  بود  پر  نشینند،  می 
زیرا  نیست  مهم  ها  رنگ  سایر  و  آبی  و  قرمز  ملی،  دیدارهای 
همه باید متحد و یک دل، برای موفقیت تیم ملی فوتبال ایران 

تالش کنند.
دومین  در  جاری  هفته  شنبه  سه  روز  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
میهمان چین  انتخابی جام جهانی،  های  رقابت  در  دیدار خود 

خواهد بود.
ملی پوشان کشورمان در نخستین دیدار خود در ورزشگاه آزادی 

تهران با دو گل بر قطر غلبه کردند.

آلونسو:

در سال های پایانی فوتبالم هستم

ستاره اسپانیایی خط میانی بایرن مونیخ عالقمند 
بازهم صاحب  فوتبالش  پایانی  سال های  در  است 

افتخارات مهمی شود.
به گزارش فارس، ژابی آلونسو به خوبی واقف است 
زیادی  مدت  نمی تواند  سالگی   34 سن  در  که 

درعرصه فوتبال فعال باشد. 
از این رو امیدوار است بازهم بتواند در دوران کوتاهی 
که تاپایان فوتبالش باقی مانده، کلکسیون خود را 

کامل تر کند. 
در  که  می دانم  اظهارداشت:  مصاحبه ای  در  وی 
سال های پایانی فوتبالم هستم.از این رو هنوز هم 

دنبال افتخارات بیشتری هستم. 
وی ادامه داد:در تیم بایرن تا سال 2017 خواهم 
شوم، به  بوندس لیگا  فاتح  بازهم  دارم  بود.دوست 
جام حذفی آلمان نائل شوم و همینطور فتح لیگ 
همه  به  یعنی  کنم.  خود  آن  از  را  اروپا  قهرمانان 

افتخارات ممکن برسم. 

آلوس ۲6 میلیونی پرطرفدارترین 
فوتبالیست سری آ شد

ستاره جدید یوونتوس با داشتن 26 میلیون دنبال 
کننده در صفحات اجتماعی در صدر بازیکنان سری آ 

قرار گرفت.
به گزارش فارس، دنی آلوس، مدافع برزیلی که پس از 
سال ها درخشش با پیراهن آبی-اناری ها در این فصل 
به یوونتوس آمده است و در صدر فوتبالیست های 

پرطرفدار قرار گرفت. 
روزنامه توتو اسپورت امروز درباره هواداران بازیکنان 
حاضر سری آ در صفحات اجتماعی آمار ارقامی را 
منتشر کرد که در پایان مشخص شد دنی آلوس با 
26 میلیون دنبال کننده در صدر بازیکنان حاضر در 

کالچو قرار دارد.

حذف »شواین اشتایگر« از فهرست 
منچستریونایتد در لیگ اروپا

بازیکنان  فهرست  از  اشتایگر«  شواین  »باستین 
مسابقات  برای  منچستریونایتد  فوتبال  تیم 

مرحله گروهی لیگ اروپا کنار گذاشته شد.
به گزارش ایرنا، باستین شواین اشتایگر 32 ساله 
هفته جاری در فهرست تیم منچستریونایتد در 
از  ولی  خورد،  می  چشم  به  انگلیس  برتر  لیگ 
خط  اروپا  لیگ  در  تیم  این  نفره   27 فهرست 

خورد. 
کاپیتان سابق تیم فوتبال آلمان چهارشنبه شب 
گذشته در صد و بیست و یکمین و آخرین دیدار 
که  گفت  فنالند  برابر  آلمان  ملی  تیم  در  خود 
کمک کردن به منچستریوناتید برای پیروزی در 

فصل جاری، رویای مطلق اوست. 
قراردادی  با  گذشته  فصل  که  32ساله  شواینی 
منچستریونایتد  به  مونیخ  بایرن  از  ساله  سه 
شیاطین  برای  هنوز  جدید  فصل  در  پیوست، 

سرخ به میدان نرفته است. 
بازیکن جوان  فوسو منساح و اکسل توانزبه، دو 

یونایتد در این فهرست 27 نفره حضور دارند.
شاگردان مورینیو 25 شهریور ) 15 سپتامبر( به 

مصاف فاینورد هلند می روند.
اسامی 27 شاگرد مورینیو در لیگ اروپا به شرح 

زیر است:
جانستون،  سام  رومرو،  سرخیو  آ،  دخه  دیوید 
اریک بیلی، فیل جونس، مارکوس روخو، کریس 
منساح،  فوسو  تیموتی  شاو،  لوک  اسمالینگ، 
آنتونیو والنسیا، متیو دارمین، اکسل توانزب، پل 
لینگارد، مایکل کریک،  پوگبا، یوان ماتا، جسی 
هنریک  آندرهراره،  یانگ،  اشلی  بالیند،  دلی 
شندرلین،  مورگان  فالینی،  مروان  مخیتاریان، 
رونی،  وین  ابراهیموویچ،  زالتان  دپای،  ممفیس 

آنتونی مارسیال و مارکوس راشفورد 

فرصت طلبی یووه 
برای جذب ماتویدی

ستاره  نارضایتی  از  می خواهد  یوونتوس  باشگاه 
باشگاه  مسئوالن  از  ژرمن  پاری سن  فرانسوی 

پاریسی به نفع خود استفاده کند.
به  بنا  یوونتوس  باشگاه  فارس،  گزارش  به 
گزارش رسانه های ایتالیا پس از آنکه موفق نشد 
ماتویدی، ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن را در 
نقل و انتقاالت تابستانی جذب کند دست بردار 
نیست و در حال برنامه ریزی است تا او را در نیم 

فصل جذب کند. 
از  یووه  اسپورت  توتو  روزنامه  گزارش  به  بنا 
خشم ماتویدی به نفع خود استفاده می کند زیرا 
ماتویدی با مخالفت مسئوالن باشگاه پاری سن 
به  نتوانست  تابستانی  انتقاالت  و  نقل  در  ژرمن 
تورین برود. این اقدام مسئوالن باشگاه پاریسی 

ستاره فرانسوی را خشمگین کرد. 
در ادامه گزارش آمده است که باشگاه یوونتوس 
خواهد  استفاده  خود  نفع  به  ماتویدی  از خشم 

کرد و او را در نیم فصل به تورین می آورد. 

خبرخبر

سی(  اف  ای   ( آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
آفریقا  فوتبال  کنفدراسیون  سهمیه،   5 با 
)آمریکای  کونکاکاف  سهمیه،   3 با  )کاف( 
با 4 سهمیه،  کارائیب(  و  مرکزی  و  شمالی 
کانمبول )آمریکای جنوبی( با سه سهمیه به 
همراه یک سهمیه تیم میزبان، کنفدراسیون 
فوتبال اقیانوسیه )او اف سی( با یک سهمیه 
 7 با  )یوفا(  اروپا  فوتبال  کنفدراسیون  و 
سهمیه در مجموع 24 سهمیه رقابت های 
جام جهانی فوتسال 2016 را در 6 گروه که 
از 20 شهریور تا 10 مهر 95 برگزار خواهد 

می شود، تشکیل می دهند.
ایران، ازبکستان، تایلند، ویتنام و  تیم های 
استرالیا به ترتیب با قرار گرفتن در رده های 
اول تا پنجمی قاره کهن جواز صعود به جام 

جهانی 2016 کلمبیا را به دست آوردند.
استرالیا پس از پیروزی در مرحله پلی آف 
مسابقات توانست جواز کسب حضور در جام 

جهانی فوتسال کلمبیا را کسب کند.
دوم  که  آسیا،  فوتسال  قدرت  سوپر  ایران 
دیدار  در  شد  موفق  گذشته  سال  اسفند 
دو  نتیجه  با  آسیا  های  ملت  جام  فینال 

برای  دهد،  شکست  را  ازبکستان  یک  بر 
یازدهمین بار قهرمان مسابقات آسیایی شد. 
گروه بندی و برنامه مسابقات به شرح زیر است:

گروه ای: کلمبیا، پرتغال، ازبکستان و پاناما
گروه بی: تایلند، روسیه، کوبا و مصر

گروه سی: پاراگوئه، ایتالیا، ویتنام و گواتماال
گروه دی: اوکراین، برزیل، موزامبیک و استرالیا

گروه یی: آرژانتین، قزاقستان، جزایر سلیمان 
و کاستاریکا

گروه اف: ایران، اسپانیا، مراکش و آذربایجان
é برنامه بازی ها

گروه ›ای‹: 
کلمبیا و پرتغال: 20 شهریور
ازبکستان و پاناما: 20 شهریور

کلمبیا و ازبکستان: 23 شهریور
پاناما و پرتغال: 23 شهریور
پاناما و کلمبیا: 26 شهریور

پرتغال و ازبکستان: 26 شهریور  
گروه ›بی‹: 

تایلند و روسیه: 20 شهریور
کوبا و مصر: 20 شهریور

تایلند و کوبا: 23 شهریور

مصر و روسیه: 23 شهریور
مصر و تایلند: 26 شهریور
روسیه و کوبا: 23 شهریور 

گروه ›سی‹:
پاراگوئه و ایتالیا: 21 شهریور

ویتنام و گواتماال: 21 شهریور
پاراگوئه و ویتنام: 24 شهریور
گواتماال و ایتالیا: 24 شهریور

گواتماال و پاراگوئه: 27 شهریور
ایتالیا و ویتنام: 27 شهریور 

گروه ›دی‹: 
اوکراین و برزیل: 21 شهریور

موزامبیک و استرالیا: 21 شهریور
اوکراین و موزامبیک: 24 شهریور

استرالیا و برزیل: 24 شهریور
استرالیا و اوکراین: 27 شهریور

برزیل و موزامبیک: 27 شهریور 
گروه ›یی‹: 

آرژانتین و قزاقستان: 22 شهریور
جزایرسلیمان و کاستاریکا: 22 شهریور
آرژانتین و جزایرسلیمان: 25 شهریور

کاستاریکا و قزاقستان: 25 شهریور

کاستاریکا و آرژانتین: 28شهریور 
گروه ›اف‹: 

ایران و اسپانیا: 22 شهریور
مراکش و آذربایجان: 22 شهریور

ایران و مراکش: 25 شهریور
آذربایجان و اسپانیا: 25 شهریور
آذربایجان و ایران: 28 شهریور
اسپانیا و مراکش: 28 شهریور

رده  تیم  چهار  و  گروه  هر  از  برتر  تیم  دو 
صعود  نهایی  هشتم  یک  مرحله  به  سومی 
در  نهایی  هشتم  یک  مسابقات  کنند.  می 
) 20، 21 و  اول مهر  و  30 و 31 شهریور 
22 سپتامبر( برگزار می شود.  دیدار فینال و 
پلی آف رده سومی در 10 مهر )اول اکتبر( 

برگزار می شود.
ایران چهارشنبه شب )17  تیم ملی فوتسال 
شهریور( تهران را به مقصد آلمان ترک می کند 
میزبان  کلمبیا  عازم  فرانکفورت  از  سپس  و 

رقابت های جام جهانی می شود. 

جامجهانی2016کلمبیا؛اوجهیجاندرانتظارفوتسال

ملـی  تیـم  بنـا« سـرمربی  »محمـد 
کشـتی فرنگی ایران پیش از برگزاری 
جلسـه شـورای فنـی تیم هـای ملی 
کشـتی خبـر از کنـاره گیری خـود از 

داد. کشـتی  دنیای 
محمد بنا که مهر سال 95 پس از دوسال 
دوری از تیم ملی و به درخواست کارشناسان 
و عالقه مندان دوباره به تیم ملی بازگشته 
در  تیم  این  نتایج ضعیف  به  توجه  با  بود 
و  برنز  مدال  تنها 2  و کسب  ریو  المپیک 
با عنوان اینکه به سن بازنشستگی رسیده 

است، از دنیای کشتی خداحافظی کرد.
البته قرارداد بنا با فدراسیون کشتی برای 
های  بازی  پایان  تا  ملی  تیم  سرمربیگری 
فنی  شورای  و  است  بوده  ریو  المپیک 
تکلیف  تعیین  درخصوص  بود  مقرر  نیز 
تیم ملی کشتی فرنگی تصمیم  کادرفنی، 

گیری کند.
این خداحافظی درحالی صورت گرفت که 
اعضای شورای فنی پس از المپیک ریو و 
به رغم کسب دو مدال برنز از وی حمایت 

کرده بودند.

محمد بنا از سال 2004 هدایت تیم ملی 
کشتی فرنگی را برعهده گرفت و در سال 
2005 نیز هدایت تیم کشتی جوانان را در 
رقابت های جهانی لیتوانی برعهده داشت 
از  زاده  عابدین  داود  و  سوریان  که حمید 
این تیم دو مدال طال و قاسم رضایی مدال 

نقره گرفتند.
وی پس از آن در سال 2009 سکان هدایت 
تیم ملی کشتی را تا المپیک 2012 لندن 
برعهده گرفت. تیم ملی کشتی فرنگی ایران 
با هدایت محمد بنا در بازی های المپیک 
2012 لندن موفق به کسب سه مدال طال 
شد تا بهترین عملکرد تاریخ ورزش ایران 

در این رشته ورزشی رقم بخورد.
این مربی نامدار بعد از بازی های المپیک 
لندن از تیم ملی کشتی فرنگی کناره گیری 
کرد، اما در سال 92 بعد از روی کار آمدن 
کشتی  فدراسیون  راس  در  خادم  رسول 

دوباره به تیم ملی بازگشت.
های  رقابت  از  بعد   93 سال  اوایل  بنا 
قهرمانی آسیا در قزاقستان و پیش از جام 
جهانی کشتی فرنگی در تهران در اعتراض 
به شرایط حاکم بر کشتی فرنگی، دوباره از 
سمتش استعفا داد تا احد پازاج هدایت این 

تیم را برعهده گیرد. 
رقابت  در  ایران  فرنگی  کشتی  ملی  تیم 
های جهانی آمریکا که شهریورماه در الس 
وگاس برگزار شد با کسب مدال نقره قاسم 
برنز  مدال  دو  و  کیلوگرم(   98( رضایی 
حبیب  و  کیلوگرم(   80( قادریان  یوسف 
ا... اخالقی )85 کیلوگرم( و مقام پنجمی 
سعید عبدولی )75 کیلوگرم( با 31 امتیاز 

چهارم شد.

والیبال  نماینده  دیدار  نخستین 
های  رقابت  در  ایران  زنان  باشگاهی 
سه  پیروزی  با  دیروز  آسیا  قهرمانی 
بر یک بانک سرمایه برابر نماینده کره 

شمالی پایان یافت.
والیبال  رقابت های  دوره  هفدهمین 
حضور  با  آسیا  باشگاه های  زنان  قهرمانی 
12 تیم این قاره از دیروز در فیلیپین آغاز 

شد و تا 21 شهریور ماه ادامه دارد.
تیم ملی والیبال زنان ایران که با عنوان تیم 
باشگاهی بانک سرمایه در این رقابت ها حاضر 
شده است در رویارویی با تیم 25 آوریل کره 

شمالی سه بر یک به پیروزی رسید.
نخست  ست  در  چیچیچ  مایدا  شاگردان 
این مسابقه 28 بر 26 مغلوب حریف خود 
با  چهارم  تا  دوم  های  ست  در  اما  شدند 
امتیازهای 26 بر 24 ، 25 بر 20 و 25 بر 
20 حریف کره ای خود را شکست دادند 
تا نخستین پیروزی خود را در هفدهمین 
آسیا  زنان  والیبال  باشگاهی  جام  دوره 

جشن بگیرد.
والیبال  ملی  تیم  سرمربی  چیچیچ  مایدا 
ایران در ابتدای این دیدار از ترکیب شبنم 
صابری،  مهسا  برهانی،  مائده  علیخانی، 
پور  باقر  گیوه، سودابه  زینب  کیانی،  نکار 

و فرنوش شیخی استفاده کرد.
فیلیپین  از  هایی  تیم  ها  رقابت  این  در 
 ، کنگ  هنگ   ، ویتنام  تایلند،   ) )میزبان 
تایپه،  ، چین  ، چین  ایران   ، کره شمالی 
قزاقستان ، اندونزی ، مالزی و ژاپن شرکت 
دارند و تیم ملی ایران در مرحله گروهی 
رقابت ها با تیم های تایلند و کره شمالی 

رقابت خواهد کرد.

پیش دیدار ایران برابر کره شمالی ، ابتدا 
چین  و  مالزی  های  باشگاه  نمایندگان 
تایپه به مصاف هم رفتند که چین تایپه با 
نتیجه سه بر صفر 25 بر 15 ، 25 بر 22 و 
25 بر 21 حریف مالزیایی خود را از پیش 

روی برداشت.
در دومین دیدار دیروز نیز دو تیم فوتون 
از فیلیپین و کوای تسینگ از هنگ کنگ 
مقابل هم صف آرایی کردند که در نهایت 
نماینده والیبال زنان میزبان با نتیجه سه 
بر صفر و با امتیازهای 25 بر 20 ، 25 بر 
را شکست  بر 10 حریف خود  و 25   14

داد.
جاکارتا  مقابل  امروز  دیدار  سومین 
قزاقستان  آلتای  و  اندونزی  از  الکتریک 
انجام شد که نتیجه این دیدارهنوز اعالم 

نشده است.
تیم ملی والیبال ایران )بانک سرمایه ( روز 
دوشنبه )15 شهریور ماه( در دومین دیدار 
تایلند  تیم  مصاف  به  مقدماتی  مرحله 
این دیدار ساعت 16:30 دقیقه   ، می رود 

به وقت محلی برگزار می شود.

والیبال قهرمانی باشگاه های زنان آسیا؛ 
پیروزی شاگردان مایدا در نخستین گام

خداحافظی »محمد بنا« از دنیای کشتی 
پیش از آغاز جلسه شورای فنی

تنهـا یک هفتـه تا برگزاری مسـابقات جام جهانی فوتسـال 2016به میزبانی کلمبیـا باقی مانده اسـت و تیم های ایران، ازبکسـتان، 
تایلند، ویتنام و اسـترالیا از کنفدراسـیون فوتبال آسـیا، امید زیادی بـه قهرمانی جهان در این رشـته دارند.
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وروددادستانیالبرزبهحادثهریزش
تونلدرجادهچالوس

حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان البرز درباره حادثه سقوط صخره در 
تونل جاده چالوس، گفت: در این اتفاق، صخره ای 
در تونل شماره 5 جاده چالوس بر روی یک دستگاه 
سواری پژو 405 سقوط کرده و موجب مرگ راننده 

می شود.
وی با تاکید بر حساسیت دستگاه قضایی در زمینه 
با توجه به  حقوق عامه و شهروندان اضافه کرد: 
سابقه ریزش تونل و جان باختن شهروند دیگری 
در سال گذشته و همچنین مجروح شدن تعدادی 
به خودروهای  وارد کردن خسارت  از هموطنان، 
عبوری به دلیل ریزش صخره و عدم توجه کافی 
برای  کتبی  تذکرات  به  شهرسازی  و  راه  وزارت 
ایمن سازی تونل، دادستانی به عنوان مدعی العموم 
اعالم جرم کرده است. دادستان عمومی و انقالب 
رابطه  همین  در  کرد:  اضافه  البرز  استان  مرکز 
کوتاهی های  و  حوادث  این  مقصران  و  مسئوالن 
انجام شده تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

بدهی3هزارمیلیاردیکارفرمایان
گیالنیبهتامیناجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی گیالن گفت:کارفرمایان 
به  ریال  میلیارد  از 3 هزار و 327  بیش  گیالنی 

تامین اجتماعی استان بدهکار هستند.
آخرین  براساس  گفت:  پرست  حق  جمیل 
تامین  مشمول  کارگاههای  صادره  بیالن  آمار 
سال  پایان  تا  گیالنی  اجتماعی،کارفرمایان 
94،بیش از3 هزار و300میلیارد ریال بابت حق 
استان  اجتماعی  تامین  به  خود  پرسنل  بیمه 

بدهکار هستند.
بیالن  فقره  هزارو 590  تعداد 36  داد:  ادامه  وی 
کارگاهی بمنظور اعالم دیون کارفرمایان بدهکار 
در سالجاری صادرشده است که بیانگر مطالبات 3 
هزارو  327میلیارد ریالی تامین اجتماعی گیالن از 

کارفرمایان هستند. 
حق پرست خاطرنشان کرد: از مجموع این رقم،مبلغ 
2 هزار و 757 میلیارد ریال بدهی قطعی سالهای 
گذشته و 570 میلیارد ریال مربوط به بدهیهای 

برآوردی سال 94 است.
وی ادامه داد:شعب سه گانه رشت با مجموع 16 
هزار و 2 فقره بیالن و رقمی افزون بر1هزار و 438 
میلیارد ریال باالترین میزان و شعبه تازه تاسیس 
رستم آباد با 684 میلیون ریال و صدور 41 مورد 
بین  در  را  مطالباتی  رقم  کمترین  صورتحساب 

واحدهای تابعه استان دارا است.
مدیرکل تامین اجتماعی گیالن متذکر شد: در حال 
حاضر تعداد 36 هزارو 956کارگاه فعال و 9 هزار و 
681 واحد نیمه فعال در 27 شعبه تامین اجتماعی 

گیالن دارای پرونده مطالباتی هستند.

تکرقمیشدننرخبیکاریدراصفهان
شیرانی-اصفهان: مدیر کل اداره کار و تعاون و امور اجتماعی استان 
ازعملکرد  گزارشی  رسانه  اصحاب  با  مطبوعاتی  نشست  در  اصفهان 
سالیانه این سازمان درسال گذشته وبرنامه های مربوط به هفته تعاون 
ارائه کرد و اظهار داشت: به منظور تک رقمی شدن نرخ بیکاری در 
اصفهان مجری  راستا  این  در  که  رسید  تصویب  به  دو طرح  کشور 
حال  داشت:در  اذعان  قادری  غالمعلی  شد.  کشور  در  حرکت  طرح 
که  دارد  کشور  در سطح  را  بیکاری  میزان  باالترین  اصفهان  حاضر 
با وجود اینکه بر اساس قانون، اشتغالزایی وظیفه این نهاد نیست و 
نیاز به یک هما هنگی بین دستگاهی وجود دارد اما با اجرای طرح 
و  اشتغالزایی  به  طرح  اجرای  در  موفقیت  و  استان  این  در  حرکت 
اشتغال  توسعه  ایم.وی تصریح کرد: طرح  بیکاری کمک کرده  رفع 
فراگیر با عنوان »حرکت« بهمنظور تقسیم کار بین دستگاهها و برای 
پایان سال  تا  بیکاری طبق دستور رئیسجمهور  تکرقمی شدن نرخ 
بنگاههای خرد و کوچک  بر  تمرکز  با  اجرا در کل کشور  برای   96
در استانها و شهرستانهایی که مزیتهایی در سه الیه کالن، میانی و 
خرد دارند در جلسه شورای عالی اشتغال به تصویب رسید. قادری 
طرح های ارائه شده سازمان کار،تعاون ورفاه اجتماعی رادرسالهای 
با  راستا 490 طرح  دراین  افزود:  و  کرد  عنوان  92تا95،490 طرح 
اعتبار36هزارمیلیارد ریال به بهره برداری رسیده است. مدیرکل تعاون 
استان اصفهان به ایجاد طرح شناسنامه آموزش ایمنی کارگران اشاره 
بسیارفعال  درصنعت  ایمنی  مسئله  طرح  وجوداین  با  وگفت:  کرد 
خواهدشد ودیگرشاهدحوادث ناشی ازکاردرسطح استان نخواهیم بود.

ارائهخدماتبهسازههایدریایي-ساحلیدرگرو
مجوزواستعالمازسازمانبنادر

سرپرست معاونت عمراني استانداري هرمزگان ضمن تاکید بر اینکه 
احداث هر نوع سازه دریایي در داخل دریا باید با مجوز سازمان بنادر 
صورت گیرد، گفت: در سازه های ساحلي نیز دستگاه ها با استعالم از 

این سازمان تخصصی مي توانند ارائه خدمات داشته باشند.
»مسعود دالمن« در نشست کمیته تخصصی ساماندهي و مدیریت 
سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان، توسعه این استان را مبتنی 
بر توسعه دریامحور دانست و  عنوان کرد: هرمزگان استاني ساحلي و 
داراي شرایط ویژه اي است و براي حفظ و بهره برداري بهتر سواحل 
طبق قوانین موجود هر کدام از بخش هاي دولتي، متولي یک قسمت 
از ساحل و دریا هستند که در حیطه تخصصي خود نظارت و یا مجوز 
تا  کند  قوانین کمک مي  به  رجوع  داد:  ادامه  وي  کنند.  صادر می 
ابهامات موجود، رفع و حیطه وظایف هر کدام از دستگاه ها در حوزه 

ساحل مشخص شود.
سرپرست معاونت عمراني استانداري هرمزگان سواحل را ثروت ملي 
دانست و افزود: شرایط و نوع استفاده از ساحل اهمیت زیادي دارد و 
تصمیم گیري در مورد سواحل نیز از حساسیت خاصي برخوردار است 

و ممکن است با موارد بیت المال و حقوق افراد تعارض داشته باشد.
دالمن تصریح کرد: کمیته تخصصي ساماندهي و مدیریت سواحل 
زیرمجموعه کارویژه مرز شوراي امنیت کشور است که تصمیمات آن 

در حیطه کار و وظایف دستگاه هاي اجرایي عضو است.
و ساز  دریا هرگونه ساخت  متري  در حریم 60  اینکه  بیان  با  وي 
این  در  مالکیت خصوصي  داشت:  اظهار  است،  ممنوع  بدون مجوز 
حریم ممنوع است و ساخت و ساز در این محدوده تنها در صورت 
تفریحي  و  عمومي  کاربری  با  تواند  مي  ذیصالح  مراجع  تشخیص 

انجام شود.

خبر خبر

شهاب الدین اهر با اعتبار بالغ بر 2532 میلیون 
بهره  واستانی  محلی  مسئولین  حضور  با  ریال 

برداری شد.
باب  ازیک  دولت  مبارک  هفته  مناسبت  به 
الدین  آب شهرک شیخ شهاب  پمپاژ  ایستگاه 
با  ریال  میلیون   2532 بر  بالغ  اعتبار  با  اهر 
برداری  بهره  واستانی  محلی  مسئولین  حضور 

شد.
شرقی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت 
پمپاژ  ایستگاه  از  برداری  بهره  مراسم  در 
منطقه،  فرماندار  معاون  اهر،  شهر  فاضالب 
جانشین فرماندهی سپاه و جمعی از مسئولین 
شهرستانی و خانواده های معظم شهداء حضور 

داشتند.
اهر  منطقه  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  حائری 

فاضالب  و  آب  شرکت  گفت:  مراسم  این  در 
آذربایجان شرقی با هدف بهره مندی مردم و 
تامین آب شرب سالم و بهداشتی و تامین فشار 
الزم برای قسمت غربی فاز 1 و 2 شهرک شیخ 
شهاب الدین اهر یک باب ایستگاه پمپاژ آب و 

همچنین خطوط انتقال آب اجرا نموده است.
وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح که شامل 
و  آجری  حوضچه   9 احداث  اتاقک،  باب  یک 
بتنی، نصب و تعویض تعداد 13 دستگاه شیر 
میلیمتری،   500 الی   200 سایز  از  آب  فلکه 
نصب تعداد 8 شیر تخلیه و شیر هوا ، اجرای 
اتیلن 110  پلی  لوله  با  لوله گذاری  400 متر 
هزینه  ریال  میلیون  بر2532  بالغ  باشد  می 
را  نفر   8500 حدود  جمعیتی  که  است  شده 

تحت پوشش قرار می دهد.

همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛

بهرهبرداریازایستگاهپمپاژآبشهرکشیخشهابالدیناهر

روستایی  و  محروم  مناطق  قراردادن  اولویت 
این  به  رسیدگی  و  توانمندسازی  راستای  در 
مناطق و ایجاد اشتغال پایدار از اقدامات قابل 
محرومیت  کاهش  برای  امداد  کمیته  توجه 

است. 
و  چهارمحال  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
بختیاری به مناسبت روز بانکداری اسالمی و 
تعامالت بیشتر درخصوص پرداخت تسهیالت 
به مددجویان  با مدیرعامل بانک ملی استان 

دیدار  و گفت و گو کرد.
امام  امداد  کمیته  خبری  سایت  گزارش  به 
با  دیدار  در  پور  ملک  علی  خمینی)ره( 
و  چهارمحال  استان  ملی  بانک  مدیرعامل 
و  امداد  کمیته  وظایف  از  گفت:  بختیاری 
خانواده  استعدادیابی  و  شناسایی  مددکاران، 
از  آنان  توانمندسازی  و  حمایت  تحت  های 
طریق آموزش های فنی حرفه ای و پرداخت 

تسهیالت اشتغال زایی است. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
اینکه حمایت  بیان  با  بختیاری  و  چهارمحال 
کمیته امداد بعد از پرداخت تسهیالت بصورت 
مشاوره و ناظر طرح ها است خاطرنشان کرد: 
کارشناسان و مسئوالن بانک ها می توانند در 
بر  مستقیم  نظارت  و  آزمایی  راستی  راستای 
تسهیالت پرداختی و توانمندسازی مددجویان 

بازدید داشته باشند. 
ملک پور با بیان اینکه در سال 94 نزدیک به 
370  طرح اشتغالزایی در سطح استان ایجاد 
پرداختی  تسهیالت  میزان  گفت:  است،  شده 

 845 و  میلیارد   43 به  نزدیک  طرح ها  این 
میلیون ریال است. 

دیدار  این  در  استان  ملی  بانک  مدیرعامل 
کاری  را  اسالمی  جامعه  در  خدمت گذاری 
ارزشمند دانست و گفت: از توفیقاتی که نصیب 
ما شده همراهی و کمک به کمیته امداد امام 
خمینی)ره( در توانمندسازی و ایجاد اشتغال 
در جامعه بویژه خانواده های تحت حمایت این 

نهاد است.
در  استان  اینکه  بیان  با  صباغی  احمدرضا    
پراکندگی  و  دامپروری  و  کشاورزی  بخش 
جمعیت در روستاها ظرفیت و استعداد دارد، 
های  اندازی طرح  راه  در  امداد  کمیته  افزود: 
ملی  بانک  و  بوده  موفق  کوچک  اشتغالزایی 
های  مسئولیت  ایفای  راستای  در  استان 
اجتماعی و کمک به توانمندسازی مددجویان 
از تمام ظرفیت خود برای یاری رساندن به این 

نهاد استفاده خواهد نمود. 
به  اشتغال  وام  درصدی   79 پرداخت  از  وی 
مددجویان استان در سال گذشته خبر داد و 
گفت: مبلغ پرداختی وام های اشتغال در سال 
جاری 57 میلیارد ریال است که با شناسایی 
و معرفی کمیته امداد استان پرداخت خواهند 
شد. مدیرعامل بانک ملی استان به طرح های 
خودکفایی بازدید شده اشاره و خاطرنشان کرد: 
تسهیالت  حداقل  با  زایی  اشتغال  های  طرح 
به موفقیت  اند که  به کار شده  دریافتی آغاز 
این طرح ها و توانمندسازی خانواده های تحت 

حمایت منجر شده است.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

موفقیتطرحهایاشتغالزاییمددجویان
باحداقلتسهیالت

مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی 
گفت:  تهران  جهاددانشگاهی  سازمان  باغبانی 
در صورت همت مسئوالن، تا پایان سال جاری 
استان اردبیل به خط تولید نهال پیوندی گردو 

ملحق می شود. 
منظور  به  که  جلسه ای  در  نصرتی  ضیا  سید 
حل مشکل باغات بویژه باغات گردوی استان و 
با حضور مدیرکل بحران استانداری اردبیل در 
جهاد کشاورزی استان تشکیل یافته بود افزود: 
تولید  دانش  حاضر  حال  در  جهاددانشگاهی 
سرمای  برابر  در  که  گردو  پیوندی  نهال های 
دیررس بهاره کامال مقاوم هستند را دارا می باشد 
و در صورت تمایل مسئوالن استان اردبیل، این 
توانمندی می تواند جهت اصالح باغات گردوی 

این استان مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان عملکرد 
این نهال پیوندی در هر هکتار 5 تن و نیز از 
به همین خاطر  برخوردار است  تولید  پایداری 
بهترین راهکار برای کسانی که می خواهند باغ 
جدید گردو احداث کنند استفاده از این نوع نهال 
است.  همچنین در این طرح می توان نسبت به 

اصالح درختان مسن و بارده اقدام کرد.
مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی 
باغبانی سازمان جهاددانشگاهی تهران با اشاره به 
اینکه در حال حاضر 10 رقم گردوی خارجی و 2 
رقم گردوی داخلی به عنوان ارقام مقاوم در مقابل 
سرما در سطح کشور عرضه می شود خاطرنشان 
کرد: استفاده از نهال پیوندی، خطر سرمازدگی 

باغات گردو را در استان اردبیل رفع می کند.
با  شده  وارد  خسارت های  یادآوری  با  نصرتی 

باغات گردو در چند سال گذشته در سطح کشور 
سازمان  مدیران  دیگر  امروز  کرد:  خاطرنشان 
نتیجه  این  به  امر  مسئوالن  و  جهادکشاورزی 
رسیده اند که راهکاری چند ساله و طبق برنامه 

بهتر از راهکارهای کوتاه مدت و موقتی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ژنوتیپ های خوب 
مقاوم به سرما در کشور داریم که نیاز به شناسایی 
و انتقال فناوری دارد گفت: جای نگرانی نیست 
دانشگاهی  جهاد  تولیدی  پیوندی  نهال  چون 
توانسته است مشکل سرمازدگی این محصول را 
رفع نماید. نصرتی افزود: در مورد گردو می توان 
در کوتاه مدت از روش پیوند و در بلند مدت از 
تولید نهال روی پایه رویشی از طریق کشت بافت 

استفاده کرد.
مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی 
ابراز تاسف از  با  باغبانی جهاددانشگاهی تهران 
اینکه ایران جایگاهی در بین صادرکننده های 
گردوی جهان ندارد تصریح کرد: ایران به عنوان 
دومین کشور تولید کننده گردو در دنیا بخاطر 
عدم توجه به خواسته و سفارش جامعه مصرف 
کننده خارج از کشور  در تولید گردو، در این 

زمینه موفق نیست.
در ابتدای این جلسه مدیرکل بحران استانداری 
اردبیل با بیان اینکه در هر بارندگی نابهنگام به 
به  خسارت  تومان  میلیارد  متوسط 200  طور 
باغات وارد می شود، افزود: در جلسه ای که امسال 
در فروردین ماه و بعد از وارد شدن خسارات به 
باغات مشکین شهر برگزار شد مقرر گردید کمیته 
تخصصی تشکیل شود و این موضوع را بررسی 

نماید.

اردبیلبهخطتولیدنهالپیوندیگردو
ملحقمیشود

بارکد 39219474
آگهیتغییراتشرکت

ملی  شناسه  و   176463 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  تهران   فرهور   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102188098
1395/3/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرنگ جهانبخش به ک م 0060561459 
از  شرکت  سرمایه  گردید  خارج   شرکت  از  خود  الشرکه  سهم  کلیه  دریافت  با 
اساسنامه  در  مربوطه  وماده  یافت  کاهش  به 20000000ریال  30000000ریال 
 0062474251 م  ک  به  نجیب  تقوایی  مسعود  شرکا:  اسامی  گردید.  اصالح 
 0013884980 م  ک  به  نجیب  تقوایی  علیرضا  و  دارای16000000ریال 
دارای4000000ریال با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج 
شریک انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
371649/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 39219056 
آگهیتغییراتشرکت

 مهندسی بهراد صنعت پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 275108 و 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103063440 ملی  شناسه 
مورخ 1395/3/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
واحد12  ط4  طالقانی پ183  راه  سه  از  قبل  شریعتی  خیابان  تهران  نشانی:  به 
اساسنامه اصالح گردید.  یافت و ماده مربوطه در  تغییر  کدپستی1611634798 
بهزاد شکرزاده به ک م 0064595951 با دریافت 20000000ریال سهم الشرکه 
به  از 1020000000ریال  گردید. سرمایه شرکت  از صندوق شرکت خارج  خود 
گردید.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش  1000000000ریال 
دارای20000000ریال  به ک م 1219451916  براتی  اسامی شرکا: محمدجواد 
و محمودرضا براتی به ک م 1219395927 دارای900000000ریال و محمدباقر 
اسکندر پورشال به ک م 0070698449 دارای80000000ریال سهم الشرکه با 
ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( اانتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
371650/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 39223252 
آگهیتغییراتشرکت

شناسه  و   488433 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  الوند  عمران  نگین   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005672454 ملی 
سکو  صنعت  »نواوران  به  شرکت  نام  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/4/10
ماندگار« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. با ثبت این مستند 
تصمیمات اصالح ماده اساسنامه  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.
371648/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 39221873 
آگهیتغییراتشرکت

شناسه  و   443896 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایرانیان  کاوش  پدیده   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14003649480 ملی 
1395/3/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گوهر خنجرپور به ک م 3070559727 
بسمع رئیس هیئت مدیره و فرهاد مرادی قوجق به ک م 2030913367 بسمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و معین  غالمی به ک م 6489936569 بسمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
رئیس هیئت  امضاء  با  اسالمی  عقود  قراردادهای  و  بروات  ، سفته،  قبیل چک  از 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین 
سمت مدیران ، تعیین وضعیت حق امضاء  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
371646/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 39277500
آگهیتغییراتشرکت

شناسه  و   237895 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  اردهال  کاران  سازه   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102787684 ملی 
به  تهران  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/4/09
نشانی: تهران خیابان وفادار شرقی کوچه.. پ1068 کدپستی1655738539 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 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 می باشد.
371644/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 39222353 
آگهیتغییراتشرکت

شناسه  و   443896 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایرانیان  کاوش  پدیده 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14003649480 ملی 
1395/3/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گوهر خنجرپور به ک م 3070559727 
م  ک  به  غالمی  معین   و   2030913367 م  ک  به  قوجق  مرادی  فرهاد  و 
6489936569 بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین انتخاب مدیران ، انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.
371647/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

رونوشتآگهیحصروراثت
بابا   به شرح دادخواست به کالسه  نژاد کارنامی فرزند گل  آقای محمود محمد 
95/399 این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان گل بابا محمد نژاد کارنامی فرزند محمد علی     بشناسنامه 136صادره 
– سورک    میاندرود  دائمی خودشهرستان  تاریخ 95/4/15اقامتگاه  از ساری   در 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
ساری  از  2090694629صادره   ملی  شماره  به  کارنامی  نژاد  محمد  1-محمود 

فرزند متوفی 
2-احمد محمد نژاد کارنامی به شماره ملی 2092750100صادره  از ساری فرزند 

متوفی 
3-فاطمه محمد نژاد کارنامی به شماره ملی 2092757601صادره  از ساری فرزند 

متوفی 
4-مریم محمد نژاد کارنامی به شماره ملی 5769637031صادره  از ساری فرزند 

متوفی 
فرزند  ساری  از  164صادره   شناسنامه  شماره  به  کارنامی  نژاد  محمد  5-کلثوم 

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

شدم. الف 172 
قاضی شعبه دوم شهری شورای حل اختالف سورک

رایدادگاه
شهر   2 کیفری  دادگاه   105 شعبه   9309980401401443 کالسه  پرونده 

اردبیل)105 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970403100572 
شاکی: دادرس علی البدل شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل

متهم: آقای محمد فهمی فرزند صفر)مجهول المکان(
اتهام: توهین به مقام قضایی در حال انجام وظیفه

در خصوص اتهام آقای محمد فهمی فرزند صفر )فاقد اطالعات تکمیلی به جهت 
مجهول المکان بودن( دایر بر توهین به مقام قضایی با توجه به سمت و در حال 
انجام وظیفه موضوع شکایت دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل 
با عنایت کیفرخواست اصداری از ناحیه دادسرای عمومی و انقالب اردبیل و نظر 
اپراتور  اظهارات  به  با عنایت  و  باشد  صورتجلسه تنظیمی که پیوست پرونده می 
دادگاه عمومی و حقوقی و همچنین با عنایت به احراز در تصرف متهم بودن خط 
تلفن استفاده شده برای انجام بزه و عدم حضور ایشان در جلسات دادسرا و دادگاه 
علیرغم احضار از طریق انتشار آگهی دادگاه صحت انتساب اتهام موصوف به نامبرده 
را محرز تشخیص مستندا به ماده 609 قانون تعزیرات و مجازات های نامبرده را به 

تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید.
این رای غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این محکمه و 
پس از گذشت این مدت ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد. 
آگهیموضوعماده3قانوندادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو اردبیل- قاسم آبلوچ

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی 

برابر آرا شماره 139560310014004884 مورخه 1395/5/20 هیات اول / دوم 
موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی  واحد  در  1394114410014000138مستقر  شماره  پرونده  کالسه  به 
جویبار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا علی نژاد       به شماره 
شناسنامه 867صادره از قائمشهر فرزند رمضان  به شماره ملی 582964844 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 97/04 متر مربع قسمتی 
از پالک – فرعی از 10 اصلی قطعه – واقع در بخش 7 جویبار خریداری از مالک 
رسمی آقای / خانم رمضان علی نژاد   محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  ار  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد     م. الف: 9505986

تاریخ انتشار نوبت اول:95/5/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/6/14
حسین روحانی  رییس ثبت اسناد و امالک جویبار 

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
خانم/آقای حسن بی نیاز فرزند مرحوم یوسف به شرح درخواستی که به شماره 
425 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که یوسف بی نیاز ساروکالئی فرزند حبیب به شماره شناسنامه 622 صادره 
از قائمشهر در تاریخ 91/5/12 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری فوت نموده 

و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست از: 
1 عباس بی نیاز ساروکالئی ش ش 64 فرزند متوفی
2 گلی بی نیاز ساروکالئی ش ش 473 فرزند متوفی
3جواد بی نیاز ساروکالئیی ش ش 24 فرزند متوفی

4 حسن بی نیاز ساروکالئی ش ش 1394 فرزند متوفی
5 پرویز بی نیاز ساروکالئی ش ش 1281 فرزند متوفی

6 شهربانو بی نیاز ساروکالئی ش ش 1175 فرزند متوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ایی از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 950633 قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف قائمشهر

رایدادگاه
اله به نشانی شهرستان اردبیل- خیابان  نامداری فرزند عین  شاکی: آقای ارسطو 

والی- ک شهریار 5 پ 17
متهم: آقای رمضان حقدوست فرزند علی)مجهول المکان(

اتهام: کالهبرداری
در خصوص اتهام آقای رمضان حق دوست فرزند علی )فاقد مشخصات دیگر( دایر 
بر کالهبرداری به مبلغ هشتصد میلیون ریال از آقای ارسطو نامداری بدین شرح 
که در دی ماه سال 92 شخصی با تلفن همراه به شماره 09106810271 خود 
را کوروش قائمی دارای نمایندگی پخش مواد غذایی قائم واقع در قرچک ورامین 
معرفی و درخواست خرید گیاهان دارویی و عدس از شاکی آقای ارسطو نامداری 
اعتماد  ایشان نشان داده و  به  را  قائم  اینترنت مهر شرکت  از طریق  نماید و  می 
ایشان را جلب و پس از ارسال گیاهان دارویی و عدس به ارزش هشتصدمیلیون 
ریال و تحویل آن در قرچک ورامین رسیدی با مهر شرکت پخش مواد غذایی قائم 
و یک فقره چک به سررسید سه روز بعد به نماینده شاکی تحویل می دهد پس از 
مراجعه به بانک معلوم می گردد نام واقعی متهم رمضان حق دوست بوده شرکت 
و مهر آن هم جعلی بوده است فلذا با عنایت به محتویات پرونده شکایت شاکی 
خصوص، اظهارات شهود و مطلعین، تحقیقات مرجع انتظامی، عدم حضور و دفاع 
متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی به کیفرخواست دادسرای اردبیل و سایر قرائن 
و امارات موجود بزهکاری مشارالیه محرز و مسلم بوده و به استناد ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم به تحمل 7 سال 
حبس تعزیری و رد مال اخذ شده به شاکی و پرداخت هشتصدمیلیون ریال جزای 

نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد.  
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اردبیل می باشد. 
رئیس دادگاه کیفری 2 شعبه 104 اردبیل- قادری

رایدادگاه
پرونده کالسه 9409980401501137 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل 

)105 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970403100559 
ابراهیم به نشانی اردبیل- رحیم طیار 5 راه  شاکی: آقای رسول گلی زاده فرزند 

اول راه اردی پالک 280 
متهم: آقای مهدی علیوند به نشانی اردبیل محله میراشرف کوچه پاشایی)مجهول 

المکان(
اتهام: سرقت

در خصوص اتهام آقای مهدی علیوند فرزند احمد)فاقد اطالعات تکمیلی به جهت 
 20 و  شکوائیه  شرح  به  خانگی  لوازم  سرقت  بر  دایر  وی(  بودن  المکان  مجهول 
فقره چک بنام آقای رضا گلی زاده موضوع شکای آقای رسول گلی زاده با توجه 
به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و نیز اظهارات شهود تعرفه ای و نظر 
به محکومیت یافتن متهم طبق دادنامه شماره 9409970402901168 صادره از 
شعبه 103 دادگاه کیفری 2 اردبیل در رابطه با اتهام کالهبرداری از طریق خرج 
کردن چک به سرقت رفته از خانه شاکی به عنوان چک خود دادگاه صحت انتساب 
اتهام موصوف به نامبرده را محرز تشخیص لذا مستندا به ماده 656 و 667 قانون 
تعزیرات و مجازات های بازدارنده نامبرده را عالوه بر رد عین اموال مسروقه و در 
صورت فقدان رد مثل یا قیمت به تحمل دوسال حبس و 60 ضربه شالق هر دو 

تعزیری محکوم می نماید.
رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این محکمه 
و پس از انقضای این مدت ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد. 
دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو اردبیل- قاسم آبلوچ

رایدادگاه

پرونده کالسه 9409982159100776  شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل 
)105 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970403100558 

شاکی: آقای فرهاد یزدانی حاجی آقا فرزند مصطفی به نشانی تهران خ هاشمی بعد 
از 21 متری جی ک کوهی ک داعی پ 1 واحد 3

متهم: آقای علی حیدری شهریور فرزند خلیل مجهول المکان
اتهام: معامله به فصد فرار از پرداخت دین

دائر  متاهل  باسواد  خلیل  فرزند  شهریور  حیدری  علی  آقای  اتهام  خصوص  در 
به  عنایت  با  یزدانی  فرهاد  آقای  شکایت  موضوع  دین  از  فرار  قصد  به  معامله  بر 
احراز  اردبیل  انقالب شهرستان  و  ناحیه دادسرای عمومی  از  کیفرخواست صادره 
نام  به  وی  یافتن  محکومیت  از  بعد  متهم  بنام  ملک  گرفتن  قرار  انتقال  مورد 
همسرش و ثبت نشدن این انتقال در سامانه مربوطه و نیز جوابیه واصله از اتحادیه 
مشاورین امالک استان که حاکی از صوری بودن این انتقال برای فرار از توقیف 
ملک در قبال بدهی های متهم می باشد و با توجه به احراز محکومیت یافتن متهم 
در قبال شکایت شاکی از وی و نیز اظهارات بالوجه خانم خدیجه نظری در پرونده 
و نیز با توجه به متواری بودن متهم و عدم حضور ایشان در دادسرا و دادگاه در 
جهت دفاع از اتهام انتسابی دادگاه صحت انتساب اتهام را به متهم محرز تشخیص 
با استناد به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نامبرده را به تحمل 

دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید.
این رای غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این محکمه و 
پس از انقضای این مدت ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد. 
دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو اردبیل- قاسم آبلوچ
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11نفردررودسرغرقشدند
و  غریق  نجات  هیات  عمومی  روابط  مسئول 
اینکه رودسر  با اشاره به  غواصی استان گیالن 
است،  استان  در  غرق  بیشترین  سکاندار 
افزود:تاکنون 11 نفر در شهرستان رودسر غرق 

شدند.
مرد  دو  شدن  غرق  به  اشاره  با  صیاد،  صادق 
نقاط  در  شنا  بدلیل  رودسر  دریای  ساحل  در 
خطرآفرین و پیدا شدن جسد آنان در روز بعد، 
اظهار کرد: یک مرد 40 ساله ساکن رودسر و 

یک نوجوان 14 ساله غیربومی غرق شدند.
و  غریق  نجات  هیات  عمومی  روابط  مسئول 
اینکه رودسر  با اشاره به  غواصی استان گیالن 
افزود:  سکاندار بیشترین غرق در استان است، 
تاکنون 11 نفر در شهرستان رودسر غرق شدند 
در  دریا  ساحل  مساحت  دلیل  به  آمار  این  و 

رودسر، کالچای و چابکسر باال می باشد.
تاکنون  تابستان  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  وی 
شدند،خاطرنشان  غرق  گیالن  در  نفر   31
طرح های  در  هموطنان  و  کرد:مسافران 
و  ایمنی  نکات  و  کنند  شنا  دریا  سالم سازی 

هشدارهای ناجیان را جدی بگیرند.

برخوردبا27موردتخلف
زیستمحیطیدردلفان  

از  دلفان  زیست  محیط  حفاظت  اداره   رئیس 
برخورد با 27 متخلف زیست محیطی طی سال 

جاری در این شهرستان خبر داد.
 قاسم دلفانی  گفت: در راستای باال بردن سطح 
شهرستان،  استحفاظی  حوزه  مناطق  حفاظتی 
انجام  به صورت مستمر  گشت زنی شبانه روزی 

می شود.
ضرورت  بر  بنا  نظارت ها  این  کرد:  اضافه  وی 
از تنوع زیستی  و لزوم هر چه بیشتر حفاظت 
شکار  محیطی  زیست  تخلفات  از  جلوگیری  و 
با  ضمن  در  و  می شود  انجام  غیرمجاز  صید  و 
اخذ  بدون  که  غیرمجاز  صیادان  و  شکارچیان 
مجوز اقدام به این کار می کنند، طبق قانون با 

شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.
دلفانی ادامه داد: در همین راستا از ابتدای سال 
جاری تاکنون با 27 مورد تخلف زیست محیطی 
برخورد کرده ایم و ضمن تشکیل پرونده، جهت 
ارجاع  به مراجع ذی صالح  قانونی  سیر مراحل 
داده شده اند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
دلفان اظهار کرد: در این مدت با 13 مورد صید 
غیرمجاز، یک مورد شکار بز وحشی و دو مورد 
زنده گیری پرندگان وحشی برخورد شده است.

وی افزود: همچنین از متخلفان دو قبضه سالح 
غیرمجاز، شش قبضه سالح مجاز، دو دستگاه 
موتور برق، 23 رشته تور ماهیگیری و... کشف 

و ضبط شده است.

بهرهبرداریازطرحآبرسانیبهشهرجنتمکانگتوند
در ششمین روز از هفته دولت طرح آبرسانی به شهر جنت مکان و 2 
روستای چغامله و سله چین در بخش مرکزی شهرستان گتوند به بهره 

برداری رسید.
مدیرعامل شرکت آبفاروستایی خوزستان درآیین افتتاح این طرح آبرسانی 
گفت: برای اجرای این طرح که شامل آبرسانی به شهر جنت مکان و 2 
روستای چغامله و سله چین می باشد 17 میلیارد ریال از محل اعتبارات 

استانی هزینه شده است.
مهندس درویشعلی کریمی اظهارداشت: در اجرای این طرح حفر یک 
حلقه چاه عمیق، تجهیز و اجرای شبکه انتقال، ساخت 2 منبع هوایی، 
شبکه برقرسانی و شبکه داخلی انجام شده است.وی در ادامه با اشاره 
به اینکه سال گذشته یکی از سخترین سالها از لحاظ کمبود اعتبار و 
همچنین خشکسالی بوده است افزود: با وجود این مشکالت و محدودیت 
های مالی شرکت آبفاروستایی خوزستان 11 طرح را اجرا و به بهره برداری 
رساند. مدیرعامل آبفاروستایی خوزستان اجرای 30 طرح بزرگ آبرسانی با 
سه هزار و 400 کیلومتر خط انتقال 400 کیلومتر لوله گذاری همچنین 
ساخت 38 مخزن زمینی و هوایی را از خدمات شرکت آبفار خوزستان 
در طول سه سال گذشته عنوان کرد.در ادامه مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرستان گتوند نیز گفت: عملیات اجرایی این طرح از سال 88 
آغاز شده و با اجرای این طرح جمعیتی بالغ هشت هزار و 400 نفر از 

نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.

ایفاینقششهرداریکرجازطریقبانکشهر

درنمایشگاهکتابالبرز
معاون مالی اقتصادی شهرداری کرج گفت: شهرداری این کالنشهر از 
طریق بانک شهر درهفتمین نمایشگاه کتاب استان البرز که یکی از 
رویدادهای بزرگ فرهنگی استان بشمار می آید خدمات بانکی مطلوبی را 
به مراجعه کنندگان ارائه خواهد داد و سعی دارد با فراهم ساختن زمینه 
خدمات رسانی گسترده برای بازدید کنندگان سطح نمایشگاه مذکور را 

نسبت به سالهای گذشته ارتقاء دهد. 
فرج ا... ایلیات در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج 
این مطلب را اعالم کرد و اظهار داشت: شهرداری کرج به  عنوان یکی 
از سهامداران عمده بانک شهر، بر ارتقاء تعامل و مشارکت با این بانک 
در راستای توسعه عمران شهری و ارتقاء سطح کیفی و کمی زندگی 
شهروندی تاکید دارد؛ به طوری که این دستگاه طی سه سال گذشته 
موفق شده است با دریافت تسهیالتی از این بانک 90 درصد پروژه های 

ناتمام سطح شهر را به بهره برداری برساند.
معاون مالی اقتصادی شهرداری کرج بیان کرد: بانک شهر در مدت زمان 
کوتاهی از تأسیس خود توانسته است عالوه بر رشد کمی و کیفی، در 
صنعت بانکداری نیز به پیشرفت های قابل توجهی دست پیدا کند و با 
استفاده از همه پتانسیل و ظرفیت های خود سهام داران این بانک از جمله 
شهرداری ها را به منظور ارتقاء عمران شهری و افزایش رفاه و آسایش 

شهروندان، یاری رساند.
ایلیات خاطرنشان کرد: شهرداری کرج با تعامالت گسترده ای که طی 
چند سال گذشته با بانک مذکور برقرار کرده، موفق شده است با استفاده 
از دریافت تسهیالت در زمان مقرر، مطالبات پیمانکاران را در زمینه 
های مختلف از جمله اجرای پروژه های عمرانی، خدمات شهری، فضای 
سبز، حمل ونقل و ترافیک، فرهنگی و اجتماعی و... پرداخت کند که این 
امر موجب شده پیمانکاران علی رغم رکود اقتصادی حاکم در کشور با 

شهرداری این کالنشهر همکاری مطلوب و مثمری را داشته باشند.

خبر خبر

همزمان با گرامیداشت هفته دولت طی مراسمی 
مردم  حضور  با  دو  منطقه  شهرداری  پروژه   14
برداری  بهره  به  و  افتتاح  تبریز  شریف کالنشهر 

می رسد.
منطقه دو تبریز، مهندس رسول موسائی شهردار 
منطقه با اعالم این خبر گفت: به نیت 14 معصوم 
14 پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی این منطقه 
با  مراسمی  در  تبریز،  غیور  با حضور شهروندان 

شکوه افتتاح و به بهره برداری می رسد.
مهمترین  از  تبریز  کالنشهر  دو  منطقه  شهردار 
این پروژه ها از طرح شبدری ائل گلی نام برد و 
افزود: این پروژه در قالب کم نظیرترین پروژه رفع 
ترافیک شهری در انتهای جاده ائل گلی و در محل 
تالقی اتوبان شهید کسائی با دو دهنه به طول 
19 متر و عرض 32 متر به منظور تردد بدون 
ترافیک مسافرین و گردشگران به مرکز کالنشهر 

تبریز احداث شده و آماده بهره برداری می باشد.
موسائی خیابان 24  مهندس رسول  گفته  بنابه 
شهید روحانی الهی پرست به رجائی شهر دیگر 
پروژه آماده بهره برداری می باشد که همزمان با 

طرح شبدری ائل گلی افتتاح می شود.
توضیح  پروژه  این  جزئیات  خصوص  در  ایشان 
داد: در راستای پاسخ دهی مناسب به درخواست 
شهروندان، عملیات احداث مسیر میدان شهید 
روحانی الهی پرست به رجائی شهر از اهم پروژه 
های روان سازی ترافیک شهری مصوب سال 95 
منطقه دو به منظور حل مشکالت اهالی رجائی 
شهر در دو باند بطول 300 متر در هر دو سوی 
کانال الهی پرست به اتمام رسیده و آماده افتتاح 

شده است.
نصب بزرگترین تابلو موزائیک سنگی در ابتدای 
راهنمایی مزین به تصاویر امام )رض(، سرداران 
شهید آذربایجان و شهیدان مدافع حرم دیگر پروژه 
آماده بهره برداری همزمان با هفته دولت از سوی 

شهرداری منطقه دو می باشد.
شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز در تشریح این 
به  مزین  سنگی  موزائیک  تابلو  این  گفت:  تابلو 
تصویر امام )رض( بصورت ابتکاری و هنرمندانه، 
از سوی  ها  اولین  در شهر  دیگر  اولینی  بعنوان 
می  برداری  بهره  به  تبریز  دو  منطقه  شهرداری 

رسد.
نصب بزرگترین تابلو موزائیک سنگی در ابتدای 
راهنمایی مزین به تصاویر امام )رض(، سرداران 
دیگر  حرم  مدافع  شهیدان  و  آذربایجان  شهید 
پروژه آماده بهره برداری همزمان با هفته دولت 
باشد.شهردار  می  دو  منطقه  شهرداری  از سوی 
تابلو  این  تشریح  در  تبریز  کالنشهر  دو  منطقه 
گفت: این تابلو موزائیک سنگی مزین به تصویر 
امام )رض( بصورت ابتکاری و هنرمندانه، بعنوان 
اولینی دیگر در شهر اولین ها از سوی شهرداری 

منطقه دو تبریز به بهره برداری می رسد.
نصب بزرگترین تابلو موزائیک سنگی در ابتدای 
راهنمایی مزین به تصاویر امام )رض(، سرداران 
دیگر  حرم  مدافع  شهیدان  و  آذربایجان  شهید 
پروژه آماده بهره برداری همزمان با هفته دولت 
باشد.شهردار  می  دو  منطقه  شهرداری  از سوی 
تابلو  این  تشریح  در  تبریز  کالنشهر  دو  منطقه 
گفت: این تابلو موزائیک سنگی مزین به تصویر 
امام )رض( بصورت ابتکاری و هنرمندانه، بعنوان 
اولینی دیگر در شهر اولین ها از سوی شهرداری 

منطقه دو تبریز به بهره برداری می رسد.
شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز در تشریح این 
به  مزین  سنگی  موزائیک  تابلو  این  گفت:  تابلو 
هنرمندانه،  و  ابتکاری  امام)رض(بصورت  تصویر 
از سوی  ها  اولین  در شهر  دیگر  اولینی  بعنوان 
می  برداری  بهره  به  تبریز  دو  منطقه  شهرداری 

رسد.

مهندس رسول موسائی در توضیح جزئیات تابلو 
مذکور اظهار داشت: در طراحی این اثر فاخر و زیبا 
در 60متر مربع مساحت، از 5 میلیون سنگ ریزه 

دریایی با رنگ طبیعی استفاده شده است.
همزمان با گرامیداشت هفته دولت پارک آموزش 

ترافیک نیز افتتاح می شود.
شهردار منطقه دو تبریز با اعالم این مطلب گفت: 
برای مقاطع  ترافیکی  به منظور آموزش مسائل 
سنی کودکان و نوجوانان، پارک آموزش ترافیک 
1هزار  در  یاغچیان  شهید  کانون  محوطه  در 
مترمربع مساحت با نصب عالئم آموزشی و اصالح 
هندسی احداث گردیده و آماده افتتاح شده است.

مهندس رسول موسائی به اتمام عملیات احداث 2 
سرویس بهداشتی در عون بن علی نیز اشاره کرده 
و افزود: احداث این سرویس ها که از پروژه های 
فرامنطقه ای بشمار می آید به منظور رفاه حال 
شهروندان، مسافرین و گردشگرانی که برای سیر 
و سیاحت از تفرجگاه عون بن علی و از تله کابین 
این مکان تفریحی استفاده می کنند هر کدام در 
60 مترمربع احداث گردیده و آماده بهره برداری 

می باشد. 
شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز از کف سازی 
وسایل  نصب  همراه  به  کودکان  بازی  زمین 
حادثه  بدون  استفاده  برای  تفریحی  استاندارد 
توجه  با  گفت:  و  نیز خبرداد  کودک  شهروندان 
به آغاز مسافرت های درون شهری بعلت داشتن 
آب و هوای معتدل کالنشهر تبریز و به منظور 

جذب مسافرین و گردشگران؛ شهرداری منطقه 
دو برای استفاده بهینه میهمانان از فضاهای سبز 
بر  این شهرداری، عالوه  موجود در سطح حوزه 
ایمن سازی محوطه 28  و  بهسازی، ساماندهی 
پارک موجود منطقه اعم از پارک های مهمانپذیر 
تبریزی،  صائب  جنگلی  پارک  پایداری،  شمیم 
بهاران، شبنم، سوسنگرد و... این منطقه نسبت 
به کف سازی استاندارد محوطه بازی کودکان و 
نصب وسایل تفریحی استاندارد اقدام کرده که این 

وسایل آماده استفاده کودکان می باشد.
آسودگی خاطر خانواده ها به هنگام بازی کودکان و 
نونهاالن در فضای پارک ها و حفظ ایمنی و تامین 
سالمتی خانوده ها خصوصا فرزندان مسافرین این 
شهر به همراه اجرای عملیات بهسازی زمین بازی 
با استفاده از کف پوش های استاندارد  کودکان 
و  کودک  شهروندان  حادثه  بدون  استفاده  برای 
می  بشمار  مواردی  اهم  از  خردسال،  مسافرین 
آید که شهرداری منطقه دو تبریز برای این هدف 

همت مضاعفی بکار بسته است.
بهره برداری از سیستم آبیاری قطره ای در پارک 
مهمانپذیر عباس میرزا از سایر پروژه های در حال 

بهره برداری بشمار می آید.
مهندس رسول موسائی در توضیح جزئیات این 
پروژه گفت: به منظور حفظ و نگهداری از فضای 
و  اصولی  نگهداری  و  میرزا  عباس  پارک  سبز 
پارک،  این  و درختکاری  از فضای سبز  مناسب 
شبکه آبیاری قطره ای در دو فاز و در 250 هکتار 

به اتمام رسیده و آماده افتتاح می باشد.
بنابه اعالم مهندس رسول موسائی اتمام مراحل 
و  پرواز  بیضائی شهرک  کتابخانه شهید  احداث 
مناسب  استفاده  برای  آن  اندازی  راه  و  تجهیز 
مندی  بهره  الخصوص  علی  جوانان  و  نوجوانان 
عالقمندان از فرصت های مطالعه کتب مختلف، 
تجهیز و راه اندازی دو کتابخانه دیگر منطقه و 
جاگذاری 2 سپتیک فضای سبز در پارک یاغچیان 
و پارک اباصالح به منظور ذخیره سازی آب برای 
آبیاری فضای سبز و... از سایر پروژه هایی بشمار 
می آید که همزمان با گرامیداشت هفته دولت 
به همراه سایر پروژه های شهرداری منطقه دو 

کالنشهر تبریز به بهره برداری می رسد.

بهره برداری از 14پروژه شهرداری منطقه دو تبریز؛

طرحشبدریائلگلی،کمنظیرترینپروژهرفعترافیکشهریافتتاحشد

آگهیمفقودی
شماره  به  روغنی  سفید   90 مدل   lx-ef7  -1700 سمند  سواری  کمپانی  سند 
شماره  و   naacjijc6bf284321 شاسی  شماره  به   72 ایران  235م66  پالک 

مفقودیفریدونکنارموتور 14790008272 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
 818 ق   22 شهربانی  شماره  به  سمند  خودرو  مالک  محمدی  علی  اینجانب 
موتور  شماره  NAACJو   1  JC   5  DF بدنه139306  شماره  و    98  ایران 
رونوشت  تقاضای  سبز  برگ  و  کمپانی  سند  فقدان  علت  147به   H  0038308
خودروی  مورد  در  ادعایی  هر کس  چنان چه  لذا  نموده،  را  مذکور  اسناد  المثنی 
مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
انقضای  از  است پس  بدیهی  نماید.  مراجعه  پیکان شهر ساختمان سمند  در  واقع 

کرمانشاهمهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مفقودی
با شماره موتور  ایران 72  باشماره شهربانی 774ه 15  پراید مدل 75  برگ سبز 
1554280 و شماره شاسی s1482285159389مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

آگهیابالغ
سید  و  عطایی  الرسول  عبد  آقای  مدیریت  با  کوثر  بیمه  شرکت  خواهان/شاکی 
جواد  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  مدیره  هیات  عضو  هاشمی  محمود 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خسارت  مطالبه  خواسته  به  جوهری 
شهرستان رامهرمز نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
سلمان  –بلوار  رامهرمز  –شهرستان  خوزستان  دراستان  واقع  رامهرمز  شهرستان 
فارسی-روبروی پارک شقایق –دادگستری شهرستان رامهرمز ارجاع و به کالسه 
9509986610500027ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/7/27و ساعت 
9تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان 
/شاکی و به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس ازنشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره م الف: )12/273(
منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان رامهرمز–شهال صحرایی

ابالغ
 نامه نوبت اول  -خوانده

آقای  نمایندگی  به  چلکی    موسوی  سیداحمد  خواهان   /نماینده  خواهان 
رازی  نوشهر-خیابان  -شهرستان  مازندران  -استان  مرادمجیددلیری  فرهاد 

-تلفن:09121327844 
خوانده /نماینده خوانده مالکین شهرک شالی -هیات مدیره منتخب آقایان احدیان 
سرا-خیابان  نوشهر-کهنه  -شهرستان  مازندران  استان  قلی   -خان  -امیرحسینی 

ریاست جمهوری  -تلفن 
خواسته دعوا/حق بیمه 

زمان جلسه روز 12 ماه 07  سال 1395  ساعت 09:00 
مکان جلسه شعبه:تشخیص

 هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
تعاون  -اداره  طالقانی  اله  آیت  خیابان  -نبش  رازی  -خیابان  نوشهر  نشانی  به 

،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
غالمرضا مافی  - رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نوشهر

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار
آگهیموضوعماده3قانون

و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقدسندرسمی

اول/دوم  95/4/29هیات  139560310014004035مورخ  شماره  رای  برابر 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
واحد  در  مستقر   1394114410014000396 شماره  پرونده  کالسه  به  رسمی 
ابراهیمی سراجی  / اصغر  آقای  مالکانه وبالمعارض متقاضی  ثبتی جویبارتصرفات 
ملی  شماره  به  ازقائمشهر   563صادره  شناسنامه  شماره  حسینجان     فرزند 
5829066781 از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی می باشد به مساحت 
487/21متر مربع قسمتی از پالک – فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 7 جویبار 
خریداری از مالک رسمی ذکریائی سراجی    گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
تحدید  مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا  مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول 
حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح 95/6/31 بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 
قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا نماینده 
قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 15 قانون 
ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اشخاص 
که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به اداره 
ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه به اداره ثبت اسناد جویبار 

تحویل نمایید م. الف 9506103
تاریخ انتشار: نوبت اول:95/05/30

 تاریخ انتشار نوبت دوم95/6/14
رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

آگهیاحضارمتهم
 940316 شماره  بایگانی  و   9409980401500309 بشماره  کالسه  پرونده  در 
متهم آقای کاظم شیردل فرزند اکبر به اتهام سرقت یک دستگاه گوشی و تحصیل 
مال مسروقه تحت تعقیب این دادسرا بوده با عنایت به مجهول المکان بودن متهم 
امور  انقالب در  در اجرای ماده 115  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
این آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ابالغ میگردد ظرف مهلت 30  نامبرده  به  کیفری 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب اردبیل- کریم لطافتی

آگهیاحضارمتهم
نظر به اینکه در پرونده شماره 950409 ب 3 آقای مهدی )عدالت( دادخواه به 
اتهام مشارکت در سرقت تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت متهم و مجهول المکان بودن ممکن نگردیده است، لذا در اجرای 
ماده 174 ق. آ. د. ک مراتب به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی جهت دفاع از خود در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اردبیل حاضر شود در صورت عدم حضور برای دفاع در مهلت مقرر تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد شد.
بتجویز ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم 

می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. 
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب اردبیل- امینی

آگهیاحضارمتهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950151 شعبه دوم دادیاری آقای فرید بدری به 
اتهامات مشارکت در ایراد صدمه بدنی و توهین از طریق فحاشی تحت تعقیب می 
باشد و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نگردیده، لذا 
در اجرای ماده 174 ق. آ. د. ک مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی جهت دفاع از خود در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
اردبیل حاضر شود در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب اردبیل- مرتضی طاهری فرد

آگهیاحضارمتهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950257 شعبه دوم دادیاری آقای اکبر نوری به 
اتهام حمل مشروبات الکلی دست ساز تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نگردیده، لذا در اجرای ماده 174 ق. 
آ. د. ک مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت 
دفاع از خود در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اردبیل حاضر شود 

در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب اردبیل- مرتضی طاهری فرد

آگهیاحضارمتهم
آقای رامین سالمی فرزند محمد در پرونده شماره 9009980400600328 این 
تحت  میرزائی  رمضان  آقای  شکایت  موضوع  امانت(  در  )خیانت  اتهام  به  شعبه 
تعقیب قرار دارند به این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به 
شما ابالغ می شود ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در 
غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می شود.
علی زارعی دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب اردبیل

اجرائیه
محترم  قاضی   95/1/30 مورخ   83-95 شماره  یافته  قطعیت  دادنامه  موجب  به 
شورا در حوزه اول شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم موضوع پرونده کالسه 
1532/1/94 مجکوم علیه علی شکری محکوم است به اجرای مفاد دادنامه 83-95 
د ر حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در حق محکوم 
له محمد قلی بیرانوند لذا مفاد اجرائیه طی یک نوبی به ترتیب مقرر در مادتین 
118و 119 قانون اجرای احکام  مدنی آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع 
اجرا گذاشته می شود و بر اساس ماده نه قانون فوق الذکر برای عملیات اجرایی 
ابالغ یا احضار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل اقامتگاه خود 

را اعالم نماید.م/الف 1122
دبیرخانه حوزه شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

ابالغ
مطالبه  خواسته:  فقهی   هاشم  خوانده:  دستنجبد   جهانگرد  بایرامعلی  خواهان: 
خسارت –  خلع ید –  ابطال سند رسمی کالسه پرونده 950351 وقت رسیدگی 
1395/8/9 ساعت 9 مراتب آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از  
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائیم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد. م/الف 1124 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – هادیلو

آگهیابالغ
وقت دادرسی شواری حل اختالف شهرستان جوانرود

کالسه پرونده: 4/379/95
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: هادی احمدی نیاء فرزند کاکااحمد
خوانده: فاروق ابراهیمی

خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق فاروق ابراهیمی 
تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز 1395/7/19 ساعت 10وقت 
این  از طریق  خوانده  بودن  مجهول المکان  بعلت  لذا  است.  تعیین شده  رسیدگی 
آگهی بوی ابالغ می شود در وقت رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند روز جلسه 

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

متنآگهي
خواهان رو نوشت حصر وراثت شمسعلي ولي پور مرغملکي فرزند رجب به شرح 
دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه 9509983846100314 از این دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مهدي ولي 
آن  الفوت  حین  وورثه  گفته  حیات  بدرود  خود  دائمي  دراقامتگاه  مرغملکي  پور 

مرحوم منحصر است به:
1-ایمان ولي پور مرغملکي متولد 1385 ش ش 4611058166 فرزند متوفي

2-ابولفضل ولي پور مرغملکي متولد 1392 ش ش 4611517144 فرزند متوفي
3-رقیه راد اشکفتکي متولد 1362 ش ش 76 همسر متوفي

4- شهناز ولي پور مرغملکي متولد 1340 ش ش21 مادر متوفي
5-شمسعلي ولي پور مرغملکي متولد 1334 ش ش 313پدر متوفي

میگرددتا  آگهي  نوبت  یک  مذبور  خواست  در  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
از  باشد  او مي  نزد  متوفي  از  اي  نامه  ویا وصیت  دارد  اعتراضي  چنانچه شخصي 
تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه 21 شهرستان شهرکرد- رحمان آماده

بارکد 39239906 
آگهیتغییراتشرکت

 فرنام سازان ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 477845 و شناسه ملی 
14005178633 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/4/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: میثم مشکواه به ک م 0068093470 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و ناصر محمد جعفری به ک م 0383170699 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، سفته، بروات و قراردادهای عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات  تعیین سمت مدیران 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  امضاء  حق  وضعیت  تعیین   ،
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.
371643/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری تهران

بارکد 39239588
آگهیتغییراتشرکت

فرنام سازان ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 477845 و شناسه ملی 
14005178633 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/4/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، سفته، بروات و قراردادهای عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد  با مهر شرکت معتبر می باشد.  همراه 
اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در 
پایگاه آگهی های سازمان  و در  ثبت  الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  سوابق 

ثبت قابل دسترس می باشد.
371641/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری تهران

بارکد39247691 
آگهیتاسیسشرکت

با مسئولیت محدود مهندسی کاوان الکترونیک صدر آریا در تاریخ 1395/04/23 
به شماره ثبت 495080 به شناسه ملی14005997725 ثبت و امضاء ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن بشرح زیرجهت اطالع عموم آگهی می گردد.موضوع  
شرکت: فعالیت در زمینه امور خرید فروش واردات و صادرات تجهیزات و قطعات 
الکترونیکی و مخابراتی و مکانیکی و کلیه کاالهای مجاز بازرگاین طراحی مشاوره 
با  قرارداد  انعقاد  مکانیکی  و  مخابراتی  الکترونیکی  سیستمهای  نگهداری  و  اجرا 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم مدت شرکت: از 
پاتریس  خیابان  شهرارا  تهران  شرکت:  اصلی  نامحدودمرکز  مدت  به  ثبت  تاریخ 
لومومبا خ آبشوری شرقی پ63 واحد4 کدپستی 1445934911سرمایه شرکت: 
مبلغ 100000000ریال می باشد.اولین مدیران شرکت:  حسین هاتفی اردکانی 
دارای45000000ریال   4449916581 م  ک  به  مدیره  هیئت  رئیس  بسمت 
م  به ک  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  بسمت  اردکانی  پورهاشمی  سادات  نعیمه  و  
0453406599 دارای45000000ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه چکها و سفته ها و بروات و قراردادها 
و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
فعالیت  موضوع  ثبت  اساسنامه  طبق  قانونی:  نماینده  اختیارات  باشد.  می  معتبر 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
371645/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 39239692 
آگهیتغییراتشرکت

 فرنام سازان ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 477845 و شناسه ملی 
14005178633 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/4/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میثم مشکواه به ک م 0068093470 و ناصر محمد 
جعفری به ک م 0383170699 بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال 
انتخاب گردیدند.با ثبت این مستند تصمیمات  انتخاب مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
371642/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

توانبخش  »طرح  کشور  در  بار  نخستین  برای 
بهزیستی در  برای جامعه ی هدف  حرفه ای« 
شهرستان اشتهارد با حضور داریوش بیات نژاد 
مدیر کل بهزیستی استان البرز، معاونین تخصصی  
بهزیستی البرز ، فرماندار اشتهارد، رییس نیروی 

انتظامی اشتهارد، رئیس شهرک صنعتی اشتهارد 
و دیگر مسئولین این شهرستان برگزار شد.

این طرح درواقع شناسایی انرژی و توان پتانسیلی 
افراد و رساندن آنان به مرحله عملکردی می باشد 
تا مراحل اشتغال زایی برای معلوالن به خوبی طی 
شود. »داریوش بیات نژاد« مدیر کل بهزیستی 
استان البرز در این نشست اظهار داشت: دراجرای 
بهزیستی  نفری  40هزار  جامعه  که  طرح  این 
استان البرز را مدنظر  دارد نیازهای معلوالن از 
قبیل )سمعک، عینک و ویلچر( پس از ارزیابی 

فیزیکی و ذهنی شناسایی می شود.
از  توانبخشی حرفه ای پس  افزود: درطرح  وی 
شناسایی معلوالن آموزش های الزم در صنعت 
ساخت  و  پوشاک  کشاورزی،  رایانه،  خانگی، 
وسایل کمک توانبخشی به آنان داده می شود تا 
نیازهای خود را تامین کنند و درکنار این آموزش 
ها تالش می شود تا با تامین مشوق های مالی 
از قبیل پوشش بیمه ای و وام به موسسه هایی 
که معلوالن را به کار می گیرد اشتغال نیز برای 
مدیر  رجبعلی«   »مصطفی  شود.  فراهم  آنان 

تالش  در  گفت:  اشتهارد  شهرستان  بهزیستی 
هستیم تا عالوه بر اجرای طرح های آموزشی، 
توسعه فضای مجازی آموزشی را نیز برای اجرای 
این طرح بکارگیریم. وی گفت: درمرحله اول طرح 
توانبخشی حرفه ای یک هزار معلول در شهرستان 
اشتهارد درقالب اجرای این طرح قرار می گیرند 
و همچنین امروز کمیسیون پزشکی و کمیته 
توانبخشی بهزیستی اشتهارد در این نشست با 
حضور مدیرکل بهزیستی استان البرز فعالیت خود 

را آغاز می کنند.

افتتاحطرحتوانبخشی
حرفهایالبرزدراشتهارد
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تعاملنفتبادانشگاههاوسازندگانداخلی
تقویتمیشود

معاون وزیر نفت، اقدامهای انجام شده در این وزارتخانه را در مسیر تقویت 
تعامل با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در بخشهای باالدست و پایین 
دست و انتقال فناوری به منظور ارتقای توان داخل تشریح کرد و از شناسایی 
و اولویت بخشی به سازندگان داخلی، شفاف سازی مناقصات و حذف واسطه 
ها در فرایند تامین کاالی صنعت نفت خبر داد.محمدرضا مقدم، معاون وزیر 
نفت در امور مهندسی، با اشاره به ظرفیتهای بسیار بخشهای مهندسی، 
پژوهش و فناوری برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: 
وزارت نفت در این مسیر، گامهای بلندی برداشته است که برقراری و 
استمرار تعامل با دانشگاه ها و موسسه های تحقیقاتی معتبر کشور در 
بخشهای باالدست و پایین دست، تالش برای انتقال فناوری و ارتقای توان 
داخل، ایجاد سامانه تامین الکترونیکی کاالی صنعت نفت و تهیه فهرست 

بلند سازندگان دستگاه مرکزی وزارت نفت از جمله آن است.
محدودیت سفارش خارجی برای تجهیزات ساخت داخل

وی در ادامه، به طرح بومی سازی 10 گروه خانواده کاالهای پرمصرف 
صنعت نفت اشاره کرد و با بیان این که تاکنون 54 قرارداد با سازندگان 
داخلی امضا شده است، تصریح کرد: باید باور کنیم برای تامین برخی 
تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، هیچ نیازی به شرکتهای خارجی وجود 
ندارد؛ به طور مثال سازندگان ایرانی در ساخت ولهد در فشارهای مختلف 
پنج هزار، 10 هزار و 15 هزار پی اس آی به توانمندی قابل قبولی دست 
یافته اند.مقدم با بیان این که سفارش خارجی چنین کاالهایی که ساخت 
داخل آنها می تواند جوابگوی کمی و کیفی نیازهای صنعت باشد، به تدریج 
محدود و ممنوع خواهد شد، گفت: فهرست کاالها و تجهیزاتی که از این 
شرایط برخوردار بوده و سازندگان آنها موفق به کسب گواهی کیفیت شده 
باشند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم و مقدمات ممنوعیت واردات 
آنها فراهم می شود.این مقام مسئول یادآور شد: در طرح بومی سازی 
10 گروه کاالی مورد نیاز صنعت نفت، بلوغ فناوری، بلوغ ساخت و بلوغ 
تجاری سازی سازندگان بررسی می شود و در صورتی که سازنده ای تمام 
امتیازهای الزم را کسب کند، موفق به اخذ گواهینامه کیفیت از انجمن نفت 
ایران خواهد شد؛ گواهینامه ای که با تایید سازمان ملی استاندارد ایران، 
اعتبار ملی پیدا کرده و شرکت سازنده می تواند برای اخذ گواهی بین المللی 
API و حضور در بازارهای بین المللی اقدام کند.وی با اشاره به طرح حدود 
600 پرسش در ارزیابی کیفی سازندگان داخلی، افزود: در این پروسه، بالغ 
بر 145 شرکت سازنده ارزیابی شدند.بر پایه این گزارش، تجهیزات سرچاهی 
و تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی، پمپهای سرچاهی و درون چاهی، 
انواع مته های حفاری، شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، انواع 
لوله ها، الکتروموتورهای ضد انفجار و دور متغیر، ماشینهای دوار، فوالدهای 
آلیاژی، ابزارهای اندازه گیری در حفاری و پیگهای هوشمند، تجهیزاتی 
است که پروژه ساخت آنها در طرح بومی سازی 10 گروه خانواده کاالها و 

تجهیزات اولویت دار مورد نیاز صنعت نفت دیده شده است. 

ساختدستگاهاینترفیسوپیگدتکتور
آلتراسونیکتوسطمخترعمنطقهتهران

کارمند منطقه تهران موفق به اختراع و ساخت دستگاه اینترفیس و پیگ 
دتکتور آلتراسونیک گردید.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران منطقه تهران، مهندس علیرضا تیموری کارمند مرکز انتقال نفت 
قزوین گفت: این دستگاه که برای تشخیص تالقی ها، دریافت پیگ و... 

کاربرد دارد و قرار است که در هر تأسیسات سه دستگاه نصب شود. 
وی با بیان اینکه این اختراع ثبت گردیده افزود: ساخت دستگاه فرستنده_
گیرنده بی سیم  مربوط به اینترفیس دتکتور یک کیلومتری و نصب در 
15 ایستگاه ، ساخت دستگاه قراعت ولتاژ خطوط لوله و ارسال آن با مودم 
GSM در 10 ایستگاه و ساخت مبدل سیگنال مربوط به میترینگ از 
جمله دستگاههایی است که توسط اینجانب ساخته شده ولی تاکنون به ثبت 
نرسیده است.تیموری نیاز شرکت به این دستگاهها در سطح وسیع، عدم 
تولید در داخل کشور، هزینه باالی تأمین دستگاه در خارج، عدم پشتیبانی  
مناسب دستگاههای خارجی، فراهم شدن زمینه ساخت دستگاههای مورد 
نیاز در داخل شرکت توسط سایر همکاران، باال بردن سطح علمی شرکت 
و استفاده بهینه از زمان حضور در شرکت را از جمله عوامل اصلی در ایجاد 

انگیزه به ساخت و اختراع دستگاههای مختلف بیان کرد. 
وی در پایان گفت: دستگاه اینترفیس و پیگ دتکتور آلتراسونیک هم اکنون 
در مرکز انتقال قزوین نصب شده و در سایز مراکز و مناطق نیز به ترتیب 

نصب خواهد شد.

پیکمصرفبرقشبانه
درمحدوده43هزارمگاوات

وزارت نیرو اعالم کرد: پیک مصرف برق شبانه با افزایش قابل توجه یک 
هزار و 147 مگاواتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 43 هزار و 446 
مگاوات رسید.پیک مصرف برق شبانه روزجمعه، دوازدهم شهریورماه با ثبت 
رقم 43 هزار و 446 مگاوات و افزایش یک هزار و 147 مگاواتی نسبت به 

مدت مشابه مصرف پیک در پارسال روبرو شد.
پیک مصرف برق در این روز در همسنجی با روز پیش از آن )پنجشنبه( 
که رقمی معادل 47 هزار و 117 مگاوات گزارش شده بود، سه هزار و 671 

مگاوات کاهش داشت.
برپایه این گزارش، کل مبادالت روزانه برق در روز جمعه یک هزار و 754 
مگاوات گزارش شد، که یکهزار و 370 مگاوات آن صادرات و 384 مگاوات 
آن وارد کشور شده است.همچنین، ذخیره نیروگاهی در این روز معادل 
سه هزار و 112 مگاوات و مصرف برق صنایع، سه هزار و 886 مگاوات 

گزارش شد.
به گزارش ایرنا، سه شنبه بیست و نهم تیرماه گذشته، اوج مصرف برق 
کشور در رکورد تازه خود از مرز 52 هزار مگاوات گذشت و رقم 52 هزار و 
370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 
تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار 

مگاواتی نسبت به سال پیش از آن به 50 هزار و 177 مگاوات رسیده بود.
برپایه گزارش ها، 33.7 درصد مصرف برق کشور در بخش خانگی، 31.5 
درصد در بخش صنعتی، 16.1 درصد در بخش کشاورزی و نزدیک به 20 

درصد مربوط به بخش عمومی، روشنایی معابر و تجاری است.

رشد61درصدیصادراتنفتایران
بهژاپندرتیرماه

واردات نفت ژاپن از ایران در هفتمین ماه سال جاری میالدی)برابر با تیر 
95( با رشد 61 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 283 هزار 

بشکه در روز رسید.
به گزارش تسنیم، وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن در جدیدترین گزارش خود 
از افزایش 61 درصدی واردات نفت این کشور از ایران در جوالی 2016 خبر 
داد.بر اساس آمارهای این وزارتخانه، خرید نفت ژاپن از ایران در ماه جوالی 
2016 به 1.264 میلیون کیلو لیتر برابر با 283 هزار بشکه در روز رسید. این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 61 درصدی داشته است. واردات 
نفت ژاپن از ایران در جوالی سال گذشته میالدی 781 هزار کیلو لیتر برابر 

با 174 هزار بشکه در روز اعالم شده بود.
در  ایران  از  آسیا  این کشور جنوب شرق  نفت  واردات  عین حال  در 
جوالی امسال نسبت به ماه قبل از آن با افت 4 درصدی روبرو شده 
است. ایران در ماه ژوئن امسال 293 هزار بشکه در روز نفت به ژاپن 

صادر کرده بود.
ایران با تامین 8.2 درصد نفت مورد نیاز ژاپن چهارمین تامین کننده نفت 
وارداتی ژاپن در این ماه شناخته شده است. عربستان، امارات و قطر به 

ترتیب در رتبه های اول تا سوم از این نظر قرار گرفته اند.

قیمتنفتافزایشیافت

آمریکا  کار  بازار  از  ضعیف  آمارهای  انتشار 
دلیل  به  اما  شد،  نفت  قیمت  افزایش  موجب 
معامالت  پایان  در  عرضه،  مازاد  از  ها  نگرانی 
هفتگی قیمت نفت کاهش قابل توجهی داشت.
از  پس  رویترز،  از  نقل  به  تسنیم  گزارش  به 
انتشار آمارهایی ضعیف از بازار کار آمریکا که 
قیمت  افزایش  و  دالر  ارزش  کاهش  موجب 
کاالها شد، قیمت نفت حدود 3 درصد افزایش 
یافت، اما قیمت ها در پایان معامالت این هفته 
به دلیل نگرانی ها از مازاد عرضه کاهش قابل 

توجهی داشت.
از  پس  اوت  ماه  در  شغلی  فرصتهای   افزایش 
2 ماه رشد قابل توجه، ضعیف تر از حد انتظار 

بوده است.
در  تردید  موجب  ضعیف  گزارش  این  انتشار 
آمریکا  رزرو  فدرال  توسط  بهره  نرخ  افزایش 
شد.  سپتامبر   21 و   20 روزهای  نشست  در 
اما بعد از آنکه کارشناسان این تحلیل را ارائه 
دادند که امکان افزایش نرخ بهره در ماه جاری 
در  دالر  ارزش  است،  باقی  همچنان  میالدی 

اواخر جلسه دیروز افزایش یافت.
دیگر عامل تقویت قیمت نفت باال نرفتن تعداد 

سکوهای حفاری نفت در آمریکا بود.
که  آمریکا  در  نفتی  حفاری  سکوهای  تعداد 
هفته گذشته افزایشی را تجربه نکرده بود، این 

هفته تنها یک سکو افزایش یافت.
این  در  نفت  بازار  تحلیلگر  هاتفیلد،  جی 
روز  های  قیمت  افزایش  رغم  »به  گفت:  باره 
نفت  قیمت  معموال  سپتامبر  ماه  در  جمعه، 
اوج  پایان فصل  از  بعد  زیرا  تضعیف می شود، 
کاهش  به  رو  تقاضا  تابستان،  فصل  در   تقاضا 
ثابت  سکوها  تعداد  اگر  بنابراین  گذارد.  می 
 50 نفت حدود  با  را  امسال  توانیم  می  مانده، 

دالر تمام کنیم.«
نفت  بشکه  هر  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
و  دالر  یک  با  دیروز  معامالت  پایان  در  برنت 
38 سنت، معادل 3 درصد افزایش به 46 دالر 
و 83 سنت رسید. قیمت نفت برنت در پایان 
که  یافت  کاهش  درصد   6 هفتگی  معامالت 

بیشترین کاهش در 5 هفته اخیر بود.
پایان معامالت  نیز در  قیمت نفت خام آمریکا 
دیروز با یک دالر و 28 سنت، معادل 3 درصد 
قیمت  رسید.  ست   44 و  دالر   44 به  افزایش 
هفته  این  در  اینترمدییت  تگزاس  وست  نفت 
بیشترین  که  یافت  کاهش  درصد   7 حدود 

کاهش در طی 8 هفته گذشته بود.

نفتشیلدرحالریکاوریاست

آمار  کرد  اعالم  حفاری  خدمات  شرکت  یک 
هفته  در  آمریکا  در  نفت  حفاری  دکلهای 
نشان  که  آماری  است.  یافته  افزایش  گذشته 
درحال  شیل  نفت  تولید  وضعیت  می دهد 

بازیابی است.
بر اساس این گزارش، شرکت خدمات حفاری 
حفاری  دکل های  آمار  کرد  اعالم  هیوز  بیکر 
افزایش  از  گذشته  هفته  در  آمریکا  در  نفت 

برخوردار شده است.
به  منتهی  هفته  در  هیوز،  بیکر  گزارش  طبق 
نفت  حفاری  دکلهای  آمار  ماه،  شهریور   12
دکل   407 به  افزایش،  مورد  یک  با  آمریکا 
مشابه  دوره  در  که  است  حالی  در  رسید.این 
آمار دکلهای حفاری  در سال 2015 میالدی، 

آمریکا به 662 مورد می رسید.
آمار دکلهای حفاری آمریکا به عنوان شاخصی 
برای پیش بینی افزایش یا کاهش سطح تولید 
بازار  فعاالن  توجه  مورد  کشور  این  در  نفت 

است.
آمریکایی  شرکتهای  میالدی،   2015 سال  در 
به طور میانگین هفته ای 18 مورد از دکلهای 

حفاری خود را کاهش دادند.

وزیر انرژی روسیه:

نقشهمسیرانتقالگاز
بهترکیهاحتماالدرماهاکتبر

آمادهمیشود

گفت،  روسیه  انرژی  وزیر  نواک«  »الکساندر 
از  روسیه  گاز  انتقال  پروژه  مسیرهای  نقشه 
طریق ترکیه ترکیش استریم، احتماال دراکتبر 
نامه  تفاهم  امضای  و  شود  می  آماده  امسال 
میان دو کشور نیز در این زمینه چند ماه پس 

از آن صورت می گیرد.
به گزارش ایرنا به نقل از اسپوتنیک، نواک در 
لوله  مسیر خط  نهایی  توافق  به  رسیدن  مورد 
گازی ترکیه افزود: هماهنگی سریعتر در مورد 
این موضوع به دو طرف بستگی خواهد داشت.
بینی  پیش  داد:  ادامه  روسیه  انرژی   وزیر 
می کنیم که این اتفاق در اکتبر امسال تحقق 

یابد.
با  را  روسیه  گاز  استریم،  ترکیش  لوله  خط 
ترکیه و سپس  به  اعماق دریای سیاه  از  عبور 
پس  گاز  این  و  کرد  خواهد  منتقل  یونان  به 
انتقال خواهد  اروپا  به مناطق جنوبی  یونان  از 

یافت.
لوله  خط  جایگزین  استریم  ترکیش  لوله  خط 
خط  ساخت  پروژه  است.  شده  استریم  ساوث 
انتقال گاز سیبری روسیه  لوله ساوت استریم، 
بلغارستان،  های  کشور  از  عبور  با  اروپا  به 
صربستان، مجارستان و در نهایت رساندن گاز 

به اتریش و ایتالیا را پیش بینی می کرد.
طول این خط لوله انتقال گاز سه هزار و 600 
کیلومتر در نظر گرفته شده بود. هزینه اجرای 
ارزیابی  یورو  نیز حدود 32 میلیارد  این پروژه 
لوله  خط  این  گاز  انتقال  ظرفیت  بود.  شده 
 63 پروژه  شدن  نهایی  صورت  در  گاز  انتقال 
زده شده  تخمین  در سال  متر مکعب  میلیارد 
بود. شرکت های گازپروم روسیه و انی ایتالیا از 

جمله مجریان عمده این طرح بوده اند.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

در  الجزایر  و  ایران  رابطه  گفت:  نفت  وزیر 
)اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 

درازمدت، پایدار و استراتژیک است.
دیدار  در  دیروز  زنگنه  بیژن  شانا،  گزارش  به 
الجزایر ضمن  انرژی  نورالدین بوطرفه، وزیر  با 
خوشامد گویی به وزیر انرژی الجزایر و هیئت 
ایران و  بیان مطلب فوق اظهار کرد:  با  همراه 
الجزایر عالوه بر همکاری در اوپک می توانند 
و  گاز  نفت،  حوزه  در  را  خود  جانبه   2 روابط 

انرژی و دیگر بخشها توسعه دهند. 
به عنوان  را  ایران  الجزایر،  زنگنه تصریح کرد: 

وطن دوم خود بداند.  
همچنین وزیر انرژی الجزایر نیز در این دیدار با 
قدردانی از استقبال صمیمانه و گرم وزیر نفت، 
ایران  که،  این  درباره  زنگنه  سخنان  تائید  با 
وطن دوم الجزایر است، افزود:  ارتباطات ایران 
روابطه  اوپک  سازمان  چارچوب  در  الجزایر  و 

مستحکم و خوبی است.
به گفته بوطرفه، الجزایر در دوران تحریم ایران 

همیشه پشتیبان و حامی ایران بوده است.
قاره  شمال  در  مهم  کشورهای  از  الجزایر 
جغرافیایی  وسعت  نظر  از  که  آفریقاست 
بزرگ ترین کشور در سواحل جنوبی مدیترانه 

سودان  از  بعد  آفریقا  بزرگ  کشور  دومین  و 
است و با کشورهای تونس، لیبی، نیجر، مالی، 
غربی  صحرای  جمهوری  و  مغرب  موریتانی، 
این  مرزهای  نیز،  شمال  در  و  است  همسایه 

کشور به دریای مدیترانه ختم می شود.
ولی  است  الجزایر  مردم  اصلی  زبان  عربی 
برخی  میان  در  الجزایر  در  هم  فرانسه  زبان 
وضعیت  اوصاف  این  با  دارد.  رواج  مردم  از 
و  آفریقا  شمال  در  کشور  این  استراتژیک 
است  مهم  مدیترانه  دریای  ساحلی  خطوط 
و از لحاظ ذخایر گاز چهارمین کشور جهان 

می شود. محسوب 
سال  در  فرانسه  از  الجزایر  استقالل  از  بعد 
این  استقالل  ایران  دولت  شمسی   1341
برای  هیئتی  و  شناخت  رسمیت  به  را  کشور 
به  کشور  آن  استقالل  جشن  در  شرکت 
 1343 ماه  مهر  در  سپس  و  فرستاد  الجزیره 
سفیر  اعزام  و  نمایندگی  تاسیس  به  اقدام 
برقراری  برای  اول  گام  و  کرد  کشور  این  به 
روابط دیپلماتیک میان 2 کشور از طرف ایران 
برداشته شد، الجزایر نیز در سال 1345 سفیر 
اکردیته راهی تهران کرد و در نهایت در سال 
1353 سفارت الجزایر در تهران تاسیس شد. 

وزیر نفت:

رابطهایرانوالجزایردراوپکاستراتژیکوپایداراست

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  معاون 
فرآورده های نفتی ایران از ذخیره یک میلیارد 
و 400 میلیون لیتر بنزین تا ابتدای شهریورماه 

امسال خبر داد.
کشور بنزین  ذخایر  گفت:  خسروانی   شاهرخ 

 600 از  منابع  مدیریت صحیح  با  اکنون  هم   
میلیون لیتر در سال 93 به یک میلیارد و 400 

میلیون لیتر رسیده است.
ملی  شرکت  دستاوردهای  به  اشاره  با  وی 
دولت  در  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش 
پایان  کشور  بنزین  ذخیره  گفت:  یازدهم 
لیتر  شهریورماه سال 93 حدود 600 میلیون 
بود که امسال در همین دوره با 800 میلیون 
میلیون   400 و  میلیارد  یک  به  افزایش  لیتر 

لیتر رسیده است.  
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  معاون 
که  این  به  اشاره  با  ایران  نفتی  فرآورده های 
به  پارسال  بنزین  واردات  افزایش  عمده  دلیل 
دلیل افزایش مصرف نبود بلکه ناشی از طوالنی 
شدن زمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه شازند، 
برنامه ریزی برای افزایش ذخایر بنزین کشور و 
قطع ریفورمیت پتروشیمی ها بود، تصریح کرد: 
چون سال 93 شرایط بین المللی امکان واردات 

در  لیتر  میلیون   4.5 میزان  به   4 یورو  بنزین 
روز و جایگزینی 6 میلیون لیتر بنزین به جای 
ریفورمیت پتروشیمی ها را که در مجموع 10 
و  نداد  ما  به  را  می شد  روز  در  لیتر  میلیون 
برنامه واردات کشور در سال 93 محقق نشد، 
بنابراین نیاز داشتیم این کمبود را در سال 94 

جبران کنیم.
واردات  شده  یاد  عوامل  تمامی  وی،  گفته  به 
لیتر  میلیون   9.5 روزانه  به  پارسال  را  بنزین 
ناخواسته  عوامل  از  ناشی  امر  این  که  رساند 
بود  کشور  پاالیشی  مدیریت  بدنه  به  تحمیلی 
که خوشبختانه با اقدامهای بجا، امروز با ذخیره 

خوب بنزین در کشور روبرو هستیم.
بنزین  امسال  واردات  میزان  درباره  خسروانی 
به کشور اظهار کرد: در 160 روز اخیر روزانه 
12 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است 
که مجموع بنزین وارداتی در مخازن و خطوط 

لوله ذخیره شده است.
وی در پایان ادامه داد: افزایش واردات بنزین به 
معنای افزایش مصرف نبوده و با افزایش ذخایر 
کشور و میزان واردات بنزین در نیمه نخست 
واردات  مقدار  با  می شود  پیش بینی  امسال 
بنزین تا سقف تعیین شده در کشور در نیمه 

دوم سال، میانگین واردات بنزین همان 6 تا 7 
میلیون لیتر در روز باشد.

شرکت  پیشین  مدیرعامل  سجادی  سیدناصر 
پیش  چندی  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش 
در  کشور  بنزین  ذخیره  که  بود  کرده  اعالم 
و  بود  رسیده  روز  سه  به  پارسال  شهریورماه 
رویرو شده  بنزین  کافی  نبود ذخیره  با  کشور 
و  پاالیش  شرکت  مدیران  تالش  با  ولی  بود 

پخش فرآورده های نفتی بدون بروز بحران در 
کشور در آرامش و با درایت  مسئوالن این دوره 

حساس را پشت سر گذاشه شد.
به گفته وی، هم  اکنون ذخیره بنزین کشور در 
لیتر  میلیون   700 از  بیش  پارسال  با  مقایسه 
مسئوالن  تالش  با  امر  این  که  یافته  افزایش 
شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در 

کشور محقق شده است. 

معاون شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

ذخایربنزینکشورازمرزیکمیلیاردلیترگذشت

نفتی  های  پایانه  شرکت  مدیرعامل 
بهره  با  ماه  شهریور  پایان  تا  گفت:  ایران 
ظرفیت  گناوه،  در  مخازن جدید  از   برداری 
میلیون  کشور10  خام  نفت  سازی  ذخیره 

بشکه افزایش می یابد.
سید پیروز موسوی افزود: هم اکنون ظرفیت 
ذخیره نفت خام در جزیره خارگ به عنوان 
بزرگترین پایانه صادراتی کشور 28 میلیون 

بشکه است. 
ذخیره  ظرفیت  افزایش  کرد:  اضافه  وی 
قدرت  رفتن  باال  به  منجر  خام  نفت  سازی 
چانه زنی فروش نفت خام کشور خواهد شد. 
ساخت  دلیل  مهمترین  داد:  ادامه  موسوی 
بندر  در  نفتی  جدید  مخازن  اندازی  راه  و 
گناوه در نزدیکی پایانه خارگ، پشتیبانی از 
صادرات نفت کشور در منطقه خلیج فارس 

است. 
مخازن  گذاری  سرمایه  اینکه  بیان  با  وی 
توسط  گناوه  در  نفت  سازی  ذخیره  جدید 
بخش خصوصی انجام شده است، تاکید کرد: 
همزمان با روند ساخت و تکمیل این مخازن 

لوله  کیلومتر خط  احداث 40  نفتی،  جدید 
از  نفت  انتقال  منظور  به  اینچی   52 تا   48
گناوه به پایانه نفتی خارگ آغاز شده است. 
لوله  خطوط  این  از  بخشی  گفت:  موسوی 
دریایی  زیر  به صورت  بخشی  و  در خشکی 

احداث خواهند شد. 
وی بیان کرد: پس از ساخت مخازن جدید 
جدید  مخازن  احداث  گناوه،  بندر  در  نفت 
در  بندر جاسک هم  در  نفت  ذخیره سازی 
گرفته  قرار  کشور  نفت  صنعت  کار  دستور 

است. 
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی همچنین 
با بیان اینکه هم اکنون هیچگونه نفت خامی 
در  نفتکش  های  کشتی  روی  ایران  توسط 
خلیج  در  کشور  نفتی  های  پایانه  اطراف 
داد:  ادامه  فارس ذخیره سازی نشده است، 
پهلودهی،  زمان  کاهش  با  این،  بر  عالوه 
نفت  صادرات  توان  افزایش  و  بارگیری 
توقف  میزان  اکنون  هم  خارگ،  پایانه   در 
کاهش  حداقل  به  هم  نفتکش  های  کشتی 

یافته است. 

معاون وزیر نفت با تشریح 3 محور گفتگوها 
شرط  پیش  تهران،  در  اوپک  دبیرکل  با 
نفتی  »فریز«  طرح  به  پیوستن  برای  ایران 

را اعالم کرد.
بین الملل  امور  معاون  زمانی نیا  امیرحسین 
بارکیندو«  »محمد  کرد:  اعالم  نفت  وزیر 
هفته  دوشنبه  اوپک  نیجریه ای  دبیرکل 

جاری وارد تهران خواهد شد.
اهداف  مهمترین  تشریح  در  زمانی نیا 
آستانه  در  تهران  به  اوپک  دبیرکل  سفر 
کشورهای  رسمی  غیر  نشست  برگزاری 
عضو سازمان اوپک و غیر اوپک در الجزایر، 
نفتی،  فریز  طرح  اجرای  چگونگی  گفت: 
مشورت  و  نفت  بازار  وضعیت  بررسی 
خام  نفت  قیمت  مدیریت  چگونگی  درباره 
دبیرکل  با  از مهمترین محورهای گفتگوی 

اوپک در تهران خواهد بود.
تاکید  با  نفت  وزیر  بین الملل  امور  معاون 
ایران  بر  عالوه  اوپک  دبیرکل  اینکه  بر 
سفر  هم  اوپک  عضو  دیگر  کشور  چند  به 
ایران  پیوستن  احتمال  درباره  کرد،  خواهد 

با  ایران  داشت:  اظهار  نفتی،  فریز  طرح  به 
حفظ منافع ملی، از هر اقدامی برای احیای 
نفت  بازار  در  ثبات  برقراری  و  قیمت ها 

حمایت می کند.
از سوی دیگر درحالی دبیرکل جدید اوپک 
قصد دارد شرایط را برای اجرای طرح فریز 
عضو  کشورهای  با  گفتگو  طریق  از  نفتی 
انرژی  وزیر  الفالح«  »خالد  که  کند  فراهم 
عربستان سعودی هفته گذشته اعالم کرد: 
بازار نفت در مسیر درستی پیش می رود و 

نیازی به مداخله در بازار نیست.
این اظهارات وزیر انرژی عربستان سعودی، 
میان  در  توافق  به  دستیابی  برای  امیدها 
کننده  صادر  کشورهای  سازمان  اعضای 
سطح  کردن  محدود  برای  )اوپک(،  نفت 

تولید را کاهش داده است.
وزیر  نواک«  »الکساندر  حال  همین  در 
این  است:  کرده  اعالم  هم  روسیه،  انرژی 
با  بازار  در  ثبات  ایجاد  منظور  به  کشور 
عربستان و دیگر تولیدکنندگان نفت جهان 

در حال گفتگو است.

افزایش10میلیونبشکهایظرفیتذخیرهسازینفت
ایرانتاپایانشهریور

معاون زنگنه اعالم کرد:
شرطایرانبرایپیوستنبه»فریز«نفتی

یک مقام مسئول با اشاره به ارسال پیشنهاد 
فروش  کارمزد  قیمت  اصالح  و  افزایش 
CNG به شورای اقتصاد، گفت: پیش بینی 
 CNG می شود امسال نرخ کارمزد فروش

در جایگاه ها افزایش یابد.

درباره  مظلومی  محمدرضا  مهر،  گزارش  به 
فروش  کارمزد  قیمت  افزایش  برنامه 
افزایش  نهایی  پیشنهاد  گفت:   ،CNG
قیمت کارمزد فروش CNG توسط شرکت 
ملی پاالیش و پخش نفتی به شورای اقتصاد 

ارسال شده است.
پخش  ملی  شرکت  بازرگانی  مدیر 
فرآورده های نفتی با اشاره به تثبیت کارمزد 
گذشته،  سال  دو  طول  در   CNG فروش 
تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال در 
افزایش  درباره  اقتصاد  اولین جلسه شورای 
قیمت کارمزد فروش CNG تصمیم گیری 
پرسش  به  پاسخ  در  مقام مسئول  شود.این 
پیشنهاد  تصویب  صورت  در  آیا  که  مهر 
وزارت نفت در شورای اقتصاد کارمزد فروش 
از 80 تومان فعلی به 100 تومان   CNG
به ازای هر مترمکعب افزایش می یابد، اظهار 
داشت: با توجه به اینکه هنوز تصمیمی در 
شورای اقتصاد گرفته نشده نمی توان بهای 
100 تومان برای کارمزد فروش CNG را 
در  حتی  اینکه  بیان  با  کرد.مظلومی  تایید 
 ،CNG فروش  کارمزد  افزایش  صورت 
انرژی  این حامل  نهایی عرضه شده  قیمت 
در جایگاه ها برای مردم گران نخواهد شد، 

تاکید کرد: در صورت افزایش کارمزد سهم 
به   CNG فروش  در  گاز  ملی  شرکت 

جایگاه داران کاهش می یابد.
با  اینکه  بیان  با  اخیرا   دادرس  اردشیر 
 CNG قیمت ها و کارمزدهای فعلی عرضه
شرکت های  همکاری  و  مشارکت  امکان 
بزرگ نفتی جهان در زنجیره جایگاه سازی 
اکنون  هم  است:  گفته  ندارد،  وجود  ایران 
کارمزد فروش هر مترمکعب CNG توسط 
 80 حدود  خصوصی  بخش  داران  جایگاه 

تومان است.
صنعت  صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
سی. ان. جی با اعالم اینکه در طول دو سال 
گذشته تاکنون کارمزد فروش CNG ثابت 
مانده است، تاکید کرده است: با کارمزدهای 
فعلی نه تنها شرکت های خارجی بلکه بخش 
خصوصی داخلی هم تمایل و انگیزه ای برای 
جایگاه های  از  برداری  بهره  یا  و  ساخت 

جدید سوخت را ندارد.

جزئیات افزایش کارمزد فروش CNG؛

سناریویافزایشقیمتهابهشورایاقتصادرفت
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کاوش فرصتهای تجاری جدید در منطقه
کشتیرانیهندبهدنبالاحیایشراکتقدیمیباایران  

شرکت کشتیرانی هند )SCI( که بزرگترین شرکت کشتیرانی این 
کشور است سرگرم مذاکره با شریک 40 ساله اش  شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران  درباره یک مدل تجاری است تا جغرافیای 
جدیدی را برای فعالیتهای تجاری خود ایجاد کند.جوینت ونچر این دو 
شرکت کشتیرانی به دلیل تحریمهای بین المللی که علیه ایران وضع 
شده بود سالها غیرفعال مانده بود اما اکنون برای کاوش فرصتهای 
تجاری جدید در منطقه، فعال شده است.بی بی سینها، رییس هیات 
مدیره و مدیرکل شرکت کشتیرانی هند در این باره گفت: طرح های 
متعددی مانند بهترین مسیر نفت کش میان هند و ایران و تجارت 
کانتینری از هند به ایران وجود دارد. از آنجا که ایران روابط قوی با سایر 
کشورهای آسیای مرکزی دارد، شرکت کشتیرانی هند هم بدنبال ورود 
به این بازارهاست.این شرکت کشتیرانی دولتی در سه ماهه دوم سال 
جاری میالدی به دلیل فضای کسب و کار جهانی تیره، درآمد چندان 
مطلوبی نداشت.مدیرکل شرکت کشتیرانی هند خاطرنشان کرد: ایران 
به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت، اقتصاد بزرگی به شمار می 
ایران برای شرکت کشتیرانی هند بسیار  با  رود و فرصتهای تجاری 
باالست. بعالوه، روابط ایران با کشورهایی مانند قزاقستان، ترکمنستان 
و جمهوری آذربایجان قوی بوده و جوینت ونچر این شرکت می تواند 
از این بازارها بهره برداری کند.این جوینت ونچر که در حال حاضر سه 
کشتی فله بر و یک نفتکش دارد، ممکن است در آینده نزدیک یک 
کشتی کانتینری را کرایه کند.با اینهمه مدیرکل شرکت کشتیرانی هند 
اظهار کرد هنوز هر گونه پیش بینی درآمد برای هر یک از این بخشها 
زود است زیرا در حال حاضر دو طرف در مرحله مذاکره قرار دارند و 
دو یا سه سال طول خواهد کشید که این جوینت ونچر سودآور شود.

شرکت کشتیرانی هند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
پس از سالها تحریمهای هسته ای علیه تهران، در سال 2012 تصمیم 

گرفتند این جوینت ونچر را منحل کند.

سرمایه
عقبگردشاخصبورسبهکانال76هزارواحد

بازار سرمایه 420  روزگذشته   معامالت   در جریان  بورس  شاخص 
تعداد  دادوستد  سرمایه  بازار  معامالت  پایان  یافت.در  کاهش  واحد 
457میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 205میلیارد تومان در 45هزار 
نوبت به ثبت رسید.شاخص بورس نیز با افت 420واحدی به ارتفاع 
76هزار و 747واحد عقبگرد کرد که بیشترین تاثیر منفی بر حرکت 
روزگذشته  دماسنج بازار سهام به نام نمادهای معامالتی وغدیر، خودرو 
و فوالد شد و در مقابل نمادهای معامالتی ومعادن، کروی و فاسمین 
با رشد خود مانع ریزش بیشتر شاخص شدند.شاخص های اصلی بازار 
سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به طوری که شاخص قیمت 
)وزنی ــ ارزشی( 149واحد، کل )هموزن( 63واحد، قیمت )هموزن( 
51واحد، آزاد شناور 589واحد و شاخص بازار اول 343 و بازار دوم 
بازارهای فرابورس  این گزارش؛ در  634 واحد رشد کردند.بر اساس 
ایران هم با جابجایی 110میلیون ورقه به ارزش 60میلیارد تومان در 
ارتفاع 796واحد  افت کرد و در  آیفکس 12.7 واحد  نوبت،  15هزار 

قرار گرفت.
 

 حمل ونقل
فروشبلیتهایپاییزیقطارآغازشد

تا  روزهای 11  حدفاصل  که  رجاء  مسافرتی  قطارهای  بلیت  فروش 
این  اعالم  اساس  شد.بر  آغاز  کرد،  خواهند  حرکت  امسال  مهر   30
شرکت از ساعت 10.30 صبح امروز به طور هم زمان از طریق اینترنت 
به خرید  بلیت متقاضیان می توانند نسبت  و مراکز فروش حضوری 
بلیط قطارهای مسافرتی اقدام کنند.این فروش به طور همزمان و با 
نرخ یکسان در تمامی محورها به فروش  خواهد رسید و مسافران این 
امکان را دارند که از طریق سامانه های بلیت فروشی نسبت به دریافت 
مسافرتی  بلیت های  فروش  جدید  دور  کنند.در  اقدام  الزم  اطالعات 
همچنان نرخ ها بر اساس دستورالعمل قبلی راه آهن اجرایی می شود 
و هنوز شرکت های ریلی نسبت به افزایش دوباره قیمت ها درخواست 
رسمی ارائه نکرده اند.در دستورالعمل اخیر راه اهن به شرکت های ریلی 
این امکان داده شده که در صورت ارائه تخفیف در زمان های کم سفر 
بتوانند در ایام پیک نسبت به افزایش 20 درصدی قیمت ها اقدام کنند.

 
 بانک

افزایشسرمایه50میلیونیوروییشعبخارجی
بانکسپه

بانک  این  اتصال شعبه فرانکفورت  به  با اشاره  بانک سپه  مدیرعامل 
به زودی شعبه های رم و  تارگت2( گفت:   ( یورو  به نظام پرداخت 
گزارش  شوند.به  می  متصل  سیستم  این  به  نیز  بانک  این  پاریس 
خبرنگاران  جمع  در  روزگذشته  چقازردی  کاظم  زمان،محمد  پیام 
اقدام  جامع  برنامه  از  پس  شده  ایجاد  فضای  به  را  گشایش  این 
مشترک)برجام( ارتباط داد و افزود: تحریم ها سبب شده بود شعب 
خارجی بانک سپه با تعدیل نیرو و حتی تعطیلی مواجه شوند. رییس 
هیات مدیره بانک سپه اظهار داشت: نصب سیستم پرداخت تارگت 2 
در شعبه فرانکفورت، امکان ارتباط با 58 هزار بانک در سراسر جهان 
و نیز بستر پرداخت های مستقیم در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی 
را فراهم کرد.وی افزایش سرمایه 50 میلیون یورویی شعب خارجی 
و برقراری ارتباط رمز با 73 بانک از کشورهای مختلف جهان را گام 

مهمی برای احیا و توسعه فعالیت های ارزی بانک سپه برشمرد.
 

کسبرتبه»ب«توسطکارگزاریبانکآینده
اوراق  و  بورس  کارگزاران  بندی  رتبه  نتایج  اعالم  به  باتوجه 
بهادار،کارگزاری بانک آینده موفق شد؛ در حوزه بورس کاالی ایران، 

رتبه»ب« را کسب نماید.
و  متخصص  نیروهای  باجذب  است؛  توانسته  آینده  بانک  کارگزاری 
مدیریت توانا و با اخذ مجوزهای مختلف، درجهت توسعه کمی وکیفی 
به ویژه توسعه همه جانبه در  های خود درکلیه زمینه-ها،  فعالیت 
جذب مشتریان جدید، انجام معامالت برخط، انجام معامالت اینترنتی، 
سبدگردانی ومعامالت بورس کاال، اقدام نماید.کارگزاری بانک آینده 
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نظر  مورد  و ضوابط  مقررات  بارعایت 
باکسب امتیازات الزم، یکی از شرکت های کارگزاری است که موفق 
از  یابد.شایان ذکراست؛ پیش  ارتقا  به رتبه »ب«،  از رتبه»ج«،  شد؛ 
این نیز، این کارگزاری موفق به کسب رتبه » الف« در بخش اوراق 

بهادارگردیده بود.
 

  سکه وارز
افزایش9هزارتومانیقیمتسکه

افزایش 9 هزار  با  تهران  آزاد  بازار  انواع سکه روزگذشته  در  قیمت 
تومانی در سکه بهار آزادی طرح جدید و 8700تومانی در سکه تمام 

بهار طرح قدیم مواجه شد.
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید )شنبه( در بازار تهران، 
یک میلیون و 118 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 120 هزار 
تومان، نیم سکه 573 هزار تومان، ربع سکه 299 هزارتومان و سکه 
گرمی 182 هزارتومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 
عیار در بازار داخلی 113 هزار و 841 تومان و نرخ هر اونس طال در 
نرخ  بازارهای جهانی 132 دالر و 580 سنت است.در همین حال، 
هر  تومان،  یورو 3992  تومان، هر  فروش 3561  برای  آزاد  هر دالر 
پوند 4728 تومان، لیر ترکیه 1226و درهم امارات 977 تومان اعالم 

شده است.

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:
افزایش25درصدیتولیداتدیم

طی6سالآینده
با دو مرکز  تفاهم نامه ای بین وزارت کشاورزی 
مناطق  در  کشاورزی  تحقیقات  بین المللی 
افزایش  زمینه  در  سیمیت  و  )ایکاردا(  خشک 
نظام  و  دیم  محصوالت  بهره وری  تولید  و 
وزیر  که  شد  امضا  گندم بنیان،  بهره برداری 
شش  تفاهم نامه  این  است  معتقد  کشاورزی 
محصوالت  تولیدات  درصد   25 می تواند  ساله 
کشاورزی دیمی را افزایش دهد.محمود حجتی 
وزارت  تفاهم نامه  امضای  مراسم  حاشیه  در 
جهاد کشاورزی با دو سازمان بین المللی ایکاردا 
بهره وری  تولید  افزایش و  و سیمیت در زمینه 
محصوالت دیم و نظام بهره برداری گندم بنیان 
جهاد  وزارت  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
بسیاری  بین المللی  سازمان های  با  کشاورزی 
از جمله فائو که به سازمان ملل متحد وابسته 
است همکاری های بین المللی مناسبی دارد و در 
قراردادی که با سازمان تحقیقات جهانی ایکاردا 
در  دیم  محصوالت  زمینه   در  رسید،  امضاء  به 
مناطق خشک تفاهم شد که قرارداد همکاری 
که  بیاید  وجود  به  زمینه  این  در  ساله ای  پنج 
امیدواریم حداقل 25 درصد به برداشت و تولید 
محصوالت دیم به صورت پایدار اضافه شود.وی 
افزود: انواع ارقام محصوالت کشاورزی دیم که 
در دنیا وجود دارد در این سازمان نیز موجود 
با  بتوانند  ایرانی  کشاورزان  امیدواریم  و  است 
همکاری با ایکاردا از این ارقام بهترین استفاده 
خود  محصوالت  تولید  افزایش  راستای  در  را 
انجام دهند.وزیر جهاد کشاورزی همچنین در 
زمینه   در  سیمیت  با  که  ساله ای  پنج  قرارداد 
گندم آبی و ذرت امضاء شد، ژرم پالسم، مبارزه 
و  گوناگون، کشاورزی حفاظتی  بیماری های  با 

غیره مورد بررسی و تفاهم قرار گرفت.
 

در راستای حمایت از تولید داخلی انجام گرفت
ادامهممنوعیتوارداتبرنج

تا2ماهدیگر

از  بر  مبنی  مسئوالن  برخی  اعالم  درپی 
کشاورزی  وزیر  معاون  برنج،  واردات  سرگیری 
این محصول  واردات  تاکید کرد که ممنوعیت 
پس  و  دارد  ادامه  آن  برداشت  فصل  پایان  تا 
از آن نیز با نظر این وزارتخانه و به اندازه نیاز 
اخیرا  دولت  سخنگوی  می شود.  وارد  داخلی 
باید  داخلی  نیاز  تامین  برای  که  کرد  اعالم 
ایرانی  برنج  این که  علی رغم  و  کنیم  وارد  برنج 
از نظر کیفیت در سطح مناسبی قرار دارد و از 
کشاورزان حمایت خواهیم کرد اما برای تامین 
نیاز داخلی باید مقداری برنج واردات کنیم که 
امیدواریم کشاورزان ما را ببخشند.در این باره 
علی قنبری  معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر 
که  کرد  اعالم  دولتی   بازرگانی  شرکت  عامل 
ممنوع  برداشت  فصل  ابتدای  از  برنج  واردات 
ممنوع  دیگر(  ماه  )دو  نیز  آن  پایان  تا  و  شده 
تولید  از  حمایت  راستای  در  افزود:  است.وی 
کشاورزی  محصوالت  بازار  تنظیم  و  داخلی 
کشاورزی  محصوالت  دیگر  مانند  برنج  واردات 
در فصل برداشت آن ممنوع است و هم اکنون 
و  خود  محصول  برداشت  حال  در  شالیکاران 
با  داد:  ادامه  هستند.قنبری  بازار  به  آن  عرضه 
کشور  داخلی  نیاز  از  بخشی  این که  به  توجه 
پس  می شود،  تامین  واردات  طریق  از  برنج  به 
از  برنج  واردات  میزان  برداشت،  فصل  پایان  از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی مشخص و سپس 
به بخش خصوصی اجازه داده می شود براساس 
به  نسبت  کشاورزی  بخش  کالن  سیاست های 
داخلی  نیاز  تامین  برای  محصول  این  واردات 
اقدام کند.همچنین پیش از این عباس کشاورز 
ایسنا  به  کشاورزی  جهاد  وزیر  زراعت  معاون 
میلیون  یک  ساالنه حدود  که  بود  کرده  اعالم 
تولید می شود  برنج در کشور  و 800 هزار تن 
که برای تامین مابقی نیاز داخلی به واردات این 
پایان  تا  برنج  واردات  اما  نیازمندیم  محصول 

فصل برداشت ممنوع است
 

 اقتصاد کالن
جزئیاتپروندهدستگیری10کارمند

گمرکپرویزخان
سازمان یافته  جرایم  با  مبارزه  دفتر  مدیرکل 
تشریح  با  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک 
گمرک  کارمند  ده  دستگیری  پرونده  جزئیات 
پرویزخان گفت: پرونده قاچاق 160 کانتینر ارز 

به زودی اطالع رسانی می شود.
از  بازداشت تعدادی  فریده زبیدی در خصوص 
کارکنان گمرک پرویزخان به مهر گفت: استقرار 
راه اندازی سبب  از زمان  سامانه جامع گمرکی 
ایجاد شفافیت در محموله های گمرکی شده و 
از  اظهارنامه ها  از رهگیری  اساس، پس  این  بر 
مبدا و مشخص شدن تعداد اظهارنامه و میزان 
مرز  در  اسالمی  جمهوری  گمرک  آن،  کاالی 
خروجی، پرونده ای را برای رسیدگی به تخلف 
مالیات  پرداخت  از  فرار  برای  صوری  صادرات 
تشکیل داد و اقدامات حقوقی و قضایی در این 
زمینه از طریق گمرک استان کرمانشاه و ستاد 
اساس،  این  بر  گرفت؛  انجام  گمرک،  مرکزی 
مشخص شد که عملیات صادرات در عمل رخ 

نداده و به صورت صوری انجام شده است.

خبر خبر

مقام معظم رهبری در بسیاری از فرمایشات خود 
به موضوع قاچاق و ضرورت برخورد با آن تاکید 
کاالهای  ورود  و  قاچاق  خصوص  اند،به  داشته 
غیرمجاز کانتینری به کشور و همچنین برخورد با 
بازرگانان و ملوانان مرزنشینی که برای امرار معاش 
خانواده فعالیت دارند،ایشان با تاکید بر جلوگیری 
از واردات قاچاق یک نقد جدی به مبارزه با قاچاق 
را مطرح کردند:» ما تا حاال در مبارزه با قاچاق 
مهم  نکرده ایم«.این صحبت  عمل  خیلی جدی 
رهبری نشان می دهد که در مبارزه با قاچاق کم 
کاری شده است.البته رهبری معظم انقالب میان 
دو نوع قاچاق کاال تمایز قائل می شوند و یکی از 
آن ها را »بالی بزرگ« کشور می نامند.رهبرمعظم 
انقالب در بحث قاچاق می گویند:» مراد من از 
قاچاق، فالن کوله بَِر ضعیِف بلوچستانی نیست که 
می رود آن طرف یک چیزی را برمی دارد روی 
کول خودش می آورد این طرف؛ اینها که چیزی 
هم  مبارزه  آنها  با  ندارد؛  اهمیتی  اینها  نیست، 
نشود اشکالی ندارد.«اما نوع دوم قاچاق را قاچاق 
های  قاچاق  »من  کردند:  معرفی  یافته  سازمان 
سازمان یافته بزرگ را می گویم؛ ده ها کانتینر یا 
صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور 
بشود.کوله بری شغلی پرزحمت که با بی مهری 
مسئوالن مواجه می شود،درحالی که قاچاقچیان 
عمده با غفلت دستگاه های مسئول هر روز چابک 
تر از قبل به فعالیت های سازمان یافته خود می 
پردازند.مناطق مرزی کشور که با محدودیت های 
مرزنشینان  برای  را  گوناگونی  مشکالت  بسیار 
فراهم کردند؛در نبود کارخانه ها و صنایع تولیدی 
هر روز به شغل کوله بری که جان و مال آن ها 
را تهدید می کند،روی می آورند.کوله بری که 
بسیار مناطق مرزی شغلی  در محدودیت های 
تعریف شده قلمداد می شود با معایب و مشکالت 
بسیار برای مرزنشینان همراه است؛زیرا در سال 
های اخیر گویا کوله برها عامالن اصلی نابودی 
تولید ملی قلمداد شده و اشد مجازات برای آن 
ها از جمله مصادره اموال و کشتن حیونات باربر 
آن ها صورت می گیرد؛درحالی که در سایه این 
برخوردهای شدید قاچاق سازمان یافته از مبادی 
رسمی وارد کشور شده و اجازه نفس کشیدن به 
تولید ملی را نمی دهند.راهکار برخورد با قاچاق 
چه درحجم وسیع آن و چه درحجم کم ایجاد 
اگر  است؛زیرا  ملی  تولید  از  حمایت  و  اشتغال 
شغلی مناسب وجود داشته باشد؛مرز نشین کشور 
مجبور به حمل کاالی سنگین و به خطر انداختن 

جان خود نخواهد شد.
با  مبارزه  دربحث  انقالب  رهبری  قاطع  مواضع 
قاچاق ایجاب می کند؛مسئوالن در برخوردهای 
خود تجدید نظرکرده و فکری اساسی برای این 

معضل کنند.
راه مقابله با کوله برها ایجاد اشتغال در نقاط 

مرزی است
شادمهر کاظم زاده عضوکمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی،از بی توجهی مسئوالن به قاچاق 
قاچاق در  با  برخورد  در کشور، گفت: متاسفانه 
حال حاضر به مجازات شدید کوله برها محدود 
شده است.وی با بیان اینکه نقاط مرزی کشور از 
محرومیت های بسیار در رنج هستند، افزود: نبود 
کارخانه و صنایع تولیدی در نقاط مرزی کشور 
است. شده  منجر  جوانان  بیکاری  آمار  رشد  به 
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه 
بسیاری از مردم در نقاط مرزی از سر ناچاری و 
برای امرار معیشت خود دست به کوله بری می 
زنند، تصریح کرد:اگر از فرصت های بالقوه موجود 
در مرزها استفاده شود به طور حتم اشتغال زایی 

و رشد اقتصادی عاید کشور خواهد شد.
برخورد با کوله برها صحیح نیست

و  برها  کوله  با  برخورد  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کشتن حیوانات چهارپای آن ها صحیح نیست، 
افزود: برخورد با این کوله برها باید بدون از بین 
بردن حیوانات باربر صورت بگیرد زیرا در غیر این 
زیست  محیط  مصلحت  خالف  اقدامی  صورت 
صورت گرفته است.کاظم زاده ادامه داد:برخورد با 
قاچاق سازماندهی شده و کالن باید در دستورکار 
مسئوالن قرار بگیرد؛نه کوله برهایی که برای نان 
شب جان خود را به خطر می اندازند.وی با بیان 
با کشورهای  مبادالت  باید مسیر صحیح  اینکه 
زمانی  تا  گفت:  شود،  تعریف  و  تدوین  خارجی 
که این مسیر شکل نگیرد شاهد بروز معضالتی 
چون کوله بری و قاچاق خواهیم بود.این نماینده 
مردم در مجلس دهم، افزود: باید از فرصت بالقوه 
موجود در مرزها استفاده کردهو به رونق و آبادانی 
کشور اقدام کنیم.عضوکمیسیون عمران مجلس 
از  جلوگیری  برای  شد:  یادآور  اسالمی،  شورای 
ورود کاالی قاچاق باید ابتدا مبادی رسمی بسته 
شود و پس از آن اقدامی برای تامین معیشت مرز 
نشینان صورت بگیرد تا برای امرار معاش مجبور 

به کوله بری نشوند.
برخورد با کوله بر ،جای خود را به برخورد با 

قاچاقچی داده است
رسول خضری با تاکید برضرورت مقابله با پدیده 
قاچاق در بحث جنگ نرم گفت: درحال حاضر 
به جای اینکه با قاچاق برخورد شود با قاچاقچی 
کوله بر ضعیفی که برای امرار معاش دست به 
این کار می زند، برخورد می کنند.نماینده مردم 
پیرانشهر و سردشت درمجلس شورای اسالمی،با 
طرح سوالی مبنی براینکه آیا مرزنشینی که در 
اولین سنگر مبارزه و مقاومت در برابر دشمن باید 
اشتغال دیده  را سپر کند در بحث  سینه خود 
ضعیف  از  برها  کوله  کرد:  تصریح  است؟  شده 
برخوردهای  با  که  هستند  جامعه  اقشار  ترین 
قاطع مسئوالن امکان فعالیت برای امرار معاش 
ندارند.خضری ادامه داد: اکنون 90 درصد کسبه، 
اصناف و بازاریان مرزنشین از جمله ضعیف ترین 
قشر کارگری که کوله برها هستند به شمار می 
با  مبارزه  معنی  به  قاچاق  با  مبارزه  روند،قطعا 
قاچاق  با  مبارزه  بحث  در  نیست.چرا  افراد  این 

،قاچاقچی کالن آزادانه فعالیت می کند؟
واردات غیر رسمی

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه 
از مجموع باالی 20 میلیارد دالر واردات قاچاق 
که درکشور داریم کمتر از نیم درصد از طریق 
معابر غیررسمی صورت می گیرد،گفت:متاسفانه 
های  دروازه  از  یکی  که  معابرمرزی  درخصوص 
فکری  است،هیچ  مرزنشینان  معیشت  اصلی 
است.خضری،گفت:امنیت  نشده  اندیشیده 
پایدار در گرو معیشت پایدار است؛ما در مرزها 
داشته  بیکاری  بحران  و  نداشته  اشتغال  اگر 
تاکید  با  شد.وی  نخواهد  برقرار  باشیم،امنیت 

مرزی  معابر  درخصوص  الیحه  ارایه  برضرورت 
از سوی دولت به مجلس،تاکید کرد: اگر دولت 
در خصوص انسداد مرزها بدون اینکه جایگزینی 
عمل  چکشی  کامال  صورت  به  باشد  داشته 
خواهد  کشور  برای  بسیاری  تبعات  کند،قطعا 
داشت.این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:به 
مبارزه  قاچاق  با  باید  قاچاقچی  با  مبارزه  جای 
کنیم که این موضوع در کشور ما تنها به کوله 
برها محدود شده و قاچاقچیان کالن آزادانه پول 

به جیب می زنند.
برخورد با قاچاق سازمان یافته جای خود را به 

قلع و قمع کوله برها داده است
محسن بیگلری با انتقاد از نحوه برخورد با قاچاق 
ما  درکشور  قاچاق  با  برخورد  کشور،گفت:  در 
شده  خرد  قاچاقچیان  و  برها  کوله  به  محدود 
است.نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای 
در  بارها  انقالب  رهبر  اینکه  بیان  اسالمی،با 
خصوص برخورد با قاچاق عمده و درحد کالن 
های  دستگاه  اند،افزود:متاسفانه  داده  هشدار 
برخوردکننده با قاچاقچیان تمام وظیفه خود را در 
قلع و قمع قاچاق خرد معطوف کرده و از حجم 

کالن آن غافل شده اند.
اقتصاد مناطق مرزی نباید با برخی اقدامات 

نسنجیده فلج شود
وی با تاکید براینکه اقتصاد مناطق مرزی کشور 
درگرو فعالیت های خرد کوله برها است،تصریح 
نیروی  پلیس  نامناسب  برخورد  متاسفانه  کرد: 
انتظامی با کوله برها و گشتن حیوانات باربر خارج 
از قاعده و قانون است.بیگلری ادامه داد:درگذشته 
حیوانات باربر ضبط شده از کوله برها در مزایده 
این  حاضر  درحال  رسیدند؛اما  می  فروش  به 
حیوانات بیگناه کشته می شوند که این مخالف 
هر نوع سیاستی است.وی با تاکید براینکه نباید 
اقتصاد مناطق مرزی با اقدامات نسنجیده برخی 
مسئوالن فلج شود،تصریح کرد: کشتن حیوانات 
کوله برها آلودگی های زیست محیطی بسیاری را 
نیز منجر می شود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اسالمی، یادآور شد: 
باید قوانینی وضع شود تا کاالهای مشروع از سوی 
حیوانات باربر حمل شوند و همچنین برخورد با 

کوله برها نیز مورد بازنگری واقع شود.
قاچاق کاال مخرب تولیدملی

با  برخورد  ضرورت  بر  تاکید  با  نادری  شهاب 
می  صورت  رسمی  مبادی  از  که  کالن  قاچاق 
برخورد  جای  به  مسئوالن  گیرد،گفت:متاسفانه 
که  دهی شده  سازمان  و  کالن  قاچاق  با  قاطع 
قلع  را مشغول  فلج کرده؛خود  را  اقتصاد کشور 
اند.نماینده مردم پاوه و  و قمع کوله برها کرده 
با اشاره به  اورامانات درمجلس شورای اسالمی، 
فرمایش مقام معظم رهبری درخصوص برخورد با 
کاالی قاچاق، تصریح کرد:گویا توصیه های رهبر 
معظم انقالب در بحث مبارزه با قاچاق مسئوالن 

را بر کوله برها متمرکزکرده که سهم عمده ای در 
رشد اقتصادی مناطق مرزی دارند.بسیاری از کوله 
برها برای امرار معاش روزانه جان و مال خود را 
به خطر می اندازند.وی با تاکید بر اینکه درحال 
راحتی  به  یافته  سازمان  طور  به  برخی  حاضر 
از مبادی رسمی کشور  واردات عمده  به  دست 
می زنند، افزود: نیروی انتظامی در برخورد با کوله 
برها خالف توصیه های اکید رهبر معظم انقالب 
عمل نکند.این نماینده مردم در مجلس دهم،ادامه 
داد:بسیاری از کوله برها برای امرار معاش روزانه 
این  از  اندازند  به خطر می  را  و مال خود  جان 
رو برخورد نیروی انتظامی با آن ها،ضبط اموال و 
همچنین کشتن حیوانات باربر آن ها خالف قاعده 
مخالف  بنده  اینکه  بیان  با  است.نادری  قانون  و 
قاچاق و نابودی تولید ملی هستم،افزود:کوله برها 
در مناطق مرزی کشور راهی جز واردات برخی 
اقالم مصرفی آن هم در حد بسیار ناچیز برای 
امرار معاش خود ندارند.وی تاکید کرد:درمناطق 
صفرمرزی که کارخانه ای برای اشتغال جوانان 
وجود ندارد؛نباید با کوله برها که متحمل سختی 
درحد ضبط  شوند،برخوردی  می  بسیاری  های 
اموال و کشتن حیوانات باربر صورت بگیرد.عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی،یادآور 
شد:سازوکار مشخصی باید برای قاچاق کالن در 
نظر گرفته شود؛ضمن اینکه حمایت های الزم از 

کوله برها جهت امرار معاش نیاز است.
اقتصاد مناطق مرزی باید تقویت شود

سیدتقی کبیری با انتقاد از برخورد های صورت 
گرفته با برخی کوله برها، گفت: به جای اینکه 
ممر  ،تنها  باشیم  فکر شغل  به  برها  کوله  برای 
درآمد آن ها را نیز نابود می کنیم.نماینده مردم 
اسالمی،با  شورای  مجلس  در  چایپاره  و  خوی 
اشاره به ضبط اموال کوله برها و کشتن حیوانات 
باربر آن ها، افزود: در مناطق مرزنشین کشور که 
کارخانه و شغل مناسبی وجود ندارد،نباید با کوله 
برها که درفکر امرار معاش خود هستند؛ برخورد 

شود.
زمینه اشتغال زایی درمناطق مرزی باید 

فراهم شود
 این نماینده مردم درمجلس دهم،ادامه داد:زمینه 
اشتغال زایی درمناطق مرزی باید فراهم شود تا 
به این ترتیب با هر نوع قاچاقی بتوان برخوردی 
در خور آن صورت داد.وی با بیان اینکه بسیاری 
از قاچاقچیان بزرگ که اقدام به واردات عمده از 
مبادی رسمی می کنند مورد غفلت مسئوالن 
هستند، گفت: برخورد با کوله برها که در اقتصاد 
چشمگیری  نقش  مرزی  نقاط  در  ای  منطقه 

دارند،نباید قربانی قاچاق کالن شود.
سازوکاری برای ثبت ورود و خروج کاالها به 

صورت چمدانی صورت بگیرد
 کبیری با تاکید براینکه باید سازوکاری برای ثبت 
و ضبط ورود و خروج کاالها به صورت چمدانی 
صورت بگیرد، تصریح کرد: در صورتی که کوله 
برها شناسایی شوند،می توانیم برای اقتصاد آن 
از آسیب دیدن  ها فکری کرده و به طور حتم 
خواهد  جلوگیری  نیز  طریق  این  با  ملی  تولید 
بیان  دهم،با  درمجلس  مردم  نماینده  شد.این 
اینکه باید اقدامی برای حمایت از اقتصاد منطقه 
با  افزود:  بگیرد،  صورت  مرزی  درمناطق  ای 
توجه به کمبود امکانات و دور بودن از وضعیت 
رفاهی مطلوب در نقاط مرزی کشور باید فکری 
برای امرار معیشت مردم در این مناطق صورت 
شورای  مجلس  اقتصادی  بگیرد.عضوکمیسیون 
معابر  درنظرگرفتن  اسالمی،یادآور شد:درصورت 
توانیم  برها می  برای عبور و مرور کوله  رسمی 
اقتصاد  و  گرفته  را  ناگوار  حوادث  بروز  جلوی 

منطقه ای در مناطق مرزی را تقویت کنیم.

پیگیری وکالی مردم در خانه ملت:  چراقاچاقچی کالن آزادانه فعالیت می کند؟

تنهانیمدرصدکاالیقاچاقازمبادیغیررسمیواردمیشود!

آغاز  از  تهران  استان  بودجه  برنامه  سازمان  رئیس 
سوم  از   1395 سال  مسکن  و  نفوس  سرشماری 
و  اینترنتی  صورت  به  مرحله  دو  در  و  مهرماه 
حضوری خبر داد و گفت: خانوارهایی که پس از دو 
مرحله سرشماری اینترنتی و حضوری غایب باشند 

به صورت تلفنی سرشماری خواهند شد. 
با اشاره به آغاز سرشماری نفوس  ا... ترکی  نعمت 
سرشماری  این  گفت:  ماه،  مهر  سوم  از  مسکن  و 
صورت  به  مهرماه   24 تا  سوم  از  مرحله  دو  در 
ماه  به مدت یک  از 25مهرماه  و  اینترنتی  ثبت نام 
شد.وی  خواهد  انجام  حضوری  مراجعه  صورت  به 
افزود: در مرحله اول شهروندان با مراجعه به سایت 
اینترنتی که به زودی آدرس آن اعالم خواهد شد 
مرحله  در  و  کرد  خواهند  ثبت  را  خود  اطالعات 
اطالعات  سرشمارها  حضوری  مراجعه  با  بعدی 
توجه  با  آنها ثبت خواهد شد. پیش بینی می کنیم 
تهران  استان  در  الزم  زیرساخت های  وجود  به 
در  درصد   90 اینترنت  به  شهروندان  دسترسی  و 
ثبت نام اینترنتی مشارکت فعال داشته باشند.وی 
همانند  حضوری  صورت  به  سرشماری  داد:  ادامه 
می رود  انتظار  و  شد  خواهد  انجام  قبل  سال های 
زمان  در  قبل  دوره های  به  نسبت  آمارها  خروجی 

کمتری به دست آید. 
مرحله  دو  از  پس  که  خانوارهایی  همچنین 
به  باشند  غایب  حضوری  و  اینترنتی  سرشماری 
شد.رئیس  خواهند  سرشماری  تلفنی  صورت 
سازمان برنامه بودجه استان تهران با اشاره به اینکه 
 10 هر  مسکن  و  نفوس  سرشماری  سال1390  تا 
سال یکبار برگزار می شد افزود: از سال 1390 قرار 
شد سرشماری نفوس و مسکن به صورت دوره های 
پنج ساله برگزار شود و علت این تغییر نیز تدوین 

برنامه های توسعه کشور به صورت پنج ساله بود.
 لذا می طلبید که آمارگیری ها نیز هر پنج سال انجام 
شود تا مبنای درستی برای برنامه های توسعه کشور 
در  انسانی  نیروی  نفر  افزود: 6369  بگیرد.وی  قرار 
دو بخش ستادی و اجرایی برای سرشماری نفوس و 
مسکن سال1395 به کار گرفته خواهند شد که از 
این تعداد 5172 نفر نیروی اجرایی شامل مامورین و 
کارشناسان خواهند بود. همچنین 2500 نفر نیز به 
عنوان نیروی اجرایی در شهرستان های استان تهران 

برای این سرشماری به کار گرفته خواهند شد.

شدن  اجرایی  از  ماه  دو  حدود  که  چند  هر 
سپرده  برای  ساالنه  درصدی   15 سود 
نرخ  این  بانک ها  عمده  و  می گذرد  بانکی 
این  در  ولی  داده اند،  قرار  کار  دستور  در  را 
بین برخی مجددا نرخ های 18 درصد را در 
برخالف  این  داده اند.  قرار  خود  پیشخوان 
اعالم  مرکزی  بانک  که  است  توافقی  همان 
می کند بانک ها با یکدیگر داشته و خودشان 

خواسته اند که سود را کاهش دهند
اجرای  در  تخلف  چه  گر  ایسنا،  گزارش  .به 
گذشته  دوره  دو  یکی  در  بانکی  سودهای 
نسبت به قبل تا حد قابل مالحظه ای کاهش 
به  را  جدید  نرخ های  بانک ها  عمده  و  یافته 
مشتریان خود اعالم و براساس آن حساب باز 
می کنند، ولی در این بین برخی سیاست های 
توافق  که  آنچه  زدن  دور  از  نشان  بانک ها 
اعالم می شود داشته و ظاهرا به دنبال راهی 
برای جذب منابع بیشتر هستند، اما در عین 
کنند  برخورد  ای  گونه  به  می خواهند  حال 
که نشان دهد سود 15درصد مورد توافق را 
هم به عنوان تصمیمی برای کاهش نرخ سود 
تاکید  آن  بر  و  داشته  برنامه خود  در  بانکی 
بانک ها  از  یکی  که  بود  خردادماه  دارند.در 
به  و  داد  کاهش  درصد   16 به  را  سود  نرخ 
دنبال آن بانک ها بار دیگر برای کاهش نرخ 
توافق کردند و چندی نکشید  تا 15 درصد 
که از ابتدای تیرماه در شبکه بانکی به اجرا 
بار  این  بود که حتی  در حالی  این  آمد.  در 
برخالف دوره های قبل سودی که عنوان شد 
آن  مورد  در  خود  خواسته  براساس  بانک ها 
توافق کرده اند به تایید و یا تصویب شورای 
پول و اعتبار نرسید تا این که تاکیدی باشد 
از  و  سود  نرخ  تعیین  نبودن  دستوری  بر 
سویی کاهش آن متناسب با تورم و خواسته 
بانک ها، به عبارتی دیگر اجرایی شدن  خود 
که  آنچه  براساس  مرکزی  بانک  سیاست 
تدریج  به  سود  تعیین  باید  می کرد  عنوان 
بانکی  بین  بازار  به  اعتبار  و  پول  شورای  از 
منتقل شود. یعنی بتوان با کاهش نرخ سود 
در بازار بین بانکی و به تبع آن کاهش هزینه 
بانکها در تامین نقدینگی، سود سپرده را به 

تامین  برای  منابع  جذب  برای  راهی  عنوان 
گذشته  مدت  در  داد.اما  کاهش  نقدینگی، 
عموم  بین  در  درصد   15 سودهای  گرچه 
بانک ها دیده می شود، ولی رقبای سود بانکی 
در این بین کم نیستند. از سپرده های ویژه 
گرفته تا صندوق های سرمایه گذاری و حتی 
برخی  می شود  دیده  عجیب تر  مواردی  در 
 15 به  را  سود  نرخ  ابتدا  این که  با  بانک ها 
درصد کاهش داده بودند، اما اکنون به عنوان 
سپرده های ویژه برای دوره هایی نرخ را به 18 
درصد تغییر داده اند. یکی از این بانک ها در 
برابر دلیل سود 18 درصدی عنوان می کند 
که برای جذب مشتریان و استقبال چندانی 
که از سود 15 درصد نشده بود، بانک برای 
داده  افزایش  درصد   18 به  را  سود  دوره ای 

است.
در عین حال در بانک های دیگر به وفور دیده 
مشتری  که  جایگزینی  طرح های  می شود 
می تواند به خواست خود آنها را انتخاب و از 
سودهای باالتر از 15 درصد بهره بگیرند.این 
شرایط در حالی اتفاق می افتد که اگر بانک ها، 
خود برای کاهش سود تصمیم گرفته و حتی 
برای اجرای آن نیازی به مصوبه شورای پول 
و اعتبار نبود، چرا اکنون به هر طریقی سود 
15 درصدی را دور می زنند این موضوع در 
زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار است که 

عامل  مدیران  برخی  اخیرا  می شود  گفته 
بانک ها طی نامه ای به بانک مرکزی خواستار 
عدم کاهش مجدد نرخ سود از 15 درصد به 
پایین شده اند، آنهم در شرایطی که در این 
مدت بارها از رئیس کل بانک مرکزی تا وزیر 
اقتصاد و سایر مدیران دولتی و غیردولتی بر 
کاهش نرخ سود متناسب با تورم تاکید کرده 
بودند.با این حال اخیرا معاون نظارتی بانک 
مرکزی در این رابطه واکنش جالبی داشت. 
می شود  عنوان  که  نامه ای  این  درباره  وی 
بانک  به  سود  تغییر  برای  بانک ها  مدیران 
مرکزی نوشته اند این موضوع را نه تایید و نه 
رد کرد و در پاسخ فقط عنوان کرد که این 

خواست خود بانک ها بوده است.
نرخ  کاهش  که  گفت  هم  را  این  حیدری 
خود  خواست  و  توافق  براساس  بانکی  سود 
اجرا می کنند.از  را  آن  و  انجام شده  بانک ها 
این  مرکزی  بانک  نظارت  معاون  اظهارات 
گونه بر می آید که حتی اگر بانکها از کاهش 
نرخ سود ناراضی بوده و عملکرد اخیر آنها در 
به  است،  نبوده  موفق  چندان  سپرده  جذب 
هر حال موظف به اجرای آنچه که از نامش 
توافق است، خواهند بود. حتی اگر در پشت 
ماجرا توافق با تمایل همه بانکها منطبق بر 
شرایط ویژه آنها در تامین منابع انجام نشده 

باشد.

آغاز سرشماری نفوس و مسکن از سوم مهر
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در جشنواره شهید رجایی و براساس نتایج ارزیابی 
عملکرد دستگاههای اجرایی استان، شرکت توزیع 
برق مازندران به عنوان دستگاه برتر معرفی شد. 

برپایی  با  در جشنواره شهید رجایی که همزمان 
نمایشگاه سیمای امید در مرکزاستان برگزار شد، 
از مهندس قاسم شهابی مدیرعامل شرکت توزیع 
برق مازندران به عنوان دستگاه برتر تقدیر به عمل 

آمد. 
در قسمتی از این لوح که توسط استاندار مازندران 

اهدا شد، آمده است: 
و  جنابعالی  تحسین  قابل  و  ارزشمند  تالش 
ستاد  تا  است  شده  موجب  محترمتان  همکاران 
نتایج  اساس  بر  رجایی  شهید  جشنواره   استانی 
آن دستگاه  اجرایی  ارزیابی عملکرد دستگاههای 
را بر اساس شاخص های عمومی به عنوان دستگاه 

برتر معرفی نمایند. 
بدینوسیله از تالش ها و مساعی ارزشمند شما و 
کلیه کارکنان متخصص و متعهد ان دستگاه در 
برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و  پیشبرد 

امید صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم. 

در جشنواره شهید رجایی؛

شرکت توزیع برق مازندران به عنوان دستگاه برتر 
معرفی شد

جشنواره  نوزدهمین  در  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره 
استانی شهید رجایی، در زمینه اجرای برنامه های تامین امنیت 
عمومی، حقوق شهروندی و عفاف و حجاب به عنوان دستگاه 

برتر انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی هرمزگان، 
جاسم جادری استاندار هرمزگان و رئیس نوزدهمین جشنواره 
اداره کل  از فعالیت های  با اهدای لوح سپاس،  شهید رجایی 
تلبلیغات اسالمی هرمزگان در زمینه اجرای برنامه های تامین 
امنیت عمومی، حقوق شهروندی و عفاف و حجاب به عنوان 

دستگاه برتر قدردانی کرد.
جادری در بخشی از لوح تقدیر چنین آورده است:

با عنایت به ارزیابی های بعمل آمده توسط واحدهای بازرسی و 
ارزیابی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی 
استان، دستگاه تحت مدیریت جنابعالی به عنوان دستگاه برتر در 
زمینه اجرای برنامه های تامین امنیت عمومی، حقوق شهروندی 
و عفاف و حجاب انتخاب گردیده است، لذا به منظور تقدیر از 
زحمات و خدمات جنابعالی و کارکنان آن دستگاه در اجرای 
موفق برنامه های مذکور در نوزدهمین جشنواره شهید رجایی 

در سال 94 تقدیر و تشکر بعمل می آید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت 
و  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  اجرای  در  عصر)عج(  ولی 
سیاستهای دولت تدبیر  وامید و در راه خدمتگزاری به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران و مردم موفق و منصور باشید
توسعه و ترویج فرهنگ زکات مهمترین وظایف مبلغان دینی است
ترویج  و  توسعه  گفت:  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  سرپرست 

فرهنگ زکات به عنوان یکی از وظایف ابالغ شده 
به مبلغان در دستورکار سازمان تبلیغات اسالمی 

قرار گرفته است.
تبلیغات  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اکبر  علی  االسالم  حجت  هرمزگان،  اسالمی 
انصاری راد شنبه 6 شهریورماه 95 در نشستی 
امام  امداد  کمیته  مدیرکل  اللهیاری  علی  با 
ترویج  و  توسعه  گفت:  هرمزگان  خمینی)ره( 
فرهنگ زکات به عنوان یکی از وظایف ابالغ شده 
به مبلغان در دستورکار سازمان تبلیغات اسالمی 

قرار گرفته است.
افزود: سازمان تبلیغات اسالمی در راستای  وی 

در  پراکنده  صورت  به  را  هایی  فعالیت  زکات  فرهنگ  ترویج 
روستاها اقداماتی انجام داده و با استفاده از ظرفیت های تبلیغات 
اسالمی اعم از روحانیون مستقر و طرح هجرت با مشارکت حوزه 

در امر زکات فعالیت هایی صورت گرفته است.
 سرپرست تبلیغات اسالمی هرمزگان از استقرار روحانیان در 
خانه های عالم خبرداد و گفت: همه روحانیون در خانه هایی 
مستقرند که به همت سازمان تبلیغات اسالمی احداث شده 

است.
 حجت االسالم انصاری راد از فعالیت 2۱۰ روحانی مستقر و طرح 
هجرت هرمزگان در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ زکات خبرداد. 

با هدف تسریع در  تبلیغات اسالمی هرمزگان  و تصریح کرد: 
پیشبرد ادهاف فرهنگی دینی خود به طور جد پیگیر عقد تفاهم 

نامه همکاری با نهادها و دستگاه های فرهنگی استان است.

 وی ابراز داشت: شبکه تبلغی هرمزگان اعم از 55۰  مبلغ و 
45۰  مبلغه ظرفیت مناسبی جهت فعالیت های فرهنگی است 
که اغلب در مناسبت های رمضان و محرم به طور چشمگیر 
فعالیت دارند و دستگاه های اجرایی می توانند در جهت دستیابی 

به اهداف مدنظر از این ظرفیتها بهره ببرند.
 حجت االسالم انصاری راد گفت: تبلیغات اسالمی هرمزگان هر 
ساله قبل از ماه محرم و رمضان، همایش های توجیهی ویژه 
مبلغان را با عنوان طالیه داران تبلیغ در سطح استان برگزار 
می کند که ظرفیت خوبی برای اداره کل کمیته امداد استان در 

جهت رسیدن به اهداف فرهنگی است.
 وی تاکید کرد: کمیته امداد استان در این گونه همایش ها می 
تواند مطالبات و خواسته های خود از جامعه مبلغین هرمزگان 
را شود و با توزیع کتاب و بروشور در موضوعات موردنظر از این 

فرصت استفاده کند.
 سرپرست تبلیغات اسالمی هرمزگان با بیان اینکه جامعه تبلیغی 
این اداره کل به صورت تمام وقت در خدمت کمیته امداد خواهد 
بود گفت: هیات مذهبی نیز یکی از ظرفیت های تبلیغات اسالمی 
است که در فرهنگ سازی در زمینه های مختلف می تواند کمک 

شایانی به اداره کل کمیته امداد استان کند.
 حجت االسالم انصاری راد، همایش های ویژه مبلغین و هیات 
مذهبی فرصت مناسبی جهت اشاعه فرهنگ زکات دانست و 
تصریح کرد: در حوزه مداحان هم ظرفیت مناسبی وجود دارد 
که می توان در جهت اشاعه و ترویج فرهنگ پرداخت زکات 

بهره برد.
و  ذاکر  و  مداح  از ۱9۰۰  بیش  و ساماندهی  نام  ثبت  از   وی 
تعزیه خوان در سامانه سازمان تبلیغات اسالمی خبرداد  و گفت: 
همایش ذاکرین و پیرغالمان نیز به میزبانی استانداری هرمزگان 

برگزار می شود. 
سرپرست تبلیغات اسالمی هرمزگان در پایان از آمادگی این نهاد 

دینی مذهبی در مشارکت برگزاری همایش زکات خبرداد.

تبلیغات اسالمی هرمزگان دستگاه برتر نوزدهمین جشنواره شهید رجایی شد

قاسم بهمن زاده معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان در آیین بهره 
برداری از پروژه های نوسازی مدارس در شهرستان 

شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  بندرلنگه 
از حضور  قدردانی  و  و هفته دولت  وباهنر  رجایی 
سیاسی  امور  مدیرکل  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 

مسئولین  و  فرماندار  و  استانداری  انتخابات  و 
امید   شهرستان بندرلنگه گفت: در دولت تدبیر و 
بیش از 39 پروژه با ۱۱2 کالس و متراژ ۱۱ هزار 
بهره  به  شهرستان  سطح  در  بنا  زیر  متر   792 و 
بندرلنگه  آموزان  دانش  تقدیم  و  رسیده  برداری 
شده است. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره 
کل نوسازی مدارس هرمزگانبا اشاره به پروژه های 
قابل افتتاح در هفته دولت افزود: در این شهرستان 
بنای  زیر  با  درس،  44کالس  قالب  در  6پروژه 
و 8۰۰میلیون  بر53میلیارد  بالغ  اعتباری  5365و 
بهره  به  مشارکتی  و  ملی  اعتبارات  محل  از  ریال 
برداری می رسد.  گفتنی است پروژه های زیر در 

شهرستان بندرلنگه به بهره برداری رسید. 
بندرکنگ؛  محالتی  شهید  کالسه  ده  ۱-دبستان 
بر  بالغ  اعتباری  و  مربع  ۱6۱۰متر  بنای  زیر  با 
28میلیارد و 8۰۰میلیون ریال احداث گردید که 
اعتبار آن از محل اعتبارات ملی تأمین شده است. 

شرکت پیمانکاری انبوه ساز بستک آنرا اجرا کرده 
است.

2- دبیرستان 6کالسه دیوان : این پروژه 442متر 
و  8میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  با  که  دارد  مربع 
و  احداث  مشارکتی  بصورت  ریال  6۰۰میلیون 
توسط  پروژه  این  شود.  می  آموزان  دانش  تقدیم 

شرکت پیمانکاری افتد اجراشده  است.
3-تخریب و بازسازی 2کالسه شیبکوه غدیر :با زیر 
بنای ۱۰۱متر مربع و با اعتباری بالغ بریک میلیارد 
و 9۰۰میلیون ریال توسط شرکت پیمانکاری افتد 
اجراشده  است و اعتبار آن از محل اعتبارات ملی 

تأمین شده است.
پروژه  کوردان؛  6کالسه  بازسازی  و  تخریب   -4
فوق 42۱متر مربع زیر بنا دارد که با اعتباری بالغ 
شرکت  توسط  ریال  8۰۰میلیون  و  8میلیارد  بر 
این  اعتبار  گردید   اجرا  زاده  حبیب  پیمانکاری 

پروژه بصورت مشارکتی تامین گردید. 

 : بندرلنگه  امیر کبیر  5- مقاوم سازی دبیرستان 
این پروژه در کمتر از 5ماه از زمان آغاز عملیات  
بنا  زیر  مربع  656متر  که  رسید  اتمام  به  اجرایی 
آن  ریالی  7۰۰میلیون  و  3میلیارد  اعتبار  و  دارد 
.پروژه  است  شده  تامین  ملی  اعتبارات  طریق  از 
توسط شرکت  کبیر  امیر  دبیرستان  سازی  مقاوم 
شده  اجرا  آذر  پردیس  سازان  آتیه  پیمانکاری 

است .
بندر  هوشان  تیز  دبیرستان  سازی  مقاوم   -6
مقاوم  درس  ۱2کالس  پروژه  این  اجرای  با  لنگه؛ 
باشد  مربع می  آن 2۱35متر  زیربنای  سازی شد 
اعتبارات  محل  از  آن  اعتبار  ریال  میلیارد  دو  که 
ملی تأمبن گردید و  شرکت پیمانکاری انبوه ساز 

بستک آنرا اجرا کرده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان:

همزمان با هفته دولت 6پروژه در بندرلنگه  به بهره برداری می رسد
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همزمان با روزهای پایانی تابستان، همچنان 
گیشه سینما پُررونق دنبال می شود و گواه 
با  »بارکد«  نمایش  خوش  پایان  ادعا،  این 
فروش حدود ۱۱ میلیارد تومانی و رکوردزنی 
روز  در  »فروشنده«  تومانی  میلیون   27۰

نخست اکران است.
سینماهای  در  جدید  فیلم  چند  اکران  با 
ای  تازه  رنگ  ای  نقره  پرده  کشور،  سراسر 
به خود گرفت و استقبال از گیشه همچنان 
با شیب مالیم رو به باالی در حال پیگیری 
از  که  پرده  روی  های  فیلم  میان  است.در 
اجتماعی  طنز،  ملودرام،  مختلف  های  گونه 
و... تشکیل شده، دو فیلم »النتوری« سومین 
»فروشنده«  و  درمیشیان  رضا  بلند  ساخته 
به کارگردانی اصغر فرهادی هفته گذشته با 

استقبال خوبی مواجه شدند.
با  گذشته  هفته  »النتوری«  سینمای  فیلم 
فروش 725 میلیون تومان رکوردار بود و در 

نمایش در 86  روز  با 28  فیلم  این  مجموع 
سالن سینما به فروشی بیش از چهار میلیارد 

و 55 میلیون تومان دست یافت.
»النتوری« سومین فیلم رضا درمیشیان بعد 

داستانی  نیستم!«،  »عصبانی  و  »بغض«  از 
عاشقانه و پر التهاب را در دل جامعه روایت 
می کند. عشقی که به جنون ختم می شود.

این  پُرفروش  فیلم  دومین  »فروشنده« 

روزهای سینما است که از چهارشنبه هفته 
گذشته نمایش خود را در سینماهای سراسر 

کشور آغاز کرد. 
 8۰۰ فروش  نمایش  روز  سه  فیلم طی  این 
میلیونی را تجربه کرده که در نوع خود یک 

رکورد محسوب می شود.
از  دیگر  یکی  جایگزین  واقع  در  »فرشنده« 
با  سینما  روزهای  این  پرفروش  های  فیلم 
روز  که طی 84  است  »بارکد« شده  عنوان 
میلیون   684 و  میلیارد   ۱۰ فروش  نمایش 

تومان را بر جای گذاشت. 
فرهادی  آثار  دیگر  همچون  »فروشنده« 
زندگی زوجی  به  و  دارد  اجتماعی  مضمونی 

به نام »عماد« و »رعنا« می پردازد.
ترانه  حسینی،  شهاب  فیلم  این  در 
سجادی  فرید  کریمی،  بابک  علیدوستی، 
حسینی، مینا ساداتی و مارال بنی آدم ایفای 

نقش می کنند.

پایان خوش »بارکد« و رکوردزنی »فروشنده«

عکس های »مادام باتر فالی« در 
گالری گلستان

به گزارش پیام زمان ،جمعه نوزدهم شهریورماه عکس های »مادام 
باتر فالی« به گالری گلستان می روند.» مادام باترفالی «عنوان 
نمایشگاهی است که مهدی منصوری در آن ۱6 قطعه عکس در ابعاد 
85×6۰ سانتی متر را به نمایش خواهد گذاشت. منصوری در ارائه این 
آثار سعی داشته فضای کالسیک را به مخاطب القا کند در همین 
راستا وی برای آثارش قاب های کالسیک طالیی رنگی را برگزیده 
که یادآورآثار فرانسیس بیکن نقاش معروف قرن بیستم  است. این 
عکس ها که برگرفته از اپرا ی »مادام باتر فالی« »پوچینی«آهنگساز 
ایتالیایی است، برروی زندگی ، آگاهی و مرگ تمرکز دارد. منصوری 
در سومین نمایش انفرادیش، فتو کالژهایی را ارائه خواهد داد که  با 
محوریت موضوعاتی در رابطه با زندگی انسان معاصر کار شده و برای 
بیان مفهوم مورد نظرش  از چهره های معروفی چون لیلی گلستان، 
الناز شاکردوست و ... استفاده کرده و به نوعی روند زندگی زنان را گام 

به گام  به نمایش گذاشته است. 

راز »جیغ« کشف شد 

محققان راز لکه سفیدرنگ و مرموز روی تابلوی »جیغ« 
ادوارد مونک را تشخیص دادند.

لکه  مورد  در  سال ها  دانشمندان  نوشت:  نت«  »آرت 
سفیدرنگی که روی بوم نقاشی »جیغ« ـ معروف ترین اثر 
با  و  کردند  تحقیق  می آمد،   چشم  به  ـ  مونک«  »ادوارد 
وجود گمانه زنی های بسیار به این نتیجه رسیدند که این 

لکه، موم آب شده شمع است.
باالی  که  سفیدرنگ  لکه  این  می شد  تصور  این  از  پیش 
بزرگ  هنرمند  این  نقاشی  جیغ کشان  مرد  راست  شانه 
نروژی دیده می شود، فضله پرنده است اما حاال مشخص 

شده که این لک،  موم آب شده از شمع است.
شاهکار  بررسی  با  بلژیک  »انترپ«  دانشگاه  پژوهشگران 
رسیده اند.  نتیجه  این  به  نقاش  این   ۱89۰ سال  پاستل 
این تابلو اولین اثر از چهار نسخه ای است که »مونک« در 

مجموعه »جیغ« خلق کرد.

انتقاد آری، توهین و فحاشی ممنوع

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: این وزارتخانه 
در عین پذیرش هرگونه انتقاد دلسوزانه و منطقی، با هرگونه 
توهین و فحاشی آشکار علیه مسئوالن کشور برخورد قانونی 

خواهد کرد.
این مطلب را حسین نوش آبادی روز جمعه در گفت وگوبا 
ایرنا و در واکنش به توهین یکی از سایت های خبری به 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان مقام بلندپایه فرهنگی 
کشور و همچنین اصغر فرهادی کارگردان فیلم »فروشنده« 
بیان کرد.سخنگوی وزارت فرهنگ در مورد توهین آشکار 
هر  وی،  گفته  به  که  شناسنامه  بدون  های  سایت  از  یکی 
با  هنری  و  فرهنگی  نقد محصوالت  بهانه  به  از چندگاهی 
بکارگیری الفاظ رکیک و کلمات توهین آمیز، زشت ترین 

مطالب را به مسئوالن فرهنگی کشور نسبت می دهند

بازدید مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از 
پشت صحنه فیلم »شکالتی«

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از پشت صحنه فیلم 
سینمایی »شکالتی« به کارگردانی سهیل موفق و تهیه کنندگی 

ایرج محمدی بازدید کرد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا 
تابش به همراه مسعود احمدیان معاون فرهنگی بنیاد بامداد جمعه 
واقع در  لوکیشنی  فیلم در  این  از پشت صحنه  دوازدهم شهریور 

خیابان فیروزمنش منطقه اقدسیه دیدن کرد.
مدیرعامل بنیاد در این دیدار ضمن آرزوی توفیق برای گروه تولید 
این اثر گفت: در راستای سیاست های حمایتی شورای راهبری و 
سیاست گذاری سینمای کودک و نوجوان که بنده نیز عضوی از آن 
هستم برای عرض خسته نباشید به تهیه کننده، کارگردان و دیگر 
عوامل این فیلم سینمایی که با خالقیت و هنر آفرینی خود حیات 
دوباره ای در کنار دیگر سازندگان این نوع آثار به تولید سینمای 

کودک و نوجوان بخشیده اند سر صحنه حاضر شدم.
تابش گفت: تولید فیلم هاي کودک و نوجوان و خانوادگی یکی از 
ضرورت های جامعه امروز ایران تلقی می شود که می تواند عالوه 
بر جنبه سرگرمي ، ارتباط سازنده و همدالنه ای را با مخاطب رقم 
بزند. در سال جاري تولید این ژانر سینمایي احیا شد و امیدواریم 
فیلمسازان موفق سینمای کودک و نوجوان برای ساخت این آثار 

تشویق شوند. 
تابش در ادامه گفت: امسال نیز همانند سال گذشته بنیاد فارابي 
این  آثار  میان  در  خوشبختانه  و  میکند  حمایت  ها  اولي  فیلم  از 

کارگردانان، فیلم هاي کودک و دفاع مقدس نیز هست.

یادها و خاطره ها در زمان .....

در بهای بوسهای جانی طلب
میکنند این دلستانان الغیاث

خون ما خوردند این کافردالن
ای مسلمانان چه درمان الغیاث

امروز با حافظ

هم  خودت  تا  کن  معاشرت  نیک  مردمان  با 
یکی از آنان به شمار روی. 

ژرژ هربرت

سخن حکیمانه

حکم دبیری مرضیه برومند بر 

جشنواره نمایش عروسکی صادر شد

طی  شفیعی  مهدی 
برومند  مرضیه  حکمی 
دبیر  عنوان  به  را 
جشنواره  هفدهمین 
نمایش  المللی  بین 
 – تهران  عروسکی 

مبارک منصوب کرد. 
اختتامیه  آیین   ، زمان  پیام  گزارش  به 
نمایش  المللی  بین  جشنواره  شانزدهمین 
برگزار شد  مبارک در حالی  تهران  عروسکی 
سپردن  از  نمایشی  هنرهای  کل  مدیر  که 
سکان دوره آینده جشنواره به مرضیه برومند 
مرضیه  حکمی  صدور  با  او  داد.حال  خبر 
برای سومین سال  به طور رسمی  را  برومند 

دبیر این جشنواره کرد.

خبر


