
نوبخت:دولت در تصمیمات خود به منافع ملی توجه کافی دارد
سخنگوی دولت با تاکید بر این که دولت یازدهم در 
اقدامات و تصمیمات خود به مصالح کشور و منافع 
ملی توجه کافی دارد، گفت: انتظار داریم از تریبون 
نماز جمعه تقوا، عدالت، مسائل دینی و سیاست را 

ترویج کنند.
در  خود  خبری  نشست  در  نوبخت  باقر  محمد 
ابهامات  تاکنون  افزود:   FATF منتقدان  به  پاسخ 
که  شده  مطرح  زمینه  این  در  فراوانی  اتهامات  و 
مسئوالن ذیربط دولتی به ابهامات و حتی اتهامات 
پاسخ داده اند به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی 

که در برنامه زنده تلویزیونی به طور مستقیم به سوال ها پاسخ داد.
وی ادامه داد: صرف نظر از این که این نوع مباحث، مباحثی نیست که جمع بندی آن در رسانه ها و فضای 

مجازی و گفت و گوی مطبوعاتی رسیدگی شود، FATF موضوعی تخصصی و ملی است.
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اقتصاد ایران ركود 
یا رونق؟

é نفیسه تقویان

مشارِک مردمی؛ 
فصِل مشترِک رسانه 

و شهرسازی
é نسترن کیوان پور

 »طالق عاطفي« در 
تحصیلکرده سه برابر 

دیگر خانواده هاست
é شرمین پیمانکار

گزارش

نگاه روز

یادداشت

11

مدال آوری خالوندی و حیدری در مسابقات پرتاب نیزه پارالمپیک ریو

رشد
 ۵ درصدی اقتصاد 

در سال ۹۵

خدمات وزارت 
بهداشت به زنان 

آسیب پذیر

سنگ اندازی  
جدید بانک ها در 

تسهیالت دهی

رهبر معظم انقالب:

اختالف در آمارهای مراكز آماری »بالیی بزرگ« است
مردم عزیز در طرح سرشماری شرکت و اطالعات دقیق را بیان کنند 

11
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ساخت موتورهای سنگین 
توربوجت و توربوفن 

تا ۲سال آینده
وزیر دفاع با اشاره به طراحی و ساخت موتور ملی اوج گفت: 
گام بعدی در این زمینه طراحی و ساخت موتورهای سنگین 
توربوجت و توربوفن است که انتظار داریم ظرف ۲ سال آینده 

به نتیجه برسد.

ذات الریه هیالری و گزینه های 
احتمالی دمکرات ها

برای جایگزینی
در حالی که وضعیت سالمتی »هیالری کلینتون« نامزد حزب 
دمکرات ها در انتخابات ۲016 آمریکا با اتفاق روز یکشنبه در مراسم 
یادبود 11 سپتامبر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، برخی 
رسانه های غربی گمانه زنی هایی درباره تغییر احتمالی نامزد 

انتخاباتی حزب دمکرات مطرح کردند.

خبرخبر

3 3۵ 3

رهبرانقــالب اســالمی اختــالف در آمارهــای مراکــز آمــاری را »بالیــی بــزرگ« خواندنــد و بیــان داشــتند: گاهــی آمارهــا در خصــوص 
ــود. ــردم می ش ــادی م ــب بی اعتم ــئله موج ــن مس ــه ای ــت ک ــاوت اس ــورم، متف ــرخ ت ــا ن ــکاری ی ــرخ بی ن

دولت  که  این  بر  تاکید  با  دولت  سخنگوی 
یازدهم در اقدامات و تصمیمات خود به مصالح 
گفت:  دارد،  کافی  توجه  ملی  منافع  و  کشور 
انتظار داریم از تریبون نماز جمعه تقوا، عدالت، 

مسائل دینی و سیاست را ترویج کنند.
خود  خبری  نشست  در  نوبخت  باقر  محمد 
تاکنون  افزود:   FATF منتقدان  به  پاسخ  در 
ابهامات و اتهامات فراوانی در این زمینه مطرح 
شده که مسئوالن ذیربط دولتی به ابهامات و 
حتی اتهامات پاسخ داده اند به ویژه وزیر امور 
اقتصادی و دارایی که در برنامه زنده تلویزیونی 

به طور مستقیم به سوال ها پاسخ داد.
نوع  این  که  این  از  نظر  داد: صرف  ادامه  وی 
آن  بندی  جمع  که  نیست  مباحثی  مباحث، 
در رسانه ها و فضای مجازی و گفت و گوی 
موضوعی   FATF شود،  رسیدگی  مطبوعاتی 

تخصصی و ملی است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: نظام اداری دچار 
درهم ریختگی نیست و هر کدام وظیفه خود 

را می دانیم.

نوبخت همچنین اظهار داشت: از تریبون نماز 
جمعه انتظار داریم تقوا، عدالت، مسائل دینی 

و سیاست را ترویج کنند.
وی یـادآور شـد: از سـوی دیگـر در شـورای 
عالـی امنیـت ملـی که سـران قـوا، فرماندهان 
نظامـی و جمـع از وزرا حضـور دارنـد مباحثی 
کـه امـکان دارد منافـع ملی را مخـدوش کند 

مـورد بحـث قـرار مـی گیرد.
سخنگوی دولت همچنین گفت: از جمع بندی 
شورای عالی امنیت ملی نسبت به این موضوع 
با خبر هستیم و هر بخشی که الزم باشد دبیر 
این  جای  و  کند  می  رسانی  اطالع  شورا  این 

گونه مباحث شورای عالی امنیت ملی است. 
اد      امه د      ر صفحه 2

نوبخت:دولت در تصمیمات خود به منافع ملی توجه کافی دارد

 فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: تسلط کاملی 
آمریکایی ها  ادعاهای  و  داریم  فارس  خلیج  به 
مبنی بر مقابله با نیروی دریایی سپاه در خلیج 

فارس از اساس دروغ است.
اندازی شناور  سردار علی فدوی در مراسم آب 
تندرو برد بلند بالگردبر شهید ناظری در بوشهر 
اظهار داشت: طی یک ماه گذشته ادعاهایی از 
سوی آمریکایی ها مطرح شده است که همه موارد 
آمریکا،  مقامات  که  آن صورتی  به  مطرح شده 
پنتاگون و وزارت خارجه و وزارت دفاع آنها اعالم 

کرده اند غیر واقع است.
وی اضافه کرد: در صحنه دریا به هیچ وجه چنین 
آنها  اصل خبرهای  و  است  نداده  روی  اتفاقاتی 
دروغ است؛ اسناد و مدارک و فیلم هایی داریم که 
کذب بودن ادعاهایاشان را تثبیت می کند. تسلط 
کاملی در منطقه داریم و اسناد نیز موجود است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به اینکه این 
فارس،  بر خلیج  کاملی  اشرافیت  و  تسلط  نیرو 

شرایط  افزود:  دارد،  هرمز  تنگه  و  عمان  دریای 
پایداری از تسلط ما بر خلیج فارس در طول این 
سال ها وجود داشته است و این شرایط همچنان 

ادامه دارد.
از  کشور  شش  شناورهای  کرد:  تصریح  وی 
جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا استرالیه 
منطقه  این  بین المللی  آب های  در  نیوزلند  و 
آمریکایی ها  فرماندهی  تحت  که  دارند  حضور 
هستند و سال های طوالنی است که هیچ یک 
ما  قوانین  از  نکرده اند  جرات  کشورها  این  از 

تخطی کنند و تخلفی انجام دهند.
آمریکا  که  است  ها  سال  افزود:  فدوی  سردار 
نیروی  با  فارس  خلیج  در  که  دارند  درخواست 
دریایی سپاه ارتباط مستقیم داشته باشند ولی 
حضور آنها در این منطقه را عامل ناامنی می دانیم 
و به آنها هم اعالم کردیم که نیازی به حضور شما 
در این منطقه نیست و حضور شما عامل ناامنی و 
شرارت است و زمانی که در خلیج مکزیک حضور 

یافتیم حاضر به مذاکره با شما هستیم.
وی ادامه داد: امروز نیز خبری از سوی فرمانده 
چون  که  شد  منتشر  امریکا  دریایی  عملیات 
نیروی  و  امریکا  بین  فارس  خلیج  در  تنش ها 
ارتباط  دنبال  است،  شده  زیاد  سپاه  دریایی 
مستقیم با نیروی دریایی سپاه هستیم ولی جواب 
ما مثل قبل این است که وجود شما موجب نامنی 
است و این ارتباط غیرواقعی ترین کاری است که 

باید انجام شود.
اد      امه د      ر صفحه 2

 سردار فدوی: تسلط کاملی بر خلیج فارس داریم
ادعای آمریکایی ها از اصل دروغ است

محمد خالوندی و عبدا... حیدری دو پرتابگر نیزه کشورمان بازی های پارالمپیک 201۶ ریو موفق به کسب مدال های طال و نقره شدند.

همین صفحه

صفحه 10
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کالم  نور

اعالم آمادگی سرمایه گذاری 
فنالند در ایران

و حمل  ارتباطات  وزیر  با  واعظی  دیدار دکتر  در 
و نقل فنالند دو طرف ضمن اعالم آمادگی برای 
فناوری  و  ارتباطات  حوزه  در  همکاری  گسترش 
دو  خصوصی  بخش  های  همکاری  بر  اطالعات 

کشور تأکید کردند.
دیدار  این  در  واعظی  محمود  ایسنا،  گزارش  به 
 ICT ضمن ارائه گزارشی از نقش و جایگاه حوزه
در توسعه کشور بعنوان یک سیاست مبنایی دولت 
اعالم کرد: دولت ها برای تقویت بخش خصوصی و 

تامین منابع مالی و بانکی نیز نقش اساسی دارند.
 وی همچنین با اشاره به اینکه منابع بانکی کشور 
فنالند برای اعطای خط اعتباری به شرکت های 
جهت  در  تواند  می  نوکیا  شرکت  جمله  از  مهم 
سرمایه گذاری مشترک و تولید مشترک در داخل 
ایران تأثیر گذار باشد، بیان کرد: این موضوع بیان 
این  از  تا  دارد  را  الزم  آمادگی  ایران  کشور  کرد: 
همکاری بهره برداری الزم را به دست آورد، البته 
این موضوع ابتدا باید توسط دولت فنالند بررسی و 

نتیجه آن به ما منعکس شود.
در ادامه این دیدار نیز برنر، وزیر ارتباطات و حمل 
عنوان  به  نیز  ما  کرد:  خاطرنشان  فنالند  نقل  و 
نماینده دولت آمادگی داریم که در کلیه زمینه های 
ارتباطی از جمله دولت الکترونیک، امنیت شبکه 
که امروز نقش مهم و اساسی در هر کشور دارد 
همکاری الزم را انجام دهیم. وی افزود: همچنین 
دو  مردم  به  بیشتر  خدمات  کردن  دیجیتالی  در 
کشور در زمینه های سالمت، حمل و نقل، آموزش 
و فراهم نمودن فرصت های جدید تبادل داده ها 
و همچنین خدمات موبایل آمادگی الزم را برای 

همکاری مشترک اعالم می کنیم.
 وی بیان کرد: امروزه داده ها بعنوان سرمایه نقد 
کشورهای دنیا به حساب می آیند و باید آن ها را با 

رعایت و صالح و منافع کشورها تبادل کرد.
وزیر ارتباطات و حمل و نقل فنالند از آمادگی این 
کشور برای مبادله اطالعات را با ایران خبر داد و 
گفت: با توجه به سفر آینده نزدیک رئیس جمهور 
فنالند به ایران مایل هستیم که نقش شرکت های 
 ICT فنالندی و حضور فعال تر آنها را در بازار حوزه
افزایش پیدا  از جمله توسعه زیرساخت ها  ایران 
کند. او همچنین خواستار همکاری های آموزشی و 
دانشگاهی دو کشور در زمینه نوآوری و فناوری های 
که   STARTUP شرکتهای  و  ارتباطی  جدید 
نقش مهم و قابل توجهی در بازار کسب و کار حوزه 

ارتباطات و فناوری اطالعات دارند، شد.

انفجار تروریستی 
در منطقه اعظمیه بغداد

انفجار  براثر  که  کردند  اعالم  عراق  امنیتی  منابع 
در  ›اعظمیه‹  نشین  سنی  منطقه  در  تروریستی 
شمال بغداد یک نفر کشته و هفت شهروند دیگر 
زخمی شدند. به گزارش ایرنا، این منابع امنیتی به 
رسانه های عراقی گفتند که حادثه تروریستی ناشی 
از انفجار یک بمب در نزدیکی چند مغازه در منطقه 
اعظمیه رخ داده که براثر آن یک نفر کشته و هشت 

شهروند دیگر زخمی شدند.
اهل  برای  که  قدسیتی  بر  اعظمیه عالوه  منطقه 
سنت عراق به دلیل وجود مرقد ›ابوحنیفه النعمان‹ 
رئیس مذهب حنفیه دارد، یکی از بازارهای مهم 
بغداد به شمار می رود که بسیاری از اهالی بغداد 
برای خرید مایتحتاج خود به آن مراجعه می کنند.

اعظمیه همچنین به دلیل موقعیتی که در کنار 
رودخانه دجله دارد، دارای تعدادی پارک و شهر 
بازی است که خانواده های عراقی در ایام عید و 

مناسبت های ویژه در آنجا حضور دارند.

اد      امه از صفحه1
فرمانده نیروی دریایی سپاه با تشریح دالیل نامنی آمریکا 
که  بودیم  شاهد  سال  هشت  طول  در  افزود:  منطقه،  در 
آمریکایی ها ۸۶ ناو جنگی را به منطقه اعزام کردند و در ۶.۵ 
سال از جنگ که حضور نداشتند ۵۶ کشتی مورد اصابت 
موشک قرار گرفت و در ۱.۵ سال حضور آمریکایی ها ۴۹ 
مورد اصابت را شاهد بودیم که این آمار بیانگر افزایش ۹ 

برابری ناامنی در منطقه با حضور آمریکایی ها است.
وی اضافه کرد: همین امروز هم اگر ناوهای آمریکایی در 

منطقه نباشند قطعا امنیت باالتری را شاهد خواهیم بود.
فدوی ادامه داد: حد نزدیک شناورهای ما با آمریکایی ها ۵۰۰ 
متر است و می توانیم از فاصله دورتر هم این تسلط را داشته 
باشیم ولی فاصله ما همین ۵۰۰ متر است ولی آنها ادعا 
کردند که نیروی دریایی سپاه به فاصله ۹۰ متری آنها رسیده 

است در حالی که فاصله ما دو هزار و ۷۰۰ متر بوده است.
وی گفت: آنها به دنبال یک موضوع هستند که اصال ربطی 
به اصل موضوع در خلیج فارس ندارد و ما هم کار خودمان را 
می کنیم؛ در کشور هم نباید صدایی با شیطان بزرگ همراه 

باشد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه اظهار کرد: با این توانمندی که 
ما داریم، در خلیج فارس به میزانی از توانمندی رسیده ایم 

که دشمن دنبال ایجاد توان بازدارندگی در مقابل ما است.

یک رسانه غربی از پرواز دو فروند هواپیمای جاسوسی 
و  فارس  خلیج  در  ایران  های  آب  نزدیکی  در  آمریکا 
هشدار جدی نیروی هوایی جمهوری اسالمی مبنی بر 

هدف قرار دادن این دو هواپیما خبر داد.
در حالی که هنوز تنش های به وجود آمده بر سر ورود 
تقابل  ایران،  به آب های  آمریکایی  ملوانان  قانونی  غیر 
قایق های ایرانی با ناوهای آمریکایی و ... به طور کامل 
هواپیمای  فروند  دو  پرواز  از  نیوز  فاکس  نیافته  پایان 
ایران و واکنش  نزدیکی آب های  آمریکا در  جاسوسی 

جدی به آن خبر داده است.
مقامات نظامی آمریکایی مطلع از این جریان در گفتگو 
با فاکس نیوز گفتند: در روزهای گذشته ایران دو فروند 
هواپیمای جاسوسی را که در نزدیکی قلمرو این کشور 

در حال پرواز بودند تهدید به سرنگونی کرد.
به گفته مقامات نظامی آمریکا، دو هواپیمای شناسایی 
با   )Poseidon  ۸-Navy P( پوسیدون«  »پی-۸ 
 )Eries  ۳-EP( اریس«  پی-۳  »ای  و  سرنشین   ۹
در  ایران  مایلی سواحل  در ۱۳  با حدود ٢۴ سرنشین 
نزدیکی تنگه هرمز و دریای عمان در حال پرواز بوده اند 

که با هشدار نیروهای ایرانی مواجه شده اند.
دریاها(  )حقوق  دریایی  المللی  بین  قوانین  اساس  بر 
سواحل ایران همانند سواحل تمام کشورها تا ۱٢ مایل 

ادامه دارد.
آمریکایی، هواپیماهای جاسوسی  این مقامات  به گفته 
آمریکا هشدارهای ایران را نادیده گرفته و به پرواز خود 
هواپیماها  این  به  ایران  اند.  داده  ادامه  منطقه  این  در 
هدف  ندهند،  تغییر  را  مسیرشان  اگر  که  داده  هشدار 

قرار می گیرند.
از  هدف  که  است  گفته  آمریکایی  نظامی  مقام  یک 
پرواز در نزدیکی آب های ایران، آزمودن ایرانی ها بوده 
است. یک مقام آمریکایی دیگر رفتار ایران را غیر حرفه 
این  که  است  گفته  دیگر  مقام  اما  کرده،  توصیف  ای 
رویارویی غیر ایمن نبوده چون در آن منطقه سکوهای 

پرتاب موشک ایرانی وجود ندارد.

 سردار فدوی: تسلط 
کاملی بر خلیج فارس داریم

فاکس نیوز خبر داد؛

هشدار ایران به هواپیمای جاسوسی آمریکا در خلیج فارس

خبر

سردار سالمی: سپاه درتوسعه قدرت دفاعی 
هرگز متوقف نمی شود

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: ایران اسالمی 
در حال ساختن یک تمدن بزرگ است و سپاه نیز در توسعه قدرت 

دفاعی و بازدارنده خود هرگز متوقف نخواهد شد.
به گزارش ایرنا سردار حسین سالمی درآئین الحاق نخستین شناور 
بالگرد بر به نیروی دریایی سپاه افزود:ایران اسالمی درحال ساختن 
سازه های قدرتی بزرگ است که بتواند میدان موازنه حقیقی را به نفع 

مسلمانان تغییر دهد.
وی یادآورشد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سواحل شمالی خلیج 

فارس از اقتدار دریایی ملت بزرگ ایران دفاع می کند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اضافه کرد:نیروی 
ارزش های  از  برای دفاع  ایران  اراده ملت بزرگ  دریایی سپاه تجلی 

حیاتی خود است.
سردار سالمی اظهارداشت: ما تصمیم گرفته ایم مادامی که دشمنان 
خدا بخواهند علیه مسلمانان یا ملت مسلمان ایران توطئه کنند؛ همواره 

درمقابل آنها بایستیم .
وی گفت: در همین راستا امروز میدان های نبرد و دفاع علیه دشمنان 

مسلمانان را به اقصی نقاط عالم توسعه داده ایم.
ما  کرد:  اضافه  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
مصمم هستیم که جهاد کبیر را ادامه دهیم و استمرار این جهاد تا فتح 

آخرین سنگرهای کلیدی ادامه خواهد یافت.
و  راحل  امام  وصیت  از  ناشی  مهم  این  انجام  گفت:  سالمی  سردار 
بیرق داری امروز رهبرعظیم الشان انقالب برای هدایت امت اسالم و 
نجات جهان اسالم از برده داری مدرن از زیر ستم جاهالنی است که 

می خواهند جهل و ناتوانی را در جهان اسالم ریشه دار کنند.
وی با اشاره به توان و قابلیت های باالی عملیاتی شناور بالگردبر شهید 
ناظری افزود: امروز برای نیروی دریایی سپاه روزی پرافتخار و از جمله 
ایام ا... این نیرو است که یکی از جلوه های هنرمندی مردان اندیشمند 
این  از  امروز شاهد حضور یکی دیگر  یافته و صحنه دریا ها  تحقق 

پدیده هاست.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد:بدون شک 
این شناور بالگرد بر با قابلیت عمق دریانوردی هزاران کیلومتری که 
درخود نهفته دارد یکی از تجلیات مردان دریادل نیروی دریایی سپاه 

است که می خواهند همواره بر جبین ملت ایران مهر افتخار بنشانند.
وی تقارن الحاق این شناور ›بالگرد بر‹ با ایام دهه والیت و بزرگداشت 
و  پشتکار  از  و  یادآورشد  را  مدافع حرم  و  منا  و خاطره شهدای  یاد 
پیگیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و همه کسانی که در ساخت این 

شناور نقش ایفا کرده اند قدردانی کرد.
نخستین شناور»بالگرد بر« ساخت داخل با نام شهید دریادار محمد 
ناظری دیروز در آیینی با حضور سردار سالمی جانشین فرمانده کل 
سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئوالن لشکری و کشوری به یگان رزم 

نیروی دریایی سپاه ملحق شد.
این شناور بزرگترین شناور آلومینیومی ساخت کشور با شکل بدنه 
پیشرفته و روز دنیاست که قابلیت دریانوردی در امواج خروشان و حمل 

همزمان ۱۰۰ نفر و بالگرد را دارد. 
خودکفایی  تحقیقات  سازمان  توسط  ناظری  شهید  بر  بالگرد  شناور 
نیروی دریایی سپاه طراحی و در موسسه شهید محالتی از موسسه های 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( در بوشهر ساخته شده است. 
این شناور با ابعاد طول ۵۵متر ، عرض ۱۴.۱ متر ، ارتفاع ۱۳متر و آبخور 

۱۵متر برد دریانوردی ۱۰هزار کیلومتر) ۱۴نات( دارد. 
وزن سازه شناوربالگرد بر شهید محمد ناظری ۹۰ تن و وزن کل آن 

٢۴۰تن که سرعت بیشینه آن ٢۸نات دریایی است. 
این شناور توسط محققان کشورمان بدون هیچگونه وابستگی به خارج 
طراحی ، ساخته و تجهیز شده است که دیروز بطور رسمی به منطقه 

یکم نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس ملحق شد.

سوریه یک جنگنده و یک پهپاد رژیم 
صهیونیستی را سرنگون کرد

فرماندهی کل ارتش سوریه اعالم کرد که نیروهای مسلح این کشور یک 
جنگنده - بمب افکن و یک پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی را در 

استان قنیطره سرنگون کردند.
به گزارش ایرنا، فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه دیروز  
رژیم  نیروی هوایی  افکن های  بمب   - افزود: جنگنده  ای  بیانیه  در 
صهیونیستی روز سه شنبه یکی از پایگاه های ارتش سوریه در حومه 
قنیطره را هدف قرار دادند که با پاسخ پدافند هوایی سوریه روبرو شدند.

 - جنگنده  یک  توانست  سوریه  هوایی  پدافند  بیانیه،  این  براساس 
بمب افکن رژیم صهیونیستی را در جنوب غرب قنیطره و یک پهپاد 

جاسوسی را در غرب شهرک سعسع سرنگون کند.
فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه تاکید کرد که این تجاوز 
رژیم صهیونیستی در راستای پشتیبانی از گروه های تروریستی و برای 
باال بردن روحیه درهم شکسته آن ها پس از شکست های سنگین در 

حومه قنیطره انجام شده است.

خبر

در  اختلاف  اسلامی  رهبرانقلاب 
»بایلی  را  آملاری  مراکلز  آمارهلای 
داشلتند:  بیلان  و  بلزرگ« خواندنلد 
نلرخ  خصلوص  در  آمارهلا  گاهلی 
بیلکاری یا نلرخ تورم، متفاوت اسلت 
که ایلن مسلئله موجلب بی اعتمادی 

می شلود. ملردم 
مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  رهبری،  معظم 
رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز در دیدار 
مسئوالن ستاد سرشماری عمومی نفوس و 
و  کشور  آمار  شورای عالی  اعضای  مسکن، 
مدیران مرکز آمار ایران، »آمار و اطالعات 
اصلی در  پایه  را  و علمی«  دقیق، متمرکز 
خواندند  کشور  برای  کارآمد  تصمیم گیری 
سرشماری  طرح  اهمیت  بر  تأکید  با  و 
عمومی، خطاب به مردم خاطرنشان کردند: 
همه مردم عزیز باید به طور جدی در این 

طرح مهم مشارکت کنند.
رهبر انقالب اسالمی، آمار را ضرورتی قطعی 
و اصلی برای برنامه ریزی در خصوص منابع 
و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند 
آنکه  برای  عزیز  مردم  آحاد  افزودند:  و 
و  به جا  تصمیم گیری ها در کشور، »درست، 
کارآمد« باشد، هم در این طرح مهم شرکت 
کنند و هم آمار و اطالعات مورد نیاز را به 
صورت دقیق در اختیار دستگاه های آماری 
قرار دهند و آمارها نیز همچنانکه مسئوالن 

گفته اند جنبه محرمانه دارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه خطاب به 
متولیان آمار در کشور خاطرنشان کردند: در 
آمارها هم باید وضعیت موجود تبیین شود 
و هم »روند تغییرات« شناسایی شود تا در 
آن  در  تغییرات  سرعت  که  کنونی  روزگار 
تصمیم گیران  و  است، مسئوالن  زیاد  بسیار 

کشور در اثر تغییر روندها غافلگیر نشوند.
صحت  و  دقت  اهمیت  به  اشاره  با  ایشان 
آمارها، و ضربه سنگینی که آمار غلط به کشور 

لحاظ  از  کشور  متأسفانه  افزودند:  می زند، 
آمارگیری عقب است و حتی برخی مسئوالن 
از حقایق و آمارهای واقعی در بعضی بخشها 

مطلع نیستند.
به  نمونه  عنوان  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
اشاره  دانش بنیان  اقتصاد  در  آمار  اهمیت 
راه  که  دانش بنیان  اقتصاد  گفتند:  و  کردند 
پیشرفت کشور است، متکی به »عنصر انسانِی 
با سواد و مبتکر« است و باید مشخص شود 
که در هر یک از شاخه های اقتصادی و فنی 
چه تعدادی از جوانان و نیروهای با استعداد و 

دارای ابتکار و انگیزه وجود دارند.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین به نقش 
تعیین کننده آمار در اقتصاد مقاومتی اشاره 
کردند و افزودند: راه عالج حقیقِی مشکالت 
تمام  اگر  و  است  مقاومتی  اقتصاد  کشور، 
راههای دنیا هم به روی ما باز شود اما اقتصاد 
کشور درون زا نباشد، در نهایت این معادله، 

معادله ای شکست خورده است.
ایشان خاطرنشان کردند: الزمه تحقق اقتصاد 
از  دقیق  اطالعات  و  آمار  وجود  مقاومتی، 
وضعیت تولید داخل و بنگاههای تولیدی و 

نیازهای آنهاست.
و  مسئوالن  به  آمار  بهنگاِم  »ارائه ی 

و  افکار  سازندگان  و  کشور  تصمیم گیران 
که  بود  دیگری  نکته  عمومی«،  گفتمانهای 

رهبر انقالب اسالمی بر آن تأکید کردند.
جمعیت  »پیرِی  مسئله  به  اشاره  با  ایشان 
کاهش  سیاستهای  نادرست  استمرار  و 
جمیعت« افزودند: رشد جمعیت ۴ درصدی 
در سالهای دهه ۶۰، نیاز به عالج داشت که 
عالج آن، همان سیاستهای کاهش جمعیت 
بود اما تداوم این سیاستها باید با ارائه آمار 
معینی،  وقت  در  مسئوالن  توسط  بهنگام 
پیرِی  مشکل  زیرا  می شد،  ُکند  یا  متوقف 
جمعیت یکی از مشکالت بدون عالج است 
و امروز کشورهای پیشرفته نیز راه حلی برای 

آن ندارند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه، اختالف 
را »بالیی بزرگ«  آماری  آمارهای مراکز  در 
افزودند: گاهی مراکز مختلف در  خواندند و 
رشد  و  تورم  نرخ  یا  بیکاری  نرخ  خصوص 
اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می کنند که 
این مسئله موجب ایجاد بی اعتمادی در مردم 

می شود.
نادرست  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
خواندن برخی آمارهای دولتهای قبلی توسط 
این  منشأ  باید  افزودند:  بعدی،  دولتهای 

دوگانگی ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره 
در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در 
دوره  پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در 
آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز 

قرار دارد، گناهی کبیره است.
از  کردند:  تأکید  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
یک  در  آمار  تمرکز  اساسی،  کارهای  جمله 
مرکز و همچنین تمرکز بر روی یک شیوه 

علمی و مورد توافق است.
جدید  ابزارهای  از  استفاده  تأیید  با  ایشان 
آماری،  اطالعات  پردازش  و  جمع آوری  در 
سرشماری  نتیجه  اعالم  کردند:  خاطرنشان 
عمومی نباید به تأخیر بیفتد و نتایج باید با 
پردازش و جمع بندی علمی و دقیق، تا پایان 

سال اعالم شود.
ایشان، همچنین ارزیابی نتایج و کارکردهای 
 ٢۰ چشم انداز  سند  همچون  مهمی  اسناد 
یکی  را  کشور  کالن  های  سیاست  و  ساله 
دیگر از وظایف مهم مرکز آمار برشمردند و 
خاطرنشان کردند: مرکز آمار، هم باید تحقق 
و هم در خصوص  بررسی کند  را  سیاستها 
اعالم  سیاستها  اجرای  کارکردهای  و  نتایج 
نظر کند، تا در صورت نامطلوب بودِن نتایج، 

سیاستها بازبینی و اصالح شوند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، نوبخت 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن، هر پنج سال یک بار اجرا می شود، 
گفت: سرشماری سال ۱۳۹۵ از سوم تا ٢۴ 
مهرماه به روش اینترنتی و از ٢۵ مهر تا ٢۵ 

آبان ماه به صورت حضوری انجام می شود.
همچنین پارسا رئیس مرکز آمار ایران با بیان 
گزارشی از فرآیند سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن که به وسیله ٢۵ هزار آمارگیر در 
اخذ  گفت:  شد،  خواهد  اجرا  کشور  سراسر 
اطالعات هر خانوار حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به 
طول می انجامد و به مردم اطمینان می دهیم 

که اطالعات فردی آنها محرمانه خواهد بود.

رهبر معظم انقالب:

اختالف در آمارهای مراکز آماری »بالیی بزرگ« است
مردم عزیز در طرح سرشماری شرکت و اطالعات دقیق را بیان کنند 

اد      امه از صفحه1
نوبخت افزود: احساس می کنم پرسش هایی در رسانه ها 
مطرح می شود که سوال شونده در شرایطی قرار می گیرد 
که برای توضیح، می بایست مطالبی را بیان کند که نباید 
در آن تریبون گفته شود همچنان که در تریبون دیگر 

کشورها نیز این گونه مباحث شنیده نمی شود. 
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسئوالن در پاسخ به سوالی 
مجبور شد مطالبی را بیان کند که نباید مطرح می شد 
و نباید دشمنان ما می شنیدند و مورد سوءاستفاده از 

سوی رسانه های خارجی قرار گیرد. 
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ایران دشمنانی 
دارد، چرا چنین فضایی را بوجود می آوریم، به همین 
جهت در ارتباط با FATF شورای عالی امنیت ملی 

جمع بندی خود را داشته و اطالع رسانی می کند. 
نوبخت همچنین در پاسخ به این که سخنگوی شورای 
نگهبان بحث بررسی FATF در مجلس شورای اسالمی 
مطرح کردند، نظر دولت در این زمینه چیست، تصریح 
کرد: اگر به توضیحات تفضیلی سخنگوی شورای نگهبان 
دقت کنید، می بینید که مسئله را تایید می کند و در 
چارچوب قانون است و دولت نیز قبول دارد اگر هر جایی 
نیازی به اجازه مجدد باشد باید کسب شود ولی هیچگاه 

این مطلب را مطرح نکردند. 
پاسخ  اگر دنبال   FATF با ارتباط  داد: در  ادامه  وی 
هستید از سوی مسئولین داده شده است ولی اگر قانع 
نشدید، قابل بررسی است. مثال در موضوع قراردادهای 
نفتی دیدیم که مسئوالن پاسخ های زیادی به برخی 
سوال ها داده اند همچنان که هنوز پرسش ها ادامه دارد 
ولی اگر قرار باشد به همین روش ادامه دهیم و قطر از 

منابع نفتی منتفع شود و ما بمانیم، درست نیست. 
سخنگوی دولت با تاکید بر این که جواب های دولت 
صریح و قانونی است ، گفت: دولت یازدهم تالش کرد تا 
هر آنچه را که مدنظر سوال کنندگان است، اصالح کند 

ولی هر از گاهی فردی یا کارشناسی نظری می دهد 
بنابراین دولت چه اقدامی باید انجام دهد تا این گونه 

نظرات را تامین کند. 
نوبخت خاطرنشان کرد: فرزندان ملت بر همه موضوعات 
حساس هستند و زیر هر قراردادی که منافع ملی مطرح 

نباشد، امضا نخواهند کرد.
وی همچنین در پاسخ به این که آیا در FATF تعریف 
مشترکی از گروه های تروریستی به دست آمده است ، 
گفت: این مسئله با صراحت از سوی مقامات ایرانی اعالم 
شد که آنچه به عنوان سیاست ها و توصیه هایی که 
طرف خارجی یاد می کند آنهایی را خواهد پذیرفت که 

درچارچوب قانون اساسی کشور ایران باشد. 
وی افزود: قانون اساسی ایران به صراحت بر مبارزه قاطع 
با تروریسم صراحت دارد و نسبت به جنبش های آزادی 
بخش نگاه حمایت گرایانه خواهد داشت ودر حال حاضر 
هیچ توافقی صورت نگرفته ویک سال زمان وجود دارد 
ولی تصریح شده که تمام توافقات ما در چارچوب قانون 

اساسی کشور خواهد بود.
محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در ادامه نشست خبری 
خود این مطلب را در پاسخ به این سوال که وزارت نفت 
بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از 
انعقاد قرارداد با برخی شرکت های داخلی خودداری می 

کند، نظر دولت در این خصوص چیست؟ بیان کرد.
وی اظهارداشت: قطعا دولت هیچ یک از تحریم هایی 
را که بدخواهان بزرگ ملت ایران طی قطعنامه تحمیل 
کرده اند را نه تنها به رسمیت نشناخته بلکه در رابطه با 

نفی آنها اقدام کرده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: بنابراین تحریم ها با هر انگیزه ای 
چه مباحث هسته ای مرتبط با برجام و چه مباحث دیگر 
که بهانه مجامع و کشورهایی بودند، مورد تایید نمی دانیم 

و در داخل به هیچ وجه اجرایی نخواهیم کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: اگر نهاد 
یا شخصیت حقیقی و حقوقی در چارچوب مباحث غیر 
هسته ای مورد تحریم قرار گرفته بود، ما در داخل به 
رسمیت نمی شناسیم اما اگر بانکی در ایران برای طرف 
خارجی می خواهد ال سی صادر کند بانک خارجی از 
ایران قبول نمی کند. نوبخت تاکید کرد: ما هیچ یک 
از تحریم ها را در داخل اجرایی نخواهیم کرد و قانونی 
نمی دانیم. وی همچنین در پاسخ به سوالی درمورد 
سفر رییس جمهوری به ونزوئال و شرکت در اجالس 
جنبش غیر متعهدها گفت: شورای اطالع رسانی دولت 
در این زمینه گزارشی را تهیه کرده است که مشروح آن 

اطالع  رسانی می شود.
مرکز  رییس  که  این  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اظهارداشته که رییس جمهوری در سفر به نیویورک 
موضوع بدعهدی آمریکا در اجرای برجام را پیگیری می 
کند، گفت: دستور کار هیات ایرانی که به ریاست رییس 
جمهوری خواهد بود از سوی دفتر ایشان اطالع رسانی 
خواهد شد و هر آنچه از این فرصت برای تامین منافع 

ملی الزم باشد صورت خواهد گرفت . 
آلمانی  مقامات  برخی  که  این  به  پاسخ  در  نوبخت 

به  منوط  را  کشور  این  به  جمهوری  رییس  سفر 
رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی موکول کرده اند، 
اظهارداشت: نه آلمان و نه هیچ کشور دیگری در منزلتی 
نیست که برای جمهوری اسالمی ایران تعیین تکلیف 

کند و این بحث از اساس قابل تایید نیست.
وی یادآور شد: این که حرفی از سوی فردی زده شود، 
حرف خودش است ولی این که موضع دولت آلمان باشد 
، خیر، آلمان و نه هیچ دولت دیگری نمی تواند نسبت 
به استقالل جمهوری اسالمی ایران تصمیم گیری کند و 

شرطی را تعیین کند.
وی اضافه کرد: اگر سفر به آلمان قطعی شود، اطالع 
و  مثبت  روابط  حاضر  حال  در  و  شد  خواهد  رسانی 
مطلوبی میان دو کشور برقرار است و طرفین بر منافع 
ملی یکدیگر احترام می گذارند و ایران پیش از بیش به 

اینگونه مسائل پایبند است.
یکی از خبرنگاران از نوبخت درمورد برنامه دولت نسبت 
به برخورد با مسئله امالک نجومی همانند موضوع فیش 
های حقوقی نجومی که در جهت تخریب دولت صورت 
گرفت سوال کرد که وی گفت: دولت ترجیح می دهد 

این گونه مسائل را به ملت فهیم ایران واگذار کند.
سخنگوی دولت افزود: مردم خوب می دانند بسیاری از 
مسائل با چه منظری مطرح می شود. امیدواریم جمع 
بندی این گونه مسائل به گونه ای باشد که منافع ملی 
تامین شود. نوبخت همچنین در پاسخ به اینکه برخی از 
افرادی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده بودند هنور 
به استخدام درنیامده اند آیا تفکیک سازمان اموراداری و 

برنامه ریزی در این موضوع دخالت داشته است، گفت: 
بحث تفکیک موارد اداری و استخدامی از برنامه وبودجه 
ارتباطی به این موضوع ندارد واگر مشخصا گفته شود 
در کدام بخش چنین اتفاقی صورت گرفته است دستور 

پیگیری داده خواهد شد. 
وی همچنین در پاسخ به این سوال که باتوجه به اتفاقات 
ماه های اخیر در منطقه خلیج فارس میان ایران وآمریکا 
برخی اظهارنظرها از تهدید آمریکا از سوی ایران حکایت 
دارد، در این زمینه آیا مذاکره ای میان دوکشور صورت 
گرفته است، گفت: در این زمینه می بایست سخنگوی 
وزارت امور خارجه اطالع رسانی کند البته یک سری 
مسلح  نیروهای  که  این  بر  مبنی  هایی  فضاسازی 
جمهوری اسالمی ایران یک کنش متفاوت از گذشته را 

در حال انجام هستند، صورت گرفته است. 
وی افزود: این گونه اقدامات به نوعی به منظور برهم 
زدن آرامش منطقه قلمداد می کنند که نادرست است 
هرچند نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران همواره 
هوشیار هستند و موضوعات را رصد می کنند و از حدود 
و ثغور و تمامیت ارضی کشور و مرزها دفاع می کنند ولی 

اینگونه موضوعات بیشتر فضاسازی است. 
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این که باتوجه 
روند صعودی انتقادها از دولت از تریبون های نماز جمعه، 
دولت برای اطالع رسانی از اقدامات خود چه برنامه ای 
دارد، اظهارداشت: در شهریورماه سال جاری همه اعضای 
هیات وزیران هر کدام در چند استان حاضر شدند و این 
فرصتی بود تا با ائمه جماعات استان ها نیز مالقات هایی 

صورت گیرد و از تریبون ها با مردم صحبت شود. 
نوبخت افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی نیز در نشست 
اخیر با دولت، بیان فرمودند که خدمات باید به مردم 
فرصت  اول شهریورماه،  هفته  در  رسانی شود.  اطالع 
برای تماس با ائمه محترم جمعه وجود داشت. به نظر 
می رسد عامل اصلی اظهارات اخیر، ناآگاهی نباشد، هر 
چند اطالع رسانی باید به صورت مستمر به جامعه و 
ائمه محترم جمعه انجام شود. وی ادامه داد: ولی انتظار 
داریم از پدران و برادرانی که در تریبون های نماز جمعه 
سخن می گویند، با مروت و انصاف درباره خدمات نظام 
جمهوری اسالمی ایران و دولت سخنان خود را بیان 
کنند. هر چیزی که نیاز به تذکر و گوشزد است، دولت با 
فروتنی گوش می کند ولی در برخی موارد، انتظار داریم 
پای بندی به مروت و انصاف را در تریبون های نماز 
جمعه شاهد باشیم. سخنگوی دولت یادآور شد: همه 
بخشی از نظام هستیم و هرگونه مخدوش کردن خدمات 

قوه مجریه مخدوش کردن نظام است. 

نوبخت:دولت در تصمیمات خود به منافع ملی توجه کافی دارد
از تریبون نماز جمعه تقوا و عدالت را ترویج کنند
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تماس تلفنی امیر قطر با روحانی
رییس جمهوری در تماس تلفنی امیر قطربا تبریک 
متقابل عید سعید قربان به شیخ تمیم بن حمد آل 
ثانی بر ضرورت همکاری میان کشورهای منطقه به ویژه 
کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد و گفت: مسایل 
منطقه باید توسط کشورهای منطقه و تنها از طریق 

مذاکره سیاسی، گفت وگو و مفاهمه، حل و فصل شوند.
حسن  والسلمین  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
روحانی افزود: جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد و 
تقویت این روند از هیچ تالشی دریغ نمی کند و همگان 

باید در این عرصه بکوشند.
موج  گسترش  به  تلفنی  تماس  این  در  روحانی 
افراطی گری، خشونت و تروریسم در منطقه نیز اشاره 
وضعیت  در  منطقه  متاسفانه  داشت:  اظهار  و  کرد 
مناسبی نیست و این وظیفه بر دوش همه ماست 
که برای نجات مسلمانان از تروریسم و ایجاد ثبات در 

منطقه و تقویت برادری میان مسلمانان تالش کنیم.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نیز در این تماس 
تلفنی با تبریک عید سعید قربان به رییس جمهوری، 
دولت و ملت ایران گفت: روابط ایران و قطر پیوسته 
روابطی تاریخی و صمیمانه بوده و ما همواره از گسترش 
و تعمیق همکاری میان دو کشور در همه عرصه ها 
استقبال می کنیم و به دنبال روابطی ویژه و متمایز با 
تهران هستیم. او با اشاره به روابط ویژه و متمایز تهران 
و دوحه اظهار داشت: ما معتقدیم که از این روابط باید 
در جهت حل مسایل پیچیده و سخت منطقه استفاده 
کنیم. ایران دارای جایگاه و نقش ویژه ای در منطقه 
است که ایفای آن نقش در راستای منافع ما نیز هست.

امیر قطر با تاکید بر ضرورت تقویت گفت وگو بین ایران 
و کشورهای جنوبی خلیج فارس تصریح کرد: این 
گفت وگو بسیار مهم است؛ چرا که مشکالت باید روی 
میز گفت وگو حل و فصل شوند و نه کسان دیگری 
بیایند و بخواهند آن را حل کنند. شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی در مورد ریشه های گسترش موج تروریسم 
و افراطی گری در منطقه نیز گفت: بی تردید تقویت 
ارتباطات و همکاری ها میان کشورهای منطقه می تواند 
در جهت منافع مردم منطقه باشد که در مواجهه با 

تروریسم در شرایط سختی به سر می برند.

تاکید سخنگوی کمیسیون آموزش 
بر حمایت از نخبگان

سخنگوی کمیسیون آموزش با تاکید بر لزوم حمایت 
جدی از نخبگان توسط دستگاه های اجرایی گفت: 
متاسفانه آنگونه که باید به این افراد بها داده نمی شود؛ 
در حالی اگر دستگاه های اجرایی از آنها استفاده کرده و 

حمایت کنند جایی برای فرار مغزها وجود ندارد.
میر حمایت میرزاده در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر این 
که کمیسیون آموزش قطعا موضوع و مسائل نخبگان را 
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری مورد 
بررسی قرار می دهد گفت: پیش از این نیز معاون رئیس 
جمهوری در حوزه علمی و فناوری در جلسه کمیسیون 
حضور داشته و صحبت هایی مقدماتی درباره ی نخبگان 

و مسائل پژوهشی و فناوری انجام شده است.
وی درباره ی افزایش مهاجرت نخبگان از کشور اظهار 
کرد: در خصوص واژه و اصطالح نخبه متاسفانه تعریف 
واحد در تمامی سازمانها وجود ندارد و باید در این 
رابطه به یک توافق کلی برسیم. این عضو هیات رئیسه 
متاسفانه  کرد:  تصریح  مجلس  آموزش  کمیسیون 
تعاریف مختلفی از نخبه در جامعه وجود دارد و هر 
سازمان بر اساس دیدگاه ها و رویکرد خود به آن توجه 
می کند، ممکن است یک دستگاه معتقد باشد که هر 
کسی در دانشگاه مدرکی باالتر از کارشناسی داشت، 

نخبه است یا مالک کارهای پژوهشی باشد.
نماینده مردم گرمی در مجلس با تاکید بر حمایت 
جدی از نخبگان صرف نظر از آمار و ارقامی که ارایه 
می شود گفت: دستگاه های اجرایی باید از این افراد 
و جایگاه و شان آنها حمایت کنند. در واقع مراکز 
پژوهشی، دانشگاهی و دستگاه های اجرایی باید از این 
افراد استفاده کرده و آنها را در راس قرار دهند. اگر این 

گونه باشد جایی برای فرار مغزها وجود ندارد.
میرزاده خاطر نشان کرد: مشکالت اینجاست که به 
این افراد بها داده نمی شود و علت هم این است که 
آن جایگاه علمی و پژوهشی که باید به دست آورند 
تعریف نشده است. وی در پایان اظهار کرد : برای نگه 
داشتن این افراد باید در انتخاب ها و پست های سازمانی 
جایگاهشان تعریف شود. اگر این گونه شود کمتر شاهد 

این اتفاقات خواهیم بود.

کاهش ۵۰ درصدی تجارت
آل سعود در حج امسال

ساالنه  مراسم  برپایی  از  سعودی  رژیم  کسب وکار 
حج امسال به دلیل کاهش تعداد حجاج و نقدینگی 
کمتری که برای خرید دارند، ضربه محکمی خورده 
است. به گزارش مهر، مقامات سعودی می گویند که 
تعداد حجاج امسال حدود ۱.۸۶ میلیون نفر است که 
۱.۳ میلیون زائر از خارج از این کشور برای برپایی 
مراسم حج به این کشور رفته اند. این رقم در مقایسه 
با پارسال که ۳ میلیون زائر وارد مکه شدند، کاهش 

چشمگیری داشته است.
در  ملی حج  کمیته  رییس  شعبان،  عباس  مروان 
پادشاهی سعودی گفت: »تعداد زائرانی که از خارج 
از عربستان سعودی به زیارت می رفتند در حدود ٢۰ 
درصد کاهش داشته است و تعداد نفراتی که از داخل 
عربستان به حج رهسپار می شدند، به نصف رسیده 
اقتصادی  کسب وکار  درمجموع  همچنین  است. 

مرتبط با حج شاهد افت ۵۰ درصدی بوده است«.
علی الحیرابقی که گردنبند طال و حلقه دریکی از 
فروشگاه های اطراف مکه می فروشد،  به رویترز گفته 
است: »آن هایی که می آیند امسال پول کمتری برای 
خرج کردن دارند. زائران می آیند اما وضعیتشان مانند 
سال های قبل که در دنیا صلح وجود داشت، نیست. این 
کشورهای عربی هستند که عامل این مشکل هستند«.

عرب  کشورهای  از  بسیاری  و  سعودی  عربستان 
همسایه اش از پایین آمدن قیمت نفت و ایجاد کسری 
بودجه در بودجه های سالیانه شان رنج می برند؛ این 
مسئله باعث کاهش دستمزدها و پایین آمدن میزان 
پول نقد در دست مردم برای هزینه کردن در مراسم 
حج امسال شده است. جنگ در سراسر خاورمیانه نیز 

در سال جاری به حج لطمه زیادی وارد کرده است.
به نوشته رویترز،  مقامات دالیل مختلفی را برای 
کاهش میزان حجاج در سال جاری عنوان کرده اند. 
یکی از بارزترین دالیل این مسئله تحریم شدن حج 
توسط ایران بعد از اجرایی شدن حکم اعدام روحانی 
شیعی در عربستان است که باعث شده شهروندان 

این کشور در مراسم امسال حضور نداشته باشند.

خبر

مشارِک مردمی؛ فصِل مشترِک رسانه و شهرسازی
é نسترن کیوان پور

عبارِت  امر،  ابتدای  در  شاید  شهر،  و  رسانه  تعامِل 
و  موشکافانه تر  دیدی  در  اما  برسد  نظر  به  زیبایی 
دقیق تر، عبارتی ست که توضیح یا مصداِق فراوانی 
نمی توان  آن  برای  سازد،  برآورده  را  انتظارات  که 

یافت. تعامل به معنای ارتباِط حاوِی اثرگذارِی طرفیِن یک رابطه است 
و پرسشی که مطرح می شود این است که آیا شهر و رسانه در دنیای 
امروزی بر یکدیگر تأثیر می گذارند یا خیر؟ آیا تأثیِر متقابِل این دو، به 
کشِف نیازهای شهروند و آگاهی از انتظاراِت او از شهِر خود می انجامد؟ 
آیا تعامِل رسانه و شهر به ارتقای کیفیِت زندگی و خدمات رسانی شهر 

منتهی می شود؟
نشریات مدت هاست ایفاگِر نقِش مهم و بی بدیلی در جوامِع امروزی 
به  باال  کارآمدِی  با  ممکن،  حالِت  خوش بینانه تری  در  که  هستند 
برابِر  اطالع رسانی و آگاهی بخشی شهروندان مشغولَ ند و شهر را در 
ارتقای آن را فراهم  سودجویاِن فرصت طلب حفظ می کنند و امکاِن 
می سازند. اما همه می دانیم که این تصویر، آرمان شهری ست که در پِس 
ذهن مان نقش بسته است و تعامِل رسانه و شهر با این ایده آل فاصله ی 
بسیار دارد. هر چند در دوره های از تاریخ، شاهِد تأثیرگذارِی باالی رسانه 
بر شهر و شهر بر رسانه بوده ایم اما استمرار در این حرکت وجود نداشته 
است. در حالی که ارتباِط رسانه و شهر، میزاِن دغدغه مندِی شهروند را 

نسبت به سرنوشِت شهِر خود مشخص می کند.
و  شهرسازی  مفاهیِم  شدِن  نزدیک  شاهِد  بارها  تاریخ  طوِل  در 
جامعه شناسی به یکدیگر بوده ایم که تداومی در پی نداشته است و 
به  بی اعتنایی  که  شده  منتهی  امروزی  شهرهای  و  کالن شهرها  به 
رویکردهای جامعه محور، آن ها را از هدِف ذاتِی شهر دور کرده است؛ 

شهر برای شهروند ساخته می شود و شهروند، شهر را می سازد.
و  دانست  جدا  یکدیگر  از  نمی توان  را  شهرسازی  و  جامعه شناسی 
بدیهی ست برای تعییِن میزاِن ارتباِط دو مولفه ی رسانه و شهر باید 
به نقاِط مشترِک هر یک توجه کرد و این موضوع با توجه به جنبه ی 
اجتماعِی هر دو مولفه، ما را به لغِت »مشارکت« راهنمایی می کند. طبِق 
تعاریف، مشارکت، درگیرِی ذهنی و عاطفِی اشخاص در موقعیت های 
گروهی است که آنان را برمی انگیزد تا برای دست یابی به اهداِف گروهی، 
یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیِت کار شریک شوند. اکنون کمی 
به نقِش رسانه و شهر در ارتقای یکدیگر نزدیک تر می شویم. زمانی که 
رسانه با تاثیِر باال و گسترده ی خود بتواند مردم را به مشارکت در اموِر 
شهری ترغیب کند، هدِف اصلِی تعامِل رسانه و شهر محقق خواهد شد.

به  مردم  ترغیِب  هدِف  با  اخیر  دهه های  در  اجتماعی  رسانه های 
حساسیت نسبت به امورِ شهرهای خود، شکل گرفته اند و تمرکزشان 
معطوف به حوزه های مختلف به ویژه در شهرهای کوچک تر است اما 
اگر در خصوِص مسائِل کالن شهرها در مقیاِس کالن به فعالیت بپردازند، 
توجه شان را بر اثراِت کالنشهر بر شهرهای کوچک تر و مردِم ساکن در 
آن ها و خوِد همان کالنشهر متمرکز می کنند. به این ترتیب هر چه شهر 
در حوزه های مختلف مرتبط با اجتماع به شهروند ارائه می کند، در قالِب 
رسانه های اجتماعی بررسی و طبقه بندی خواهد شد. توجِه این رسانه ها 
به مسائِل کوچک و بزرِگ خوِد شهرهایی که روزنامه نگاران محلی در آن 
مشغوِل کار هستند، چنان زیاد است که طبِق گفته ی یکی از صاحبان 
این رسانه ها، یک نزاِع محلِی کوچک و پیِش پاافتاده برای مردم بسیار 

مهم تر از جنگی در اروپا خواهد بود.
همین موضوع سبب شده است که مردم چنان به اتفاقاِت دور و بِر خود 
در شهرهای کوچک و بزرگ، حساس شوند که شهروند-خبرنگاران از 
افراد با یک دوربیِن  دِل این نوع روزنامه نگاری، زاده شود. زمانی که 
کوچک یا گوشِی تلفِن همراهِ خود، نقِش اطالع رسانی را در حوزه های 
مختلف و مشکالِت شهری به عهده می گیرند، شاید از ایده آِل تعامِل 
رسانه و شهر فاصله بگیریم اما می توانیم امیدوار باشیم که دغدغه ی 

شهروندان را به مسائِل شهِر خود هدایت کرده ایم.
اما آن چه گفته شد تنها یک سطح از تعامِل رسانه و شهر است؛ اگر 
مقیاسی کالن تر را در نظر بگیریم، رسانه می تواند اتفاقاِت بزرگی را در 
تاریِخ یک کشور، برجسته سازد و توجِه افراد را به یک اتفاِق گسترده 
در سطِح وسیع جلب کند. اتفاقاتی ماننِد جنگ، بیماری های گسترده 
و بالیای طبیعی که جاِن افراِد بسیاری را در طوِل تاریخ گرفته است 
و می گیرد، از جمله ی ُرخدادهایی ست که مردم را در سطِح کالن با 
رسانه مرتبط می کند و سطِح دغدغه مندِی فرد را از دیوارهای شهرش، 
فراتر خواهد بُرد. رسانه در این میان، نقشی بی بدیل در ماندگارِی شهر 
در اذهان و خاطراِت جمعی خواهد داشت. این رسانه است که با تأثیِر 

همه جانبه ی خود، شهر و تاریخ ش را می تواند جاودانه سازد.
حال به اجزای کوچک تِر یک شهر بازگردیم؛ ساختمان هایی که هر روز 
با افزایِش جمعیت سر به فلک می کشند و در هجمه ی این کالبِد در 
حاِل گسترش، به جمله ی وینستون چرچیل می اندیشیم که؛ »هیچ گونه 
شکی در خصوِص اثرگذارِی معماری و ساختار بر شخصیت و رفتاِر 
آن   و سپس  را می سازیم  ما ساختمان های خود  ندارد.  انسان وجود 
ساختمان ها ما را شکل می دهند؛ ساختمان ها دوره های مختلِف زندگِی 

ما را تنظیم می کنند.«
فرهنِگ  ارتقای  در  رسانه،  یک  مثابه ی  به  نیز  خود  می تواند  شهر 
شهروندان موثر باشد و این جاست که ارتباِط دوسویه ی شهر و رسانه 
تکمیل می شود، گویی در این فرآینِد طوالنی و پُر از فراز و نشیِب ارتباِط 
شهر و رسانه، دیالوگی میاِن این دو برقرار می شود که مخاطِب آن در 
انتها شهروند است و آیا می توان بدوِن آگاهی بخشی، اطمینان داشت که 

شهر، پرورش دهنده ی خوبی برای شهروند خواهد بود؟
مقاله را با بخشی از سخناِن جان لنگ به پایان می رسانیم: »اگر معرفِت 
ما نسبت به چیزی یا گروهی از مردم ضعیف باشد، برای جبراِن آن 
ناگزیر به استفاده از تجارِب فردی و شهودی هستیم و تا حدی که 
تجربیاِت فردی اعتبار داشته باشد مشکلی وجود ندارد.« و سواِل پایانی 
این که که آیا رسانه در جهت دهی به شهود و تجارِب فردی در قالبی 

جمعی، به یاری شهر نمی شتابد؟

برنامه هسته ای کره شمالی تهدیدی برای آمریکا 

سفر  یانگ  پیونگ  به  اخیرا  که  ژاپنی  قانونگذار  یک  گفته  بر  بنا 
کرده است، تهدید اصلی برنامه هسته ای نظامی کره شمالی متوجه 

آمریکا است.
به گزارش ایسنا، به نقل از واشنگتن پست، ری سویونگ یک مقام 
کره  رهبر  اون،  جونگ  کیم  کنونی  مشاور  و  شمالی  کره  پیشین 
شمالی، خطاب به آنتونیو اینوکی از اعضای پارلمان ژاپن گفته است 
که ژاپن نباید نگران برنامه هسته ای نظامی کره شمالی باشد چرا 

که تهدید اصلی برنامه هسته ای کره شمالی متوجه آمریکا است.
بر اساس گزارش خبرگزاری کیودو، اینوکی از روز پنج شنبه یعنی 
یک روز پیش از آزمایش هسته ای کره شمالی در این کشور بوده 

است و یک مالقات ۹۰ دقیقه ای را با ری سویونگ داشته است.
سفر این قانونگذار ژاپنی نه تنها با پنجمین آزمایش هسته ای کره 
شمالی بلکه با چند آزمایش موشکی بالستیک این کشور هم زمان 

شده است.
کره شمالی روز جمعه پنجمین آزمایش هسته ای خود را انجام داد 
که با قدرت ۱۰ کیلو تن بزرگ ترین آزمایش هسته ای کره شمالی 

محسوب می شود.
پیونگ یانگ چهار آزمایش هسته ای دیگر را در سال های ٢۰۰۶، 

٢۰۰۹، ٢۰۱۳ و ژانویه سال جاری انجام داده است.

نگاه روز

وزیر دفاع با اشاره به طراحی و ساخت موتور 
ملی اوج گفت: گام بعدی در این زمینه طراحی 
و ساخت موتورهای سنگین توربوجت و توربوفن 
به  آینده  داریم ظرف ٢ سال  انتظار  است که 

نتیجه برسد.
پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  دهقان  حسین  سردار 
نیروهای مسلح در مراسم تجلیل از طراحان و 
سازندگان نخستین موتور توربوجت ملی هواپیما 
که به نام »اوج« نامگذاری شده طی سخنانی 
و  ملی  افتخار  را  موتور  این  و ساخت  طراحی 
سکوی پرشی برای طراحی و ساخت موتورهای 

سنگین توربوجت و توربوفن هوایی دانست.
دهقان این دستاورد ارزشمند را حاصل تالش 
جمعی و جهادی و همکاری صادقانه همه بخش 
مشترک  گذاری  هدف  و  هوایی  صنعت  های 
و اشتراک گذاری دانش و فناوری ذکر کرد و 
افزود: این برای همه ملت ایران  دارای ارزش، 

افتخار و خرسندی است.
وی با بیان اینکه موتور اوج حاصل همکاری و 
اسالمی  ارتش جمهوری  هوایی  نیروی  تعامل 
۱۰دانشگاه  و  بنیان  دانش  شرکت   ۳۰ ایران، 
کشور با سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع است، 
گفت: گام بعدی در این زمینه طراحی و ساخت 
موتورهای سنگین توربوجت و توربوفن است که 
انتظار داریم ظرف ٢ سال آینده به نتیجه برسد.
وزیر دفاع با اشاره به وجود عناصر مومن، مجرب 
و متخصص در صنایع هوایی وزارت دفاع گفت: 
زیر  ساخت  و  طراحی  سخت  مراحل  از  ما 
پیچیده  های  سیستم  مدیریت  و  ها  سیستم 
هوایی عبور کرده و قادریم چرخه زنجیره ای 
از ایده تا محصول، تشخیص نیاز، تعیین اولویت، 
تمرکز برای طراحی و ساخت و نهایتاً تولید انبوه 

سامانه ها را مدیریت کنیم.
دهقان با تأکید بر اینکه باید بازه زمانی از ایده تا 
محصول را به حداقل زمان کاهش دهیم، تصریح 
کرد: آنچه در نظر است تجهیز ناوگان هوایی به 
بالگردها و بال ثابت ها شامل هواپیماهای جنگی، 

پهپادها و هواپیماهای غیر نظامی ملی و بومی است.
و  جمعی  تالش  یک  با  باید  گفت:  دفاع  وزیر 

تمرکز و بکارگیری همه ظرفیت ها به حرکت 
خود در این زمینه شتاب بخشیم و طراحی و 

ساخت موتور ملی اوج را یک نقطه عطف و آغاز 
یک جهش بزرگ در این زمینه بدانیم.

وی افزود: ما از مهمترین گلوگاه و مشکل در 
این عرصه یعنی موتور عبور کردیم و این نشان 
می دهد که از ظرفیت و توانمندی الزم در این 

زمینه برخوردار هستیم.
همه  تالش  از  قدردانی  با  پایان  در  دهقان 
به  ملی  بزرگ  پروژه  این  اندرکاران  دست 
صنایع  سازمان  محققان  و  متخصصان  ویژه 
و  طراحی  شرکت  در  دفاع  وزارت  هوایی 
نیروی  کارکنان  هوایی،  موتورهای  ساخت 
و  بنیان  دانش  های  شرکت  ارتش،    هوایی 
این  در  تردید  بی  گفت:  کشور  های  دانشگاه 
الهی شامل حال همه  و نصرت  الطاف  مسیر 
شما جهادگران این عرصه خطیر و سرنوشت 
ساز بوده و خواهد بود و اعیاد بزرگی همچون 
برای  و مناسبی  و غدیر فرصت مغتنم  قربان 
مدد گرفتن هرچه بیشتر از ذات اقدس الهی 

در دستیابی به این اهداف بزرگ است.
در ابتدای مراسم امیر عبدالکریم بنی طرفی مدیر 
عامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح نیز با 
تبریک ایام خجسته قربان و غدیر گزارشی از روند 
ساخت موتور توربوجت ملی اوج ارائه کرد و ضمن 
اعالم آمادگی دانشمندان، متخصصان و محققان 
صنایع هوایی برای تحقق فرامین فرمانده معظم 
کل قوا تاکید کرد: بیانات حکیمانه و الهام بخش 
فرمانده معظم کل قوا، روحیه و عزم جهادگران 
صنعت هوایی را در نیل به خودکفایی کامل، صد 
چندان کرده است و ما با این پشتوانه قادر خواهیم 
بود به حول قوه الهی همه ی موانع و مشکالت را 
پشت سر گذاشته، سیاست ها و اهداف نظام را در 

این زمینه محقق کنیم.
موتور توربوجت ملی اوج، ۳۱ مرداد ماه سالجاری 
مصادف با روز صنعت دفاعی طی مراسم ویژه ای 
با حضور ریاست جمهوری اسالمی ایران حجت 
االسالم حسن روحانی در سازمان صنایع هوایی 

وزارت دفاع رونمایی شد.

سردار دهقان اعالم کرد؛

ساخت موتورهای سنگین توربوجت و توربوفن تا 2سال آینده

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت که 
ایران آماده است تا از ژاپن راکتورهای هسته ای 
با  نیز  فروش  پیشنهاد  اگر  کند  خریداری 

پشتیبانی تجاری پرسود همراه باشد.
انرژی اتمی  علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
از  دیگری  بخش  در  رئیس جمهور  معاون  و 
گفت وگوی خود با خبرگزاری کیودو ژاپن، با 
بیان این که »ایران آماده خرید راکتور هسته ای 
از ژاپن است« گفت: به طور قطع اگر پیشنهاد 
یا طرح پیشنهادی از ژاپن دریافت کنیم که 
تا وارد  آماده ایم  باشد حتما  از نظر ما جالب 
ایران  زمینه شویم. هرچند  این  در  مذاکرات 
تاکنون این موضوع را با طرف ژاپنی در میان 
نگذاشته است. صالحی ادامه داد: ژاپن کشوری 
بسیار محتاط است بنابراین ما باید تا زمانی که 
مسائل به تدریج تکامل پیدا کند، صبر کنیم. ما 
عجله نداریم هر زمان که ژاپنی ها آماده باشند 

ما نیز آماده ایم.
تاکنون  روسیه  و  چین  کیودو،  گزارش  به 
تامین کنندگان  عنوان  به  را  خود  موقعیت 
کرده اند.  تثبیت  ایران  هسته ای  تجهیزات 
قصد  خود  بلندمدت  برنامه  در  که  کشوری 
دارد با ایجاد بیش از ٢۰ نیروگاه اتمی ٢۰ هزار 
مگاوات برق تولید کند. تهران و مسکو ابتدای 
هفته جاری ساخت فاز دوم نیروگاه بوشهر را 
به گفته  این در حالی است که  آغاز کردند، 
صالحی شرکت های چینی نیز مایل به ساخت 
نیروگاه اتمی برای تولید برق در ایران هستند و 

پیشنهاد پشتیبانی مالی نیز داده اند.
هم چنین  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
افزود: چند کشور اروپایی نیز مذاکرات اولیه 
با ایران را در این زمینه آغاز کرده اند، اما هنوز 

توافقی حاصل نشده است.
وی گفت: چهارمین نیروگاه برق هسته ای ایران 
که قصد ساخت آن را داریم در منطقه مکران 

این  از  بود. چینی ها  ایران خواهد  در جنوب 
منطقه برای انتخاب سایت بازدید کرده اند اما 

ما هنوز به توافق نهایی دست پیدا نکرده ایم.
حدود  ژاپنی ها  ایرانی،  مقام  این  گفته  به 
به  ایران  با  همکاری  برای  پیش  سال  هفت 
منظور ساخت تاسیسات برق هسته ای جدید 
نگرانی های  هرچند،  بودند.  کرده  تمایل  ابراز 
برنامه هسته ای  توسعه  به  بین المللی نسبت 
ایران سبب شد تا آن ها موضع محتاطانه تری 
را به آغاز مجدد مذاکرات حتی پس از حل این 

نگرانی ها با اجرای توافق هسته ای اتخاذ کنند.
صالحی افزود: اکنون ما توافق هسته ای را داریم 
اما هنوز نشانه ای که حاکی از ورود دولت یا 
صنعت ژاپن برای رایزنی با ما باشد مشاهده 
همکاری  فضای  هنوز  حال  این  با  نکرده ایم. 
ایران و ژاپن در زمینه ایمنی هسته ای به ویژه 
در حوزه آموزش کارشناسان ایرانی از جمله در 
زمینه پادمان ها، ایمنی و امنیت وجود دارد. 
حال  در  خوبی  به  زمینه  این  در  چیز  همه 
پیش روی است. این موضوعی است که اتحادیه 

اروپا نیز نسبت به آن تمایل دارد.
معاون رئیس جمهور ایران در ادامه بیان کرد: 
ژاپن و اتحادیه اروپا برای تاسیس یک مرکز 
عالی در حوزه مسائل ایمنی در ایران ابراز تمایل 
کرده اند. بنابراین ممکن است یک همکاری سه 
جانبه میان ایران، اتحادیه اروپا و ژاپن در این 

زمینه شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: ما پیش بینی می کنیم که از 
ژاپنی ها بیش از آن چه آن ها از ما فراخواهند 
یاد می گیریم. چیزهای زیادی وجود  گرفت، 
دارد تا از ژاپنی ها یاد بگیریم چراکه آن ها پس 
از چندین دهه اداره نیروگاه های برق هسته ای 
تجربه زیادی در این زمینه دارند به ویژه تجربه 
تاسف برانگیز  حادثه  از  آن ها  که  ارزشمندی 

فوکوشیما اندوخته اند.

رئیس کل بانک مرکزی از انجماد ۴۵ درصد از 
منابع بانکی خبر داد و گفت: رشد اقتصادی در 

سال جاری به ۵ درصد خواهد رسید.
ولی اله سیف با تاکید بر اینکه کاهش نوسانات 
ارز دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را تسهیل 
کرد، گفت: جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز 
را تسهیل کننده تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
است و بر این اساس، دولت یازدهم با جهتگیری 
اقتصاد  اهداف  به  دستیابی  برای  و  صحیح 
مقاومتی، توانست به خوبی نرخ ارز را مدیریت 
و  از شوک های مقطعی  این طریق  از  و  کند 

غیرمنطقی به بازار ارز جلوگیری کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: خوشبختانه مقام 
معظم رهبری در زمان مناسبی سیاست های 
اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردند و دستگاههای 
دولتی با عزم همگانی و نیز اشراف کامل در 
راستای تحقق این سیاست ها فعالیت می کنند؛ 
توسعه  ظرفیت  که   داشت  توجه  باید  البته 
باید  قابلیت پیش بینی پذیری  با  را  اقتصادی 
مرتبط دانست؛ به این معنا که در صورتی که 
یابد،  کاهش  پیش بینی  قابل  دوره های  افق 
سرمایه گذاران جرات فعالیت تجاری و اقتصادی 
در  تصریح کرد:  داد. وی  از دست خواهند  را 
دوره های پیشین و در سال ۹٢ شاهد عملیات 
سفته بازی و داللی بودیم که این امور به نوعی 
رغبت سرمایه گذاران را برای فعالیت اقتصادی از 
بین خواهد برد. به گفته سیف، طرح اصالح نظام 
بانکی حرکتی برای بازیابی ظرفیت های موجود 
شبکه بانکی کشور است و همه باید در این 
مسیر نظام بانکی را یاری کنند؛ چراکه با توجه به 
بانک محور بودن اقتصاد کشور، ضعف این نظام بر 
سایر بخش های اقتصادی نیز تاثیر خواهد داشت.

تنگنای  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  رئیس کل 
اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری افزود: در 
حال حاضر نزدیک به ۴۵ درصد از منابع بانک ها 
به دالیلی چون مطالبات غیرجاری خود بانک ها، 

مطالبات از دولت و دارایی های غیرمالی، منجمد 
هستند و بانکها تنها با ۵۵ درصد از منابع خود 
می توانند تسهیالت جدید ارایه کنند؛ اما مساله 
زمانی پیچیده تر می شود که ۹۰ درصد از تامین 
مالی اقتصاد کشور توسط بانک ها انجام می گیرد؛ 
امر  هماهنگی،  و  با همکاری  است  پس الزم 
اعطای تسهیالت به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

سیف با تاکید بر مصرف بهینه و جلوگیری از هدر 
رفت منابع بانکی یادآور شد: یکی از اصلی ترین 
کردن  هموار  مرکزی  بانک  مسئولیت های 
ظرفیت ها، متناسب با تحوالت و فعالیت های 
برای  و  اساس  این  بر  است؛  کشور  اقتصادی 
جلوگیری از هدر رفت منابع بانک ها باید سعی 
شود تا بنگاههایی که توان خلق ارزش افزوده 

دارند، در اولویت قرار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و 
انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک 
مرکزی به عنوان تعیین کننده خط مشی کلی 
نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال 
۹۳ تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و بدین 
ترتیب در همان سال رشد مثبت ۳ درصدی 
حاصل شد؛ اما در سال ۹۴ علیرغم افت شدید 
قیمت نفت، رکود کنترل شد و بر اساس پیش 
بینی ها در سال جاری شاهد خروج کامل از رکود 
خواهیم بود و اقتصاد کشور رشد ۵ درصدی را 

تجربه خواهد کرد.

سیف خبرداد؛

رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال ۹۵

حزب  نامزد  کلینتون«  »هیالری  سالمتی  وضعیت  که  حالی  در 
در  یکشنبه  روز  اتفاق  با  آمریکا  انتخابات ٢۰۱۶  در  ها  دمکرات 
مراسم یادبود ۱۱ سپتامبر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، 
برخی رسانه های غربی گمانه زنی هایی درباره تغییر احتمالی نامزد 

انتخاباتی حزب دمکرات مطرح کردند.
پایگاه خبری آمریکایی »پالتیکال اینسایدر« با بیان اینکه وضعیت 
سالمتی کلینتون بسیار بدتر از تصورات عمومی است، به نقل از 
آگاهان سیاسی در آمریکا نوشت که چنانچه او مجبور به کناره گیری 
از رقابت انتخاباتی شود، »جو بایدن« معاون رئیس جمهوری آمریکا 

بطور رسمی جایگزین او خواهد شد. 
این پایگاه خبری نوشته است که مقام های حزب دمکرات در این 
ارتباط نظری به سناتور »برنی سندرز« رقیب انتخاباتی سابق کلینتون 

ندارند و سندرز جزء گزینه های جایگزینی کلینتون نیست. 
»کوکی رابرتس« روزنامه نگار آمریکایی روز دوشنبه به رادیوی ان.پی.

آر آمریکا درباره بی حال شدن و تقریبا غش کردن کلینتون در مراسم 
روز یکشنبه و همچنین لغو سفر او به کالیفرنیا گفت: این موضوع 

کلینتون را از مبارزات کنار می برد . 
وی افزود: اعضای حزب دمکرات با نگرانی شروع به زمزمه هایی درباره 

کناره گیری کلینتون و یافتن یک نامزد دیگر کرده اند. 
این رسانه آمریکایی نوشت: این نوع تغییرات تاریخی است و موجب به 
تقال افتادن تیم انتخاباتی سندرز و بی نظمی در تمام سطوح دمکرات 

ها خواهد شد. 
پالتیکال اینسایدر افزود: دونالد ترامپ ممکن است از اکنون پیروز 

انتخابات شده باشد. 
روزنامه انگلیسی تلگراف نیز در همین ارتباط نوشت: از چند هفته 
پیش بیانیه ای ستاد انتخاباتی ترامپ درباره وضع سالمتی کلینتون 

به عنوان تئوری توطئه مردود قلمداد شده بود اما اکنون با مشخص 
شدن اینکه نامزد حزب دمکرات ذات الریه دارد، اوضاع به کلی تغییر 
کرده و این سئوال مطرح شده که چرا او اطالعات مربوط به بیماری 

خود را پنهان کرده بود؟ 
هیالری کلینتون تنها در صورتی با نامزد دیگری جایگزین خواهد شد 
که خود او از رقابت کناره گیری کند و در این مرحله هیچ حرفی از 
این موضوع مطرح نیست. با این حال ، »دیوید شوستر« از روزنامه 
نگاران شناخته شده آمریکایی در یک پیام توئیتری به نقل یک مقام 
حزب دمکرات نوشت: دمکرات ها وارد وضعیت سیاسی نامعلومی 

شده اند. 
این مقام آگاه که نامش فاش نشده گفته که حزب دمکرات ممکن 
است یک نشست فوق العاده برای بررسی جایگزین کلینتون برگزار 
کند، هر چند چنین جلسه ای تنها در صورتی برگزار می شود که 
کلینتون تصمیم به کناره گیری اتخاذ کند.  به نوشته این روزنامه 
انگلیسی ، در صورتی که کلینتون تصمیم به کناره گیری بگیرد، »جو 
بایدن« معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سناتور »برنی 

سندرز« نامزدهای احتمالی جایگزینی او هستند. 
طبق مقررات حزب دمکرات، کمیته ملی این حزب مسئول تعیین 
نامزد جدید است و مقام های حزب هر کدام یک رای خواهند داشت 

و در نهایت برنده کسی است که اکثریت آراء را کسب کند. 
پیش از این نیز زمانی که چند ماه پیش زمزمه هایی از کنار رفتن 
احتمالی کلینتون به علت موضوع افشای ایمیل های او مطرح شد، از 

بایدن تا حد زیادی به عنوان جایگزین او نام برده شد. 
به گزارش ایرنا، نشریه آمریکایی هافینگتون پست در همین ارتباط 
نوشت: اگر هیالری کلینتون تصمیم به خروج از مبارزات انتخاباتی 
بگیرد، برنی سندرز به آسانی ترامپ نامزد جمهوریخواهان را شکست 

خواهد داد.  این نشریه افزود: به عالوه ورود سندرز موجب احیای 
نشاط و سرزندگی در انتخاباتی می شود که به علت وابستگی های 

سیاسی مورد نفرت آمریکایی ها قرار گرفته است. 
سندرز در ماههای ژانویه و فوریه بیش از کلینتون کمک مالی مردمی 
جمع آوری کرده بود و در ماه مارس نیز رقم بی سابقه بیش از ۴۴ 
میلیون دالر جمع آوری کرد در حالی که کلینتون هنوز میزان کمک 

های ماه مارس خود را اعالم نکرده است. 
هیالری کلینتون نامزد دمکرات انتخابات ٢۰۱۶ ریاست جمهوری 
آمریکا که مراسم گرامیداشت قربانیان یازدهم سپتامبر را به دلیل 
ابتال به ذات الریه ترک کرده بود، روز دوشنبه گفت: من خوب هستم 

و به زودی مبارزه انتخاباتی ام را از سر خواهم گرفت.
به گزارش ایرنا، کلینتون در یک گفت وگوی تلفنی به شبکه خبری 
سی ان ان با بیان اینکه حالش بسیار بهتر شده است، افزود: تشخیص 
اخیر ذات الریه را چون فکر نمی کردم موضوع مهمی باشد، علنی 
نکردم. وی افزود که توصیه خردمندانه پزشک برای استراحت پنج 

روزه را نادیده گرفته است.
پس از اتفاقی که برای کلینتون در مراسم یادبود ۱۱ سپتامبر در 
روز یکشنبه روی داد و او تقریبا غش کرد، موضوع وضعیت سالمتی 

نامزدها هم در کانون توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته است.
که  گفته  واکنش  در  کلینتون  جمهوریخواه  رقیب  ترامپ  دونالد 

»سالمتی« نیز اکنون از جمله موضوعات انتخابات است.

رسانه های غربی گمانه زنی کردند؛

ذات الریه هیالری و گزینه های احتمالی دمکرات ها برای جایگزینی

صالحی: آماده خرید راکتور هسته ای 
از ژاپن هستیم

تحلیل وزیر دفاع ایران درباره آتش بس سوریه
وزیلر دفلاع و پشلتیبانی نیروهای مسللح گفت: آنچه اکنون در سلوریه مسلتقر 
اسلت دولتلی قانونی و مشلروع می باشلد کله همگان بایلد به آن تمکیلن کنند.

سلردار حسلین دهقلان در حاشلیه تشلییع پیکلر سلردار شلهید حلاج احمد 
غاملی در جملع خبرنلگاران گفلت:  آتش بس سلوریه بله عنوان یلک وضعیت 
مطللوب ملورد نظر همه اسلت، املا آن چه نگرانلی ایجلاد می کند این اسلت که 
پشلتیبانی کنندگان جریانات تروریسلتی از این فرصت برای تجهیز و سازماندهی 
مجلدد گروه های تروریسلتی اسلتفاده کنند تا بلار دیگر عملیات های وحشلیانه 

خودشلان را به نسلبت قبل بیشلتر انجلام بدهند.
وی افلزود: بلا ایلن حال هملگان بایلد تاش کننلد که آتش بس مسلتقر باشلد 
تلا به افلرادی کله در مناطق محاصره شلده قلرار دارنلد امدادرسلانی و کمک و 

فضایلی ایجلاد شلود کله راه حل سیاسلی نیز بلرای سلوری ها بوجلود بیاید.
وی در پایلان گفلت: آن چله در سلوریه مسلتقر اسلت دوللت قانونی و مشلروع 
می باشلد و هملگان بایلد ایلن را تمکین کننلد؛ چراکه آن چله در شلرایط فعلی 
در سلوریه وجود دارد این اسلت کله هیچ راه حلل نظامی وجود نخواهد داشلت. 
همچنیلن اراده جهانلی نیلز در این ملورد باید وجود داشلته باشلد کله اردوگاه 

تروریسلتی کاما از بیلن برود.
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سکوت فضاي خانه را پر کرده، انگار »هم اتاقي 
است،  گرفته  را  بودن«  »همسر  جاي  بودن« 
زندگي  ادامه  براي  و شوري  گفتن  براي  حرفي 
زندگي  هم  از  جدا  زوجهایي  چنین  نیست، 
این  و  جداست  هم  از  دنیایشان  اما  نمیکنند 
همان طالق عاطفي است. نبود درک صحیح از 
رفتار و گفتار یکدیگر، نداشتن شناخت کافي از 
روحیات طرف مقابل و بیعالقگي و سردي نسبت 
به شریک زندگي، دست به دست هم میدهد تا 

در زندگي زوج ها، طالق عاطفي را رقم بزند...
نظریه پردازی به نام »پل هانان« طالق عاطفی 
را اولین مرحله در فرایند طالق و بیانگر رابطه 
زناشویی رو به زوالی میداند که احساس بیگانگی 
جایگزین آن میشود. به عقیده او در صورت بروز 
است  ممکن  چه  اگر  شوهر  و  زن  معضل،  این 
ادامه  اجتماعی  گروه  یک  مانند  را  بودن  هم  با 
دهند، اما جاذبه و اعتماد آتها نسبت به یکدیگر 

از بین رفته است.
شاید بهترین و سادهترین جمالت برای تعریف 
بومی و داخلی این معضل شوم اجتماعی که دور 
این  نیست،  آن  و جهانی  المللی  بین  تعریف  از 
میان  رابطه  سردي  به  عاطفي  طالق  که  باشد 
رابطه  این  در  واقع  در  میشود،  گفته  زوجین 
ضعف ارتباط عاطفي زن و شوهر منجر به سردي 
تمامي روابطي میشود که زن و مرد میتوانند با 
روحي، جسمي،  رابطه  مانند  باشند،  داشته  هم 

عاطفي و حتي گفتاري.
وجود این مشکل در یک رابطه باعث بیمهري و 
انرژي مثبت در خانواده شده، زوجها  کم شدن 
در بیگانگي دنیاي یکدیگر گم میشوند و زوجین 
فقط به عنوان یک همخانه یا یک مصاحب که 
به او عادت کردهاند به هم مینگرند. این  صرفاً 
افراد با فاصلهاي که از لحاظ روحي و جسمي با 
همدیگر  براي  را  قرمزهایي  خط  دارند  یکدیگر 
خود  خلوت  در  هرکدام  و  کردهاند  مشخص 
دیگري را متهم میکند. درک نکردن صحیح از 
رفتار و گفتار یکدیگر، نداشتن شناخت کافي از 
روحیات طرف مقابل، بیعالقگي و سردي نسبت 
به  دست  همه  و  همه  خود،  زندگي  شریک  به 
دست هم میدهد تا یک طالق عاطفي در زندگي 

زوجها رخ دهد. 
نفرت  انتخابی  عنوان  به  عاطفی  واقع طالق  در 
زن  که  است  از خود  نفرت  و  تسلیم  بین  انگیز 
و شوهر هر کدام آن را تجربه میکنند و در آن 
هر یک از زوجین به دلیل غمگینی و نا امیدی، 

دیگری را آزار میدهد.
هیچ آمار دقیق و قابل استنادی از میزان وجود 
به  میتوان  اما  نیست،  دست  در  عاطفي  طالق 
جرأت گفت آمار »طالق عاطفي« در کشورما از 
»طالق قانوني« بیشتر است. در این نوشتار سعی 
شده است عالوه بر بررسی و بیان تعاریف، علل 

و عوامل به وجود آمدن طالق عاطفي، 
نشانهها و راهکارهایي براي برون رفت 
و  بحث  مورد  خطر  پر  وضعیت  این  از 

بررسی قرار میگیرد.
همچون  عواملی  کلی  بررسی  یک  در 
توجهی  بی  عاطفی،  نیاز  تامین  عدم 
و  همدلی  عدم  همدیگر،  به  زوجین 
آمیز،  خشونت  رفتارهای  همراهی، 
نارضایتی  با یکدیگر،  عدم گذران وقت 
جنسی، بی اعتمادی، مشکالت ارتباطی 
و عدم تعادل روحی زوجین را میتوان از 
مهمترین عوامل تسهیل کننده در بروز 

طالق عاطفی در بین زوجها برشمرد.

آمار »طالق عاطفي« در بین 
تحصیلکردهها، سه برابر افراد عادی 

است
و  رفتارشناس  ابهري؛  مجید  دکتر 
آسیبهاي  و  رفتاري  علوم  متخصص 

بین  در  را  عاطفي  بروز طالق  میزان  اجتماعي، 
عادي  خانوادههاي  برابر  سه  تحصیلکردهها 
میان زن  عاطفي  است جدایي  معتقد  و  میداند 
بدون  خانه  یک  در  زندگي  شکل  به  شوهر  و 
به  جنسي،  و  جسمي  و  عاطفي  ارتباط  هیچ 
نامیده  عاطفي  طالق  ضروري،  مکالمات  از  غیر 
میشود، در این نوع جدایي، تنها عوامل بازدارنده 
فرهنگي و اجتماعی نظیر قبیح بودن طالق در 
جامعه و وجود فرزندان و شرایط اجتماعي مانع 
طالق قطعی و حقوقی میشود و زوجین به اجبار 

در کنار هم روزگار میگذرانند.
این پژوهشگر روابط فراخانوادگي و فرازناشویي 
را یکي از پیامدهاي این نوع زندگي عنوان کرده 
کشوری  پژوهش  یک  اساس  بر  دارد  اعتقاد  و 
از موارد طالق عاطفي، به صورت  درصد باالیی 
مییابد  ادامه  فرازناشویي  و  فراخانوادگي  روابط 
که خطري جدي براي پاکي خانواده و صداقت 
از  درصد  تنها۳۰  و  میآید  حساب  به  اجتماعي 

موارد به جدایي و طالق محضري میانجامد.
 این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه غرور کاذب 
و نپذیرفتن نظریات منطقي زن و شوهر در میان 
افزایش طالق عاطفي  از علل  افراد تحصیلکرده 
کمک  و  راهنمایي  نپذیرفتن  میگوید:  است، 
اعتقاد  تحصیلکرده،  افراد  جانب  از  بزرگترها 
مشکالت  زوجین،  اشتغال  مشاوره،  به  نداشتن 
اصلي  ریشههاي  مالي،  اختالفات  و  جنسي 

رفتاري در بروز طالق عاطفي است.
کارشناسان امور اجتماعی معتقدند طالق عاطفي 
معموالً از شکایت و گلهگذاري زوجها نسبت به 
اما  شده  طرح  که  انتظاراتي  میشود،  شروع  هم 
از  طرف  دو  نیازهاي  درواقع  نمیشود.  برآورده 
یکدیگر تأمین نمیشود، به نیازها و خواستههاي 

دیگري اهمیت داده نمیشود طوري که انگار زن 
را  هم  ولي صداي  میبینند  را  یکدیگر  شوهر  و 
طالق  شروع  آغازین  مرحله  این  و  نمیشنوند 
رخ  زناشویي  نزاع  بعد  مرحله  در  است.  عاطفي 
میدهد انتظاراتي که قبال به آرامي مطرح میشد 
میشود  بیان  بیداد  و  داد  و  بلند  با صداي  حاال 
به خشم میدهد؛  را  آرامش نسبي جاي خود  و 
نشان  گوناگون  به شکلهاي  را  که خود  خشمي 
صداي  به  میشود  تبدیل  دروني  خشم  میدهد. 
با  فیزیکي  برخورد  و  پرتاب کردن وسایل  بلند، 
اختالفها  مرحله  این  از  پس  تحقیر.  و  توهین 
و شوهر  زن  مابین  دیوار سکوت  و  بیشتر شده 
و  شدن  نشنیده  معناي  به  این  و  میگیرد  قرار 
در  دو  هر  یعني  است،  طرفین  گرفتن  ندیده 
مقابل یکدیگر ناتوان شدهاند و هرکس به دنیاي 
دروني خود فرو میرود و دیگر اهمیتي به طرف 
مقابل نمیدهد که  کار به جایي میرسد که براي 
بازي  را  همخانه  یک  تنها حکم  و  تنها  یکدیگر 
یکدیگر  از  را  و حتي جاي خواب خود  میکنند 

جدا میکنند.
۸۰ درصد از زندگیهای مشترک در کشور ما 

در مرحله طالق اجتماعی قرار دارند
دکتر اصغر مهاجری؛ جامعه شناس از این مقوله 
»طالق  عنوان  و  میبرد  نام  دیگری  تعریف  با 
این  برای  را  اجتماعی«  »طالق  یا  پنهانی« 
موضوع برگزیده است و ضمن پرداختن به این 
معضل از زاویه زنان آسیب دیده از این موضوع، 
معتقد است زنانی که دچار طالق پنهانی هستند 
به دلیل بیپناهی، نبود امنیت مالی و همچنین 
نظر  صرف  رسمی  طالق  از  فرزندان  خاطر  به 
کرده و راه به اصطالح راه »بسوز و بساز« را در 

پیش میگیرند. 
به اعتقاد این پژوهشگر مسائل اجتماعی طالق و 

تبعات منفی آن بر فرد، خانواده و اجتماع دارای 
۱۳ مرحله بوده و »طالق حقوقی« مرحله هفتم 
آن است که با ثبت در دفترخانهها انجام میشود، 
»طالق  ششم،  مرحله  در  و  آن  از  پیش  اما 
اجتماعی« قرار دارد که از آن به عنوان »طالق 
از  درصد  متاسفانه ۸۰  که  میشود  یاد  پنهانی« 
زندگیهای مشترک در کشور ما در مرحله طالق 

اجتماعی قرار دارند. 
طالق  متمایز  تعریفی  در  دانشگاه  استاد  این 
که  میداند  واقعی  طالق  اصل  در  را  اجتماعی 
یعنی  خانواده  رکنهای  میان  ارتباطات  آن  در 
همسران قطع شده و زوجین روابط سازندهای 
برخی  در  میگوید  و  ندارد  وجود  خانواده  در 
فرهنگی،  مسائل  بر  بنا  جوامع  و  فرهنگها 
مرحله  به  اجتماعی  مرحله  از  طالق  اجتماعی، 
که  است  حالی  در  این  نمیکند،  گذر  حقوقی 
کارکردهای منفی طالق اجتماعی بیش از طالق 

حقوقی است. 
این  دلیل  به  ایرانی،  دارد در جامعه  اعتقاد  وی 
برای  طالق  و  است  مذموم  امری  طالق  که 
گرفتن  قرار  اتهام  مورد  همچون   تبعاتی  زنان 
در  طرفی  از  و  دارد  دنبال  به  را  برچسبزنی  و 
صورت بروز طالق حقوقی زنان پایگاه اقتصادی و 
اجتماعی خود را از دست میدهند، لذا با ایثاری 
که معموالً زنان از خود نشان میدهند، طالقها از 
مرحله اجتماعی به حقوقی گذر نمیکند و زنان 
خود  فرهنگی  آموزههای  و  فرزندان  خاطر  به 
را  اجتماعی  طالق  از  ناشی  آسیبهای  و  نتایج 

تحمل میکنند.
فردي که دچار طالق عاطفي شده است به خود 
و سالمت فردي خود بیتوجه میشود و حتي به 
اهمیت کمتري  نیز  افراد خانواده  دیگر  سالمت 
میدهد، وظایف خود را به درستي انجام نمیدهد 

دیگر  مقابل  در  را  خود  مسئولیتهاي  و 
و  میل  بیهیچ  و  بهسردي  خانواده  افراد 

رغبتي انجام میدهد. 
به  نسبت  باشد  خانم  یک  فرد  این  اگر 
نظافت منزل و دیگر امور مربوط کندتر 
همیشه  اکثراً  و  میکند  عمل  قبل  از 
دارد  نیمهکاره  یا  عقبمانده  کارهاي 
انجام دادن  ولي حوصله و رغبتي براي 
نسبت  باشد  مرد  یک  اگر  ندارد،  آنها 
از  سردتر  خود  وظایف  و  کردن  کار  به 
قبل میشود و این مشکل موجود را دو 
ذهني  و  روحي  آشفتگي  میکند،  برابر 
و  میخورد  گره  ظاهري  آشفتگي  به 
از  میکند. شخص  قبل  از  بدتر  را  وضع 
که  دارد  قرار  در شرایطي  روحي  لحاظ 
حضور  یا  بودن  شاد  براي  رغبتي  هیچ 
در جمعهاي شاد ندارد و عموما تنهایي 
را ترجیح میدهد تا کمکم به افسردگي 
روحي  سالمت  جز  به  و  میشود  دچار 
که بیمار شده است سالمت جسم نیز به خطر 

میافتد.
ازدواجي که به طالق عاطفي نمیانجامد

روانشناسي  دکتراي  تبریزي؛  غفار  ربابه  دکتر 
بالیني نیز با بیان این نکته که اگر ازدواج بر پایه 
تفاهم، محبت، صداقت و مراقبت باشد و زوجین 
براي رفع مشکالت خود به مشاوره مراجعه کنند، 
هرگز طالق عاطفي رقم نمیخورد، معتقد است 
اگر ازدواج براساس مادیات باشد و محبت در آن 
مدنظر قرار نگیرد، خشونت به وجود میآید و در 
صورت مراجعه نکردن به مشاور، این اختالفات 
به کمرنگ تر شدن  انباشته میشود و  روي هم 

روابط عاطفي میانجامد.
را  جنسي  مشکالت  نیز  دانشگاه  استاد  این 
اعتقاد  و  میداند  عاطفي  طالق  عامل  مهمترین 
دارد افراد پیش از ازدواج باید به مشاور مراجعه 
کنند و صرفاً به دلیل خوب بودن طرف مقابل به 
ازدواج تن ندهند، باید میان زوجین عالقه وجود 
داشته باشد، این تمایل و عالقه است که موجب 
و  رضایتمندي  مناسب،  جنسي  روابط  برقراري 

انس و الفت و صمیمیت میشود.
این فعال اجتماعی کودکان را نخستین قربانیان 
آنجا  از  والدین میداند و میگوید:  طالق عاطفی 
که طالق عاطفي منجر به افسردگي، اضطراب، 
این گونه  تنش و عصبانیت در زوجین میشود، 
است،  کودک  براي  بدي  الگوي  کردن  زندگي 
خدمات  ارائه  رسانهها،  طریق  از  سازي  فرهنگ 
بروز  هنگام  در  مشاور  به  مراجعه  مشاورهاي، 
مشخص  زماني  اختصاص  ابتدا،  از  مشکالت 
با  کردن  نگاه  فیلم  مانند  هم  با  زوجین  توسط 
یکدیگر، از عواملي است که باعث میشود زوجین 
عاطفي  طالق  خطر  و  شوند  دور  هم  از  کمتر 

کاهش پیدا کند.

اصرار زوجین براي تغییر يکديگر اشتباه است
دکتر نرگس کرم قدیري؛ دکترای روانشناســی 
بالینی سن مناسب و معقول ازدواج را باالي ٢۵ 
سالگي میداند و اعتقاد دارد اصرار زوجین براي 
تغییر یکدیگر در زندگی مشترک اشتباه است، 
تغییر  قابل  بعد  به  از یک دوره سني  افراد  زیرا 
نیستند. ازدواج یک ارتباط درست است که افراد 
باید براي آن معیارهاي مناسب و صحیح داشته 
از  باشند، در مورد یکدیگر تحقیق کنند، پیش 
دست  به  کامل  شناخت  هم  به  نسبت  ازدواج 
موردنظر  معیار  اگر چندین  این  از  بعد  بیاورند، 
در فرد وجود داشت، کافي است و لزومي ندارد 
ایده آل هایمان را در طرف مقابل جست  تمام 

وجو کنیم.
تأکید  نیز  خانواده  مسائل  کارشناس  این 
دارد  کودکان  بر  معضل  این  تبعات  بر  ویژهای 
و معتقد است طالق عاطفی منجر به بد آموزی 
و  شود  می  کودکان  برای  منفی  الگوســازی  و 
این نوع طالق راه بهینه و درستی نیست؛ بلکه 

تأثیرات منفی بر کودکان می گذارد.

بهترين روش پیشگیري از طالق عاطفي
دکتر ابهري؛ روانشناس بهترین روش پیشگیري 
از طالق عاطفي و مشکالت ناشي از آن را مراجعه 
به مشاورههاي خانوادگي و کمک گرفتن از افراد 
با تجربه میداند و معتقد است از آنجا که پیش 
از طالق عاطفي، طالق رواني یعني دلخوري و 
ناراحتیهاي مختلف زوجین از یکدیگر به دالیل 
تغییر  توقعات،  کاهش  میافتد،  اتفاق  مختلف 
گفت  و  اسالمي-ایراني  الگوي  به  زندگي  سبک 
و گو و تبادل نظر، از جمله کارآمدترین روشهاي 

پیشگیري از طالق عاطفي محسوب میشود.
اختالف  وجود  اجتماعی  مسائل  پژوهشگر  این 
تمامی  در  در  را  کوچک  و  بزرگ  نظرهای 
اعالم  طبیعی  امری  شوهري  و  زن  زندگیهاي 
معموالً  زناشویي  زندگي  در  دارد  واعتقاد  کرده 
مشاجرههایي  و  شکایتها  رنجشها،  دلخوریها، 
دیده میشود، آنچه مهم است این نکته است که 
زن و شوهر چگونه و به چه نحوي با یکدیگر در 

مورد رنجشها صحبت میکنند.
ازای  در  طالق  مورد  یک  بروز  یادآوری  ضمن 
با  امیدواریم  ایران،  در  ازدواج  مورد   ۴.۴ هر 
دستگاههای  آموزشی  دقیق  ریزیهای  برنامه 
ذیربط و نقش آفرینی بیشتر رسانه - به عنوان 
کارآمدترین عامل در فرهنگ سازی- و با ایجاد 
و  مرجع  گروههای  بین  در  بیشتر  حساسیت 
»طالق  معضل  کاهش  شاهد  جامعه،  تأثیرگذار 
عاطفی« به عنوان اصلیترین عامل و پیش نیاز 

در بروز »طالق قطعی و حقوقی« باشیم.

هشدار و بررسی معظل طالق عاطفی در ايران؛

 »طالق عاطفي« در تحصیلکرده سه برابر دیگر خانواده هاست
شرمین پیمانکار

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو به شماره شهر بانی ۸٢-۷۱٢ص۹۴مدل 

۱۳۷۹ به شماره شاسی ۷۹۳۰۴۴۰۴ مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان :    سید مهدی کاظمی           فرزند سید احمد 

دهبندی    ا...  نعمت  عاملی  مدیر  با  بافت  تولیدی  شرکت     : /خواندگان  خوانده 
فرزند – ادرس : مجهول المکان 

 خواسته : مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
به  فوق    / خوانده   طرفیت  به  کاظمی   مهدی  سید  آقای  دادخواست  پیرامون 
بودن خوانده  المکان  به مجهول  توجه  با  تادیه   تاخیر  خواسته  مطالبه خسارت 
ردیف اول   بنام نعمت ا... دهبندی مدیر عامل شرکت تولیدی بافت به تجویز ماده 
۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشا رالیه در روزنامه های کثیر االنتشار 
مورخ  دوشنبه  روز  در  مطروحه  دعوی  از  اطالع  ضمن  خوانده  تا  میگردد  چاپ 
۹۵/۷/٢۶  راس ساعت ۱۱صبح در شعبه دهم  شورای حل اختالف بهشهر مستقر 
در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر شود ضمناً در 

فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد . 
ثانی  به شورا مراجعه و نسخه  از وقت رسیدگی  تواند قبل  همچنین خوانده می 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . 
مدير دفتر شعبه  دهم شورای حل اختالف بهشهر   م. الف  95۰454       

درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم صغری چشمارو دارای شناسنامه شماره ۵۶۷ به شرح درخواست به کالسه 
۱/۹۵/۱۴۶۷ ش از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
 ۹۵/٢/٢۱ تاریخ  شناسنامه۱۸۵در  شماره  به  رحیمی  کرامت  شادروان  که  داشته 
در اقامتگاه دائمی خودبدرورد زندگی گفته  که ورثه حین الفوت وی عبارتند از 

عبارتست از:
۱- متقاضی  )پسر متوفی(

٢- وهاب رحیمی فرزند کرامت ش ش ۹۷۰ صادره از ساری )پسر متوفی(
۳- مرتضی رحیمی فرزند کرامت ش ش ۷ صادره از بهشهر )پسر متوفی(

۴- امیر رحیمی فرزند کرامت ش ش ۱٢ صادره از بهشهر )پسر متوفی(
۵- قاسم رحیمی فرزند کرامت ش ش٢۶۰ صادره از بهشهر )پسر متوفی(
۶-سکینه رحیمی فرزند کرامت ش ش ۹ صادره از گلوگاه )دختر متوفی(

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

خواهد شد.
م الف: 4۸۰ مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری 

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰٢ شعبه   ۹۴۰۹۹۸۴۴۴۴٢۰۱۱۴۳ کالسه  پرونده 

میاندوآب )۱۰٢ جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۴۴۴٢۷۰۰۸۷۴
متهم: آقای اکبر موسوی فر به نشانی آذربایجان غربی – میاندوآب 

اتهام: مخدوش کردن شماره شاسی موتور و استفاده از پالک خودروی دیگر
رای دادگاه

درخصوص اتهام اکبر موسوی فر فعال متواری دایر برمخدوش کردن شماره شاسی 
موتور و استفاده از پالک خودرو دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی ، کشف 
شماره شاسی مخدوش و پالک خودرو ، استعالم معموله از معاونت راهور بشماره 
و  رسیدگی  مراحل  تمام  در  متهم  عم حضور  از جمله  قرائن  سایر  و   ۹۴/۱۳/۸۷
دادرسی بزه انتسابی محرز به استناد ماده ۷٢۰ قانون مجازات اسالمی و با لحاظ 
فقدان سابقه کیفری مندرج در کیفرخواست حکم به پرداخت جزای نقدی بمبلغ 
هیجده میلیون ریال )جایگزین حبس ۶ ماه( در حق صندوق دولت صادر و اعالم 
می دارد . رای صادره غیابی و ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی قابل اعتراض 

در این دادگاه می باشد.    
فرامرز عبدی – رئیس شعبه 2 دادگاه کیفری 2 میاندوآب و دادرس دادگاه انقالب  م الف 65

احضار متهم
 بدینوسیله طبق ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای حسن نظری فرزند محمدرضا به اتهام در پرونده کالسه ۹۵۰۰۴۸/ د ۶  شعبه  
باشد مراتب طی  دادیاری دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر تحت تعقیب می 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار به وی ابالغ میگردد در این شعبه دادیاری 
حاضر شوید و  درصورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی 
وکیل این شعبه در حقوق الناس وحقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی 
نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه 

کمتر از یکماه نباشد.  م / الف ۱٢۷۱
مدير شعبه6 دادياری  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر-  خداوردی زاده

آگهی قانون تعیین تکلیف 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 ۳ قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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.
۱-رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۰۶۰۰۶۵۶۵ و ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۰۶۰۰۶۵۶۶ مورخه 
۹۵/۰۶/۱۷  تقاضای زیاد احمدی و حاصل قوبی و آسیه خادم مبنی بر صدور سند 
مالکیت هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یکباب خانه قسمتی 
از پالک ٢۸۸۸ فرعی از یک اصلی بخش ۱۴ مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خریداری 
به مساحت ۹۷ مترمربع که  نورافکن پرونده هیات ۷۷٢-۹٢  از  صاحبعلی  شده 

برای آن پالک ٢۶۶۰۶ فرعی معین شده است. م الف:۳٢
خیري-ريیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 

تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ٢۴/۹۵/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج شنبه ۹۵/۰۷/۰۸

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت استان لرستان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم زینب کریمی پور مالک ششدانگ پالک ثبتی ۴۵۹۴ فرعی از ۴۵ اصلی واقع 
در خرم آباد بخش ٢ خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره 
۱۱۴/۱/۱٢۹۷٢ مورخ ۹۵/۶/٢۰ گواهی شد دفتر خانه ۱۱ خرم آباد که هویت و 
امضاء شهود رسما تایید شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان به شماره پالک فوق الذکر که ذیل ثبت ۴۳۱۳۳ صفحه ۱۱۱ جلد ۳۰۸ به 
شماره چاپی ۴۱۱۱۹۴ بنام اصغر بدری فوالد و زینب کریمی پور هر کدام به نسبت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت صادر و تسلیم شده است و سپس سه دانگ سهم 
دفتر   ۹۴/۱۱/۱۴ مورخ  شماره ۵۶۶۸۷  قطعی  سند  موجب  به  بدری  اصغر  آقای 
۱۱خرم آباد به خانم زینب کریمی پور انتقال یافته و سند ششدانگ با مشخصات 
با  و  است  گردیده  مفقود  نامعلوم  بعلت  که  گردیده  صادر  و  ثبت  بنامش  مذکور 
جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب 
باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱٢۰ آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب 
در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه 
در این آگهی نسبت به آن عنوان شده با وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می 
باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا با 
ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در غیر اینصورت پس از انقضای 
مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف ۴۱٢۴۴
رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد – محمد علی ابراهیمی 

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   ۹۴۰۹۹۸۷۷۱۰٢۰۰٢۰۰ کالسه  پرونده 

شهرستان بوشهر تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۷۷۱۰٢۰۰٢۸۴
خواهان: بانک صادرات ایران سرپرستی بوشهر با وکالت آقای خسرو محمدی فرزند 
محمدحسین به نشانی بوشهر- میدان امام خمینی مجتمع مهرگان طبقه ۵- واحد 

 ۵۰۴
فرزند  نجفی  آقای علی  نادر ٢-  فرزند  خواندگان: ۱-آقای محمدحسین مرشدی 

اسماعیل همگی به نشانی مجهول المکان
۳- آقای پرویز محمد حسینی فرزند مرتضی به نشانی بوشهر- خیابان شهدا- پاساژ 

آزادگان مغازه محمد حسینی
خواسته ها: ۱-مطالبه خسارت دادرسی

٢-مطالبه وجه
رای دادگاه

 -۱ بطرفیت:  محمدی  وکالت خسرو  با  بوشهر  صادرات  بانک  دعوی  در خصوص 
محمد حسین مرشدی ٢- پرویز محمدحسینی ۳- علی نجفی به خواسته مطالبه 
قرارداد استنادی به مبلغ ۶۵/۰۳۰/۶۴۰ ریال و خسارات اعم از دادرسی و تاخیر 
تادیه وفق قرارداد منعقده بدین شرح که وکیل خواهان ضمن ارائه قرارداد بانکی 
ادعا   ۹۰/۱۱/۱٢ مورخ   ۶۵۰۰۶۹۷٢۷۶۰۰٢ شماره  خواندگانبه  امضا  به  ممضی 
نموده موکل وی مبلغ فوق را از خواندگان طلبکار می باشد نامبردگان در موعد 
مقرر مندرج در قرارداد حاضر به پرداخت دین خود نیستند که علیرغم ابالغ قانونی 
اوراق دعوی خواندگان از حضور در دادگاه و دفاع امتناع نموده اند لذا باتوجه به 
ارائه شده از سوی  ایراد و اینکه مفاد قرارداد  از  مصون ماندن مستندات خواهان 
خواهان حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به وی دارد: النهایه دادگاه دعوی خواهان 
را محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 
قانون نحوه  ربا مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱  بانکی بدون  قانون عملیات  ۱۵ اصالحی 
وصول مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸ و مواد ۱۹۸ و ۵۰٢ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ٢۳۰ قانون مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت اصل خواسته به مبلغ ۶۵۰۳۰۶۴۰ ریال و هزینه دادرسی 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق قرارداد بانکی بدین صورت مبلغ ۴۰۹۷۸ 
ریال بابت خسارت تاخیر تادیه روزانه از تاریخ ۹۰/۱۱/۱٢ تا زمان اجرای دادنامه 
غیابی  خواندگان  به  نسبت  صادره  رای  دارد.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  در حق 
محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضا مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 
مابه  است  مکلف  احکام  اجرای  ضمنا  باشد  می  بوشهر  استان  تجدیدنظر  دادگاه 
التفاوت هزینه دادرسی و وکالتنامه را طبق تعرفه محاسبه و از خواهان و وکیل وی 

اخذ و در سابقه درج نمایند.
رئیس شعبه دوم دادگا عمومی حقوقی بوشهر- فیض اله مرادی

آگهی فقدان سند مالکیت
-۱۰۹/۱۱۱/۹۵/۹۴۷۹ بشماره  وارده  درخواست  ارائه  با  ابراهیمی  ابراهیم  آقای 
۹۵/۶/۱۱ منضم به استشهاد محلی مصدق اعالم داشته که یک برگ سند مالکیت 
شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی بشماره پالک ۱۴۴ فرعی از ٢۳۵۷- 
واقع در بخش ۱۵ مهاباد که بشماره سریال۶۱۸۳٢۱  ذیل ثبت ۵۴۷٢۸  اصلی 
در صفحه ۳۷۳ دفتر جلد ۳۷۷ بنام مشارالیه صادر و بعدا بموجب اسناد قطعی 
٢۷۹۸۷-۹۴/۹/۴ و ٢۸۰۱۱-۹۴/۹/۱۳ دفتر ۱٢ مهاباد به ترتیب مقدار ۱۷۵۰۰ 
سهم و ۱۷۵۰۰ سهم مشاع از ۴۳۷۳۵ سهم ششدانگ به اشخاص غیر انتقال شده 
انگاری مفقود  بعلت سهل   . است  تسلیم گردیده  و  متعاملین صادر  بنام  اسناد  و 
گردیده است . و درخواست المثنی آنرا نموده لذا در اجرای تبصره یک ذیل ماده 
۱٢۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی مراتب اعتراض 
خود را کتبا به این اداره اعالم نموده و رسید دریافت نماید. در غیر اینصورت با 
انقضاء مدت مقرر و عدم وصول اعتراض این اداره برابر مقررات المثنی سند مالکیت 

مورد تقاضا را صادر خواهد نمود.
صديق رنجبر – رئیس ثبت مهاباد 

تاریخ انتشار : روز چهارشنبه ٢۴/۹۵/۰۶

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰٢ شعبه   ۹۴۰۹۹۸۴۴۴۴٢۰۰۵۸۸ کالسه  پرونده 

میاندوآب )۱۰٢ جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۴۴۴٢۷۰۰۷۰۱
واخواه: آقای امیررضا عابدی فرزند رحیم به نشانی شهرستان میاندوآب خ شریعتی 

ک یک پاشاپور
اتهام: حمل مشروبات الکلی

رای دادگاه
شماره  دادنامه  به  نسبت  عابدی  امیررضا  واخواهی  درخصوص 
با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر  به   ۹۵۰۹۹۷۴۴۴٢۷۰۰۳۵٢
ارائه  نماید  را فراهم  ایراد و دلیل موثری که موجبات فسخ دادنامه  اینکه واخواه 
نکرده است علیهذا به استناد مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه 
ایام  احتساب  با  ماه  یک  به  ماه  دو  از  علیه  محکوم  تقلیل حبس  با  را  واخواسته 
بازداشتی )بدلیل نوجوان بودن متهم( عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره 
می  استان  تجدیدنظر  محاکم  در  اعتراض  قابل  روز   ٢۰ مهلت  ظرف  و  حضوری 

باشد می باشد.  
فرامرز عبدی – رئیس شعبه 2 دادگاه کیفری 2 میاندوآب و دادرس دادگاه انقالب  م 
الف 66 

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی( 
پالک  تحت  عمارت  باب  یک  ششدانگ  فوق  کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
٢۱/۳۵۹ فرعی به نام حسین علی چراغیان دولیسکان و صادر و طبق سند رهنی 
استان  دلفان  شهر  دو  شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  تنظیمی   ٢۹۸۹۰ شماره 
بدهکارآقای  و  است  گرفته  قرار  نورآباد  شعبه  صادرات  بانک  رهن  در  لرستان 
میلیون  هفت  و  مبلغ صدو چهل  که  باشد  می  دولیسکان  چراغیان  علی  حسین 
میلیون  هفت  و  بیست  مبلغ  و  طلب  اصل  ریال  نودودو  هزارو  پنج  هشتصدوسی 
ودویست و هفده هزاروهشتصدوپنجاه و هشت ریال سود و مبلغ چهل و دو میلیون 
 ۱۳۹۴/۱۰/٢۱ تاریخ  واز  تاخیرتادیه  خسارت  ریال  و شصت  هزارودویست  هفتاد 
تاروز مزایده تاخیر روزانه به مبلغ دویست و سی هزاروشصت وهشت ریال اضافه 
میگردد وطبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ نهصدو هفتادوشش میلیون ونهصدو 
ده هزار ریال ارزیابی شده و پالک فوق برابر گزارش مامور اجرا در دست وثیقه 
گذار میباشد پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱٢ روز شنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه 
سال یکهزاروسیصدونودوپنج در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان دلفان واقع در 
خیابان ساحلی از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ نهصدو هفتادو 
نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال  هزار  ونهصدوده  میلیون  شش 
فروخته می شود.الزم به ذکر است مورد وثیقه بیمه نمی باشدو 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 نیم عشر و حق مزایده و حراج نقدا وصول می گردد و چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی درهمان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد. م الف ٢٢۶ تاریخ انتشار٢۴/۹۵/۶
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان دلفان امیرحسین خلیلی
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مبارزه با واردات پوشاک
 به کشور

امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران  معاون 
نمایشگاه زنان و تولید ملی را مصداق واقعی اقتصاد 
مقاومتی دانست و گفت: با برگزاری این نمایشگاه 
ثابت شد که می توانیم با واردات پوشاک به کشور 

مبارزه کنیم.
مجتبی عبداللهی در این باره گفت: در نهمین دوره 
این نمایشگاه شاهد توجه به اقتصاد مقاومتی و تولید 
ملی هستیم؛ رویکردی که در دوره های گذشته هم 
وجود داشته و حاال در نهمین دوره شاهد به ثمر 
نشستن برنامه ها و مجموعه  فعالیت هایی هستیم که 

برای برپایی این نمایشگاه صورت گرفته است.
این  برگزاری  اصلی  محورهای  از  یکی  عبداللهی 
نمایشگاه را حضور زنان سرپرست خانوار دانست و 
گفت: با توجه به تولیداتی که در این نمایشگاه شاهد 
هستیم، می توان گفت گام های خوب و مثبتی در 
این زمینه برداشته شده و تمامی این ها با محوریت 
ستاد توانمندسازی بانوان در شهرداری تهران و زنان 

سرپرست خانوار بوده است.
وی در ادامه بر حمایت شهرداری تهران از برگزاری 
چنین نمایشگاه هایی تاکید کرد و گفت: همه ی ما در 
قسمت های مختلف شهرداری و معاونت اجتماعی به 
صورت کامل از این نمایشگاه ها حمایت می کنیم و 
برای گسترش این فعالیت ها و برگزاری نمایشگاه  در 

محل های دیگر آماده هستیم.
عبداللهی با تاکید بر لزوم مبارزه با واردات پوشاک 
به کشور افزود: با برگزاری این نمایشگاه ثابت شد 
که می توانیم دست روی زانوهای خودمان بگذاریم 
و از توان تولیدی و طراحی خودمان استفاده کنیم، 
کیفیت را باال ببریم و به نوعی با واردات پوشاک به 

کشور مبارزه کنیم.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در 
رابطه با دستاوردهای چنین نمایشگاه هایی گفت: این 
نمایشگاه ها می تواند دستاوردهای مختلفی داشته 
از دستاوردها و  باشد. بحث اشتغال زایی هم یکی 

خروجی های چنین اقداماتی است.
سرپرست  زنان  برای  اشتغال زایی  کرد:  تاکید  وی 
واالی  جایگاه  به  احترام  خانواده،  تحکیم  خانوار، 
بانوان در جامعه ی اسالمی و ...همه از دستاوردها و 

خروجی های این نمایشگاه است.

ثبات قیمت لوازم  تحریر در 
آستانه بازگشایی مدارس

لوازم  و  نوشت افزار  فروشندگان  اتحادیه  رییس 
مهندسی اعالم کرد: لوازم  تحریر مورد نیاز محصالن 

در سال جاری افزایش قیمت ندارد.
موسی فرزانیان درباره  آخرین وضعیت لوازم تحریر 
در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها اظهار کرد: 
در حال حاضر کمبودی در واردات لوازم تحریر وجود 
ندارد و به میزان کافی وسایل مورد نیاز دانش آموزان و 

دانشجویان در بازار فراهم است.
وی با اشاره به این که ۷۰ درصد لوازم تحریر وارداتی 
و ۳۰ درصد آن تولید داخل است، بیان کرد: این در 
حالی است که ۱۰۰ درصد دفترهای موجود در بازار 

تولید داخل است.
لوازم  و  نوشت افزار  فروشندگان  اتحادیه  رییس 
مهندسی با بیان این که حدود دو سال است که بازار 
لوازم  تحریر ثبات داشته و با افزایش قیمت روبرو نبوده 
است، خاطر نشان کرد: در سال جاری نیز افزایش 
قیمتی در بازار لوازم  تحریر نخواهیم داشت و پس از 

آن باید منتظر شرایط گمرکی باشیم.
بعضی  تخلف  احتمال  درباره   همچنین  فرزانیان 
فروشندگان با توجه به افزایش میزان تقاضا در بازار 
عنوان کرد: تعداد واحدهای متخلف در این حوزه 
بسیار کم است و به ندرت شاهد گران فروشی در این 
صنف هستیم.وی افزود: اگر هم واحد متخلفی وجود 
داشته باشد پس از ارائه  گزارش پرونده ایجاد شده در 
کمیسیون شکایت بررسی می شود؛ هرچند که سعی 
بر این است که تا پیش از این مرحله مشکل موجود 
بین فروشنده و خریدار برطرف شود، اما در نهایت اگر 
این اتفاق رخ ندهد بازرسی اصناف در مرحله  پایانی 

رای به پملب واحد مربوطه می دهد.
لوازم  و  نوشت افزار  فروشندگان  اتحادیه  رییس 
مهندسی با بیان این که از ۱۵ شهریورماه تا ۱۵ مهرماه 
بیشترین عرضه و تقاضای لوازم  تحریر در بازار وجود 
دارد، اظهار کرد: به طور عمده مردم ۷۰ تا ۸۰ درصد 
نیازهای خود را در این یک ماه تهیه می کنند و ٢۰ تا 

۳۰ درصد نیازهای آنها در طول سال تهیه می شود.

واکسن آنفلوآنزا با تشخیص 
پزشک تزریق شود

 یک متخصص بیماری های عفونی گفت: افرادی 
آسم،  مزمن،  برونشیت  بیماری های  دچار  که 
زیرنظر  هستند  عروقی  و  قلبی  و  دیابت   ،HIV

پزشک واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.
 دکتر محمدرضا ناظر اظهار کرد: با توجه به اینکه 
به زودی فصل پاییز آغاز می شود و در این فصل 
ابتدای فصل کم  بارندگی در  هوا سردتر شده و 
است، قطعاً آلودگی هوا زیاد می شود و شرایطی 

برای انتقال عفونت های بیشتر مهیا می شود.
وی ادامه داد: در این فصل که آغاز سال تحصیلی 
افزایش  )دانش آموزان(  افراد  تجمع  است  جدید 
می یابد که این خود عاملی بر تشدید بیماری های 

عفونی و ویروسی در بین افراد خواهد بود.
در  گفت:  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
اوایل پاییز شاهد شیوع  انتهای فصل تابستان و 
ویروس های روده ای خواهیم بود که عالئمی مانند 
گرفتگی بینی، گلودرد، آبریزش بینی و اسهال را 
ویروسی  بیماری های  نشان دهنده  این  که  دارد 

روده ای است.
وی اظهارکرد: با شروع فصل پاییز سرماخوردگی 
بینی(  مخاط  )بافت  فوقانی  تنفسی  دستگاه 
نوع  خطرناک ترین  که  می کند  درگیر  را 
پیشگیری  قابل  که  آنفلوآنزاست  سرماخوردگی 
است و تنها ویروسی بوده که هم دارو و هم واکسن 

برای درمان و پیشگیری دارد.

راه اقتصاد مقاومتی از فرهنگ می گذرد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به راهکار تحقق 
اقتصاد مقاومتی گفت: اگر راهکارهای فرهنگی در کنار اقتصادی قرار نگیرد، 

موفقیتی حاصل نخواهد شد.
به گزارش پیام زمان  از روابط  عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان، حجت االسالم نصرا... پژمان فر در جمع 
دانش آموزان انجمن های اسالمی با طرح مباحثی در خصوص اقتصاد 
مقاومتی تصریح کرد: چیزی که در اوایل انقالب در خصوص مشارکت 
مردم، ساده زیستی مسئوالن و مردم مطرح بود اتفاق مهم فرهنگی بود 
که توانست در مقوله و معضل آن دوره تاریخ کشور یعنی جنگ، تاثیرات 

بزرگی داشته باشد.
وی گفت: به عبارت دیگر پس از پیروزی انقالب و شرایط نامساعد در زمان 
وقوع جنگ تحمیلی، شرایطی سخت در کشور حاکم شد و می رفت که 
کشور را با تهدیدی بزرگ رو به رو کند، اما با تدبیر امام راحل به فرصتی 
بزرگ تبدیل شد که توانست همه مردم و مسئوالن را یک صدا کرده و 

کمک بزرگی به حل معضل کشور کند.
پژمان  فر خاطرنشان کرد: در آن دوره دشمن با تمام گستردگی امکانات وارد 
عمل شده بود و حتی بخش هایی را نیز تصرف کرده و در حال پیشرفت بود، 
در این شرایط امام راحل با اعتماد به توان داخلی از مردم در تمام عرصه ها 

و صنوف کمک گرفت و تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
پژمان فر گفت: در خصوص اقتصاد مقاومتی که با ریاضت اقتصادی متفاوت 
است، عنصر فرهنگ بسیار مهم است، یعنی باید مردم نقش خود را در این 
عرصه ایفا کنند و با اتکا به توان داخلی، خودباوری و اعتقاد به ظرفیت های 
درونی به عنوان فرهنگ به باور رسیده و گام های اساسی در این راه بردارند.
وی با اشاره به قاچاق در کشور، آن را عامل اساسی بیماری اقتصاد کشور 
ارزیابی کرد و گفت: این امر معضالت بزرگی در کشور برای اقتصاد ایجاد 
کرده است که سوء مدیریت آن را دامن می زند، لذا مردم باید برای حل این 

مشکل به میدان آمده و فرهنگ مبارزه با قاچاق را تحقق بخشند.
پژمان فر اظهار داشت: نگاه به حوزه فرهنگ باید نگاه دست اول باشد، در 
این زمینه انتقاداتی به دولت وارد است که البته به ریاست جمهوری در این 
خصوص گله هایی عرضه شده و اعالم کردیم که نگران این نوع نگاه و نادیده 

گرفتن توجه به فرهنگ هستیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر توجه و 
ایجاد شبکه ملی ارتباطات )اینترنت ملی( گفت: اینکه بسیاری شبکه ملی 
ارتباطات را از ما مطالبه می کنند قابل تامل است و اینکه سرورهای استفاده 
ار اینترنت در کشور کانادا است چیز بسیار خطرناک و نادرستی است که 
اطالعات ما در اختیار دیگران بوده و هزینه های زیادی از جیب مردم به آن 

تعلق می گیرد که بسیار آزار دهنده است.
وی گفت: طی روزهای اخیر از راه اندازی شبکه ملی ارتباطات سخن گفته 
شد که صحیح نیست، ضمن آنکه بحث فیلترینگ هم امری محال بوده و 

چیزی به عنوان فیلتر برای فضای مجازی نداریم.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به بحث فیلم و 
سینما هم افزود: در دنیا، پیام ها در قالب فیلم و سینما ارائه می شود اما در 
کشور ما این اتفاق نمی افتد و به جای حل مشکل و معضل، به مشکالت 
و معضالت اضافه هم می شود و در این زمینه الزم است بچه های متدین و 
ارزشی وارد عرصه شده و به تولید برنامه ها و فیلم های سازنده دست بزنند.

27 شهریور پایان
 مهلت بخشودگی جرائم بیمه ای

اجتماعی گفت: کارفرمایان خوش  تامین  معاون فنی و درآمد سازمان 
حساب واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی واجد شرایط تا پایان وقت 
اداری روز شنبه ٢۷ شهریور ماه جاری فرصت دارند تا از طرح بخشودگی 

جرائم بیمه ای برخوردار شوند.
به گزارش پیام زمان از  سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا افزود: 
نمایندگان کارگاههایی که در گذشته دچار بحران بوده اند برای برخورداری 
از تسهیالت فراهم شده می بایست طی روزهای باقی مانده از مهلت قانونی 

به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب دائمی 
خواهد بود، اظهار داشت: در صورت بروز بحران ها در آینده نیز کارفرمایان 
امکان استفاده از تسهیالت بخشودگی جرائم را خواهند داشت که البته 
خوش حسابی قبل از بروز مشکل شرط اصلی برخورداری از حمایتهای 
این قانون است و برای بهره مندی از این مزایا می بایستی مراتب را حداکثر 

ظرف ۳ماه از تاریخ وقوع به شعب سازمان تامین اجتماعی اعالم کنند.
زدا با اشاره به اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان از سوی 
این سازمان گفت: این طرح در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، 
تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال کشور به اجرا گذاشته 

شده است.
وی مشموالن طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان را واحدهای فعال 

تولیدی، صنعتی و معدنی سراسر کشور اعالم کرد.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تصویب پیشنهاد 
جرائم  بخشودگی  برای  وزیران،  هیات  توسط  اجتماعی  تامین  سازمان 
کارفرمایان خوش حساب، گفت: آئین نامه پیشنهادی این سازمان به گونه 
ای تنظیم شده است که عالوه بر کمک به رفع مشکالت واحدهای تولیدی، 
مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به 
موقع حق بیمه باشد.زدا با بیان اینکه غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه 
از شرایط مهم استفاده از مزایای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای است، 
گفت: آن دسته از کارگاههایی که بر اثرحوادث غیرمترقبه از قبیل بالیای 
طبیعی شامل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد و زلزله، 
نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه تعطیل موقت شده 
اند و یا فعالیت آنها با رکود مواجه شده و در نتیجه در خصوص پرداخت حق 
بیمه کارگران دچار مشکل شده اند، می توانند با پرداخت یکجا یا ترتیب 

پرداخت اصل حق بیمه با رعایت آئین نامه از جرائم مربوطه معاف شوند.
وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و 
کمک به رونق اقتصادی، تسهیالتی نیز برای تقسیط اصل بدهی های بیمه 
ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه 

با اقساط طوالنی تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه ای نیز پرداخت شود.

تاکید وزارت بهداشت 
بر فراگیر شدن طب سنتی

مدیرکل دفتر طب سنتی ایرانی - اسالمی وزارت بهداشت  ضمن اشاره 
به استراتژی سازمان بهداشت جهانی در خصوص استفاده نظام سالمت 
کشورها از ظرفیت طب سنتی، بر فراگیر و جهانی شدن طب سنتی و مکمل 
تاکید کرد.دکتر محمود خدادوست در خصوص اهمیت طب سنتی و مکمل 
از نگاه سازمان جهانی بهداشت گفت: در اولین استراتژی سازمان جهانی 
بهداشت که برای سال ٢۰۰٢ تا ٢۰۰۵ تدوین شده بود، به راهبردهای 
اساسی برای توسعه استفاده از ظرفیت طب سنتی و مکمل در نظام سالمت 
اشاره و حتی تکلیف شده بود که کشورهای عضو، خدمات خود را در حوزه 

طب سنتی در نظام سالمت ادغام و از این ظرفیت استفاده کنند.
به  که   ٢۰۱۴  -٢۰٢۳ استراتژی  تدوین  برای  سازمان  این  افزود:  وی 
درخواست کشورهای عضو و به منظور راهنمایی برای ادغام طب سنتی و 
مکمل در سیستم های بهداشتی، اقدام به تدوین آن کرد، تجزیه و تحلیلی 
از روند پیشرفت طب سنتی در دنیا پس از اولین استراتژی خود انجام داد و 
سپس به این جمع بندی رسید که تقاضاها و گرایش ها به سوی طب سنتی 
و مکمل در سراسر جهان رو به افزایش است. همچنین  طب سنتی و مکمل 
نه تنها برای درمان بیماری ها و بویژه بیماری های مزمن کاربرد دارد، بلکه به 
طور گسترده ای در پیشگیری از بروز بیماری ها، ارتقا و حفظ سالمت نیز 

استفاده می شود و کاربرد آن برای دولت ها مقرون به صرفه است.

خبرخبر

وزارت  واگیر  بیماریهای  مدیریت  مرکز  رئیس 
 : گفت  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
تاکنون ۳۱ هزار و ۹۵۰ بیمار مبتال به ایدز در 

کشور شناسایی شده اند.
محمدمهدی گویا در حاشیه نشست تخصصی 
بیماری های منتقله از آب و غذا در ساری در 
بیماران  تقریبی  آمار  خبرنگاران  با  وگو  گفت 
ایدزی در کشور را حدود ۸۰ هزار نفر برآورد 

کرد.
درمان  و  بهداشت  وزارت   : کرد  اضافه  وی 
از  درصد   ۹۰ حداقل  شناسایی  دنبال  به 
شمسی   ۱۳۹۹ سال  تا  کشور  ایدزی  بیماران 
برای  را  خود  کار  و  است  ٢۰٢۰میالدی(   (

شناسایی این بیماران شروع کرده است.
به گفته وی این وزارتخانه متعهد شد تا سال 
٢۰٢۰ میالدی ۹۰ درصد از بیماران مبتال به 
نظر می  به  قرار دهد که  را تحت درمان  ایدز 
رسد به دلیل تن ندادن این بیماران به مراکز 

درمانی این تعهد به سختی عملیاتی شود.
پرخطراین  رفتارهای  شدن  آشکار   ، گویا 
اصلی  علت  را  جامعه  و  خانواده  نزد  بیماران 

فرار این گروه از بیماران از مراکز درمانی برای 
کنترل بیماری دانست.

معرض  در  افراد  و  ها  خانواده  به  اموزش  وی 
خطر را یکی از راهکارهای اصلی برای کنترل 

این بیماری درکشوراعالم کرد.
دکتر گویا اضافه کرد : وزارت بهداشت و درمان 

برای اجرای دقیق برنامه خود برای پیشگیری و 
کنترل بیماری ایدز نیاز به حمایت تمام مردم و 
مسووالن از جمله رسانه ها برای اطالع رسانی 

دقیق دارد.
در  بهداشت  وزارت  دغدغه  مهمترین  وی 
باردار  مادران  شناسایی  را  ایدز  بیماری  بخش 

و کودکان در معرض خطر اعالم کرد.
درمان  و  بهداشت  وزارت  در  مسوول  این 
قبل طرح  دو سال  از  وزارتخانه  این  که  گفت 
معرض  در  کودکان  و  باردار  مادران  شناسایی 

خطر را در مناطق آلوده شروع کرد.
رئیس مرکزمدیریت بیماری های واگیر وزارت 
که  گفت  پزشکی  وآموزش  بهداشت،درمان 
به  طبیعی  بالیای  طغیان  کردن  فروکش  با 
از  بیماری  بروز  برای  نگرانی  سیل  خصوص 

طریق آب و غذا وجود دارد.
دکتر گویا افزود : مراکز بهداشتی ودرمانی ما 
پس از این حوادث در استان های شمالی ،آب 
تواند  می  که  سایرفرایندی  و  فاضالب  شرب، 
باعث بروز بیماری واگیردار در این مناطق شود 
مشکل  تاکنون  و  آوردند  در  کنترل  تحت  را 

خاصی وجود نداشته است.
کشور  شمالی  های  استان  سیلزدگان  به  وی 
برخی  بروز  احتمال  دلیل  به  تا  کرد  توصیه 
در  را  فردی  بهداشت  مناطق  این  در  بیماریها 
رعایت  شرب  آب  جمله  از  موادغذایی  مصرف 

کنند.

شناسایی حدود 32 هزار بیمارایدزی درایران

99 درصد آرد نانوایی ها 
غنی سازی شد

و  آرایشی  غذایی،  های  فراورده  بر  نظارت  کل  مدیر 
۹۹ درصد  از غنی سازی  دارو  و  غذا  بهداشتی سازمان 

آرد تولیدی نانوایی ها خبر داد.
بهروز جنت گفت: از حدود چهار میلیون و ۷۵۰هزارتن 
نانوایی به جز سنگک با مصرف ۹۰۰ هزار  آرد تولیدی 
کیلو گرم ماده غنی سازی آرد)پرمیکس(، چهار میلیون 
شده  سازی  غنی  نانوایی  آرد  به  آن  تن  هزار   ۶۹۰ و 

تبدیل شده است. 
از  پیشگیری  های  راه  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
مواد  سازی  غنی  کشوری  هر  در  ها  مغذی  ریز  کمبود 
غذای  عمده  در کشورمان  نان  و  است  پرمصرف  غذایی 
مردم محسوب می شود؛ بطوریکه براساس بررسی های 
کیلوگرم   ۱۳۰ ایران  در  نان  مصرف  سرانه  شده  انجام 

است. 
ادامه داد: به همین دلیل نان به عنوان یک حامل  وی 
مانند  ها  ریزمغذی  انواع  با  سازی  غنی  برای  مناسب 

آهن و اسیدفولیک در نظر گرفته می شود. 
و  آرایشی  غذایی،  های  فراورده  بر  نظارت  کل  مدیر 
نان  سازی  غنی  افزود:  دارو  و  غذا  سازمان  بهداشتی 
بر رنگ و  تاثیر معنی داری  با آهن و اسیدفولیک هیچ 
طعم آن ندارد و به همین منظور در ضابطه های مواد 
غنی  و  آمد  عمل  به  هایی  بازنگری  آرد  ویژه  به  غذایی 
کار  دستور  در  فولیک  اسید  و  آهن  با  ماده  این  سازی 

قرار گرفت. 

ترمیم عضله قلب به کمک
 سلول های بنیادی 

ایران  عروق  و  قلب  تازه های  کنگره  هجدهمین  رئییس 
گفت: امروزه به کمک سلول های بنیادی می توان بخشی از 
عضله از دست رفته قلب را ترمیم و بیماران را درمان کرد. 
و  قلب  تازه های  کنگره  هجدهمین  در  قاسمی  مسعود 
از  استفاده  زمینه  در  ایران  پیشرفت های  درباره  عروق  
که  پیشرفت هایی  به  توجه  با  گفت:  بنیادی،  سلول های 
حاصل  آن  از  استفاده  و  بنیادی  سلول های  زمینه  در 
قلبی  بیماران  به خصوص  بیماران  از  بسیاری  است  شده 
دهه   ٢ طی  داد:  ادامه  شده اند.وی  بهره مند  آن  نتایج  از 
و  بنیادی  سلول های  زمینه  در  علمی  پیشرفت های  اخیر 
استخراج آن گسترش بسیار خوبی در کشور داشته است 
و  مغز  از  را  سلول ها  این  محققان  امروز  که  گونه ای  به 
در  و  می کنند  ... جداسازی  و  ناف، چربی  بند  استخوان، 

حوزه درمان مورد استفاده قرار می گیرد.
با  ایران  عروق  و  قلب  تازه های  کنگره  هجدهمین  رئیس 
بیماران  برای  بنیادی  سلول های  از  استفاده  اینکه  بیان 
نیاز به همکاری تیم درمانی و تشخیصی دارد، یادآور شد: 
سلول های بنیادی تنها برای بیمارانی که بخشی از عضله 
قلب آنها از بین رفته باشد مورد استفاده قرار می گیرد به 
همین دلیل قبل از تزریق سلول های بنیادی باید نسبت 
به از بین رفتن سلول های عضله قلب اطمینان حاصل کرد.

ایران هم پای سایر کشورهای پیشرفته  وی ادامه داد: در 
دنیا از سلول های بنیادی برای درمان بیماران به خصوص 

بیماران قلبی استفاده می شود.

اجرای طرح رایگان سالمت
 مردان شاغل 

مجری طرح سالمت از آغاز اجرای طرح رایگان سالمت برای 
تمام مردان شاغل در سازمان ها و نهادها خبر داد. 

برای  ادراکی درباره اجرای طرح رایگان سالمت  حمیدرضا 
تمام مردان شاغل در سازمان ها و نهادها گفت: با ارائه دفترچه 
برای  و...  اوریک  خدمات درمانی تست قند و چربی، اسید 
مردان شاغل انجام خواهد شد.  در این طرح انجام سونوگرافی 

مثانه برای تشخیص پروستات است.
به گفته ادراکی تمام مردان شاغل در سازمان ها و نهادها به 
طور رایگان می توانند از خدمات انجام آزمایش های روتین 
و تخصصی، سونوگرافی و سنجش استخوانی بهره مند شوند.
وی همچنین از انجام آزمایش های الزم برای تشخیص پوکی 
استخوان در این طرح خبر داد و گفت: در کشور ما اکثر افراد 
دارای کمبود ویتامین دی و کلسیم هستند و پوکی استخوان 
به عنوان بیماری خاموش سال در نظر گرفته می شود و برای 
افراد اگر در شروع پوکی استخوان هستند یک نوع درمان و 

اگر پوکی شدید دارند دو نوع درمان انجام می شود.
پروستات  و  کلیوی  بیماری های  کرد:  تصریح  ادراکی 
بیماری  طرح  این  در  اما  هستند،  نهفته ای  بیماری های 

پروستات از سن ۴۰ سالگی قابل تشخیص است.
مجری طرح سالمت خاطر نشان کرد: حدود ۳۵ متخصص 
برداری  تصویر  تخصصی  گروه  در  چه  تخصص  فوق  و 
و  پاراکلینیکال و چه در زمینه کلینیکال مشغول هستند 
در مورد روند درمان بیماری های تشخیصی به بیمار اطالع 

رسانی می کنند و بیمار تحت درمان قرار می گیرد.

رییس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی 
برای  وزارتخانه  این  اقدامات  بهداشت  وزارت 
زنان آسیب  به  بهداشتی درمانی  ارائه خدمات 

پذیر را تشریح کرد.
دکتر پروین افسر کازرونی در خصوص جزییات 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان آسیب 
و  درمانی  بهداشتی،  خدمات  ارائه  گفت:  پذیر 
آموزشی به این گروه از زنان درمراکزی تحت 
آسیب  زنان  سالمت  ارتقای  »مراکز  عنوان 
خدمات  این  شد.  آغاز   ۱۳۸۶ سال  از  پذیر« 
و  آمیزشی  بیماری های  ارزیابی  شامل خدمات 
ایدز، خدمات بهداشت باروری، آموزش، مشاوره 
حرفه آموزی  حیطه های  در  توانمندسازی  و 

است و به صورت رایگان ارائه می شوند.
نیاز  افراد  این  اگر  می کنیم  تالش  افزود:  وی 
به خدمات خاصی مانند دندانپزشکی و تغذیه 
بهداشتی درمانی مورد  به مراکز  را  آنها  دارند، 
مهم  خدمات  از  دیگر  یکی  دهیم.  ارجاع  نظر 
از مادر  ابتال  انتقال  از  در این راستا پیشگیری 
به کودک است. از طرف دیگر کسانی که برای 
دریافت خدمت مراجعه می کنند، پرونده دارند 
و هر سه ماه یک بار تست اچ آی وی می دهند؛ 
در  بیشتر  که  هستند  گروه هایی  جزو  چراکه 
زودتر  باید  و  دارند  قرار   HIV به  ابتال  معرض 
قرار  درمان  و  مراقبت  تحت  و  شده  شناسایی 

گیرند.
رییس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی 
درمان  سرانه  درخصوص  بهداشت  وزارت 
تخصیص داده شده به زنان هدف این مراکز نیز 

توضیح داد و افزود:  در حال حاضر در ۳۴ مرکز 
در ٢٢ دانشگاه علوم پزشکی این خدمات ارائه 
می شود که از سوی دانشگاه های علوم پزشکی  
یا موسسات غیر دولتی راه اندازی شده اند. در 
پذیر، رسما  زنان آسیب  ارتقای سالمت  مراکز 
هنوز  گروه   این  درمان  برای  خاصی  سرانه 
تعریف نشده است و در دانشگاه ها از اعتبارات 
هزینه  برنامه ها  سایر  و  ایدز  کنترل  برنامه 
مراکز  این  خدمات  اینکه  به  توجه  با  می شود. 
دارد،  جامعه  سالمت  تامین  در  موثری  نقش 
تعریف   جهت  راهکارهایی  هستیم  تالش  در 

خدمات در بسته سالمت در نظر گرفته شود.
رییس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی 
وزارت بهداشت در ادامه صحبت هایش با بیان 

اینکه بسیاری از افرادی که تحت پوشش این 
مراکز قرار می گیرند، بیمه ندارند، تصریح کرد:  
در تالشیم از طریق هماهنگی های  انجام شده 
افراد   این  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  توسط  
از  بعضی  این است که  اما مشکل  بیمه شوند، 
شناسایی  کارت  خواب،  کارتن  و  معتاد  زنان 

ندارند تا بتوان جهت بیمه اقدام کرد.
درمانی  بهداشتی  مراکز  به  مراجعه  افزود:  وی 
آنها  است.  سخت  گروه  این  برای  نظر  مورد 
انگ  مراجعه،   صورت  در  که  هستند  نگران 
خورده یا خدمات به آنها ارائه نشود و مشکلی 
تالش  علت  همین  به  بیاید؛  پیش  برایشان 
مراکز  این  به  که  افرادی  طریق  از  می شود  
دریافت  مشاوره  و  آموزش  و  کرده   مراجعه 

بیشتری  افراد  همسان،  افراد  عنوان  به  نموده 
رییس  گفته  کنیم.به  تشویق  مراجعه  برای  را 
اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت 
بهداشت،  این خدمات هم در خود مراکز و هم 
تیم ها  این  ارائه می شود.  سیار  تیم های  توسط 
و  هستند  هدف  گروه  از  افرادی  شامل  بیشتر 
در این خصوص آموزش دیده  و توانایی برقراری 

ارتباط با افراد همسان را دارند.
مراکز  به  کننده  مراجعه  افراد  تعداد  کازرونی 
یک  در  پذیر  آسیب  زنان  سالمت  ارتقای 
اعالم  نفر   ۹۰۰۰ از  بیش  را   گذشته  سال 
تعریف  و  مراکز  این  تقویت  و  افزایش  و  کرد 
گروه های  راحت تر  مراجعه  برای  راهکارهایی 
اداره کنترل  دانست.  رییس  را ضروری  هدف 
بهداشت،  وزارت  آمیزشی  بیماری های  و  ایدز 
اشاره  نیز  پذیر  زنان آسیب  پیگیری درمان  به 
شامل  مراکز  این   پرسنل  کرد:  تصریح  و 
روانشناس، ماما و مددکار هستند و در صورت 
سایر  به  مراقبت،  و  پیشرفته   خدمات  به  نیاز 
را  آنها  درمان  و  داده  ارجاع  درمانی  مراکز 
کرد:  اعالم  همچنین  می کنند.وی  پیگیری 
تمرکز این مراکز عمدتا در مناطقی که احتمال 
حضور این زنان بیشتر است از جمله در مناطق 
از  پیشگیری  برای  است.  شهرها  حاشیه نشین 
این  خدمات  است  الزم  ایدز  بیماری  گسترش 
مراکز در بسته خدمات سالمت تعریف شده و 
این اقدام مهم که در حال انجام است، منجر به 
گسترش مراکز و دسترسی جمعیت بیشتری از 

زنان آسیب پذیر به این خدمات می شود.

خدمات وزارت بهداشت به زنان آسیب پذیر

مدیرعامل سازمان انتقال خون ضمن تشریح 
شرایط و چگونگی اهدای سلول های بنیادی 
خون ساز، از تامین اعتبار صورت گرفته جهت 
گسترش پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی 

خون ساز خبر داد.
 ٢۷ به  اشاره  با  پورفتح اله  علی اکبر  دکتر 

عنوان  به  سپتامبر  با ۱۷  مطابق  شهریورماه 
روز جهانی تقدیر از اهداکنندگان سلول های 
روز  این  با  همزمان  گفت:  خون ساز  بنیادی 
و  تجلیل  به  نیز  ایران  خون  انتقال  سازمان 
تقدیر از اهداکنندگان و داوطلبان پذیره نویسی 

سلول های بنیادی خون ساز اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: پیوند سلول های بنیادی خون ساز 
خون محیطی، مغز استخوان و بند ناف اکنون 
می تواند به بیماران کمک کند و بدخیمی های 
خونی، اختالالت مرتبط با سیستم خون ساز 
و بیماری های ژنتیک خونی را به طور کامل 
درمان کند.مدیرعامل سازمان انتقال خون ادامه 
داد: در تمام دنیا مراکز پذیره نویسی سلول های 
بنیادی خون ساز و خون بند ناف تشکیل شده 
است. در کشور ما نیز در سازمان انتقال خون 
مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز 
)سپاس( تشکیل شده و از سال جاری برنامه 
سازمان انتقال خون آن بوده که مراکز جامع 
اهدای خون در استان ها تشکیل شود و اکنون 
حال  در  استان ها  در  تدریج  به  موضوع  این 

شکل گیری است.
اهداکنندگان  ترتیب  این  به  افزود:  پورفتح اله 
خون عالوه بر اهدای کامل خون، فرصت اهدای 
پالسما، پالکت و همچنین اهدای سلول های 
بنیادی خون ساز را خواهند داشت. در فرآیند 
اهدای سلول های بنیادی خون ساز، ابتدا افراد 
داوطلب اهدا می شوند و مورد ارزیابی قرار گرفته 

و نمونه خون شان جهت انجام آزمایشات مربوط 
به سازگاری نسجی، دریافت می شود. سپس در 
لیست افراد داوطلب اهدای سلول های بنیادی 
قرار می گیرند. پس از آن اگر فردی با نسج آنها 
و  انجام  تکمیلی  آزمایش های  باشد،  سازگار 

فرآیند اهدا انجام می شود.
محل  از  بهداشت  وزیر  با حمایت  افزود:  وی 
صرفه جویی ارزی، منابع مالی برای انجام ۱۰۰ 
هزار مورد آزمایش سازگاری نسجی تامین شده 
انتقال خون  اکنون سازمان  ترتیب  این  به  و 
آماده است پذیره نویسی برای اهدای سلول های 

بنیادی خون ساز را گسترش دهد.
مدیرعامل سازمان انتقال خون درباره خون بند 
ناف نیز گفت: آمار موارد بانک خون بند ناف 
سازمان انتقال خون نیز به ۳٢۰۰ مورد رسیده 
که حاصل ۱۱ هزار خون بند ناف جمع آوری 
براساس  است.  انتقال خون  در سازمان  شده 
استانداردهای جهانی تنها سلول هایی در بانک 
جمع آوری می شوند که باالی ٢ میلیارد سلول 
داشته باشند و ما نیز تمام آزمایش های مرتبط 

با عملکرد و سازگاری آنها را انجام می دهیم.  

مديرعامل سازمان انتقال خون تشريح کرد

گسترش پذیره نویسی »اهدای سلول های بنیادی« 
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برای رسیدن به خواسته ها باید دیگران را به سمت 
بیشتر  این  از  پس  کنید.  متمایل  خودتان  مسیر 
کشف  جهت  رسید.  خواهید  هایتان  خواسته  به 
پیشنهاداتی  کننده  ترغیب  های  استراتژی  بهترین 
از افرادی که در ترغیب و هدایت دیگران به سمت 
اهداف خود مهارت دارند آورده ام )وکال، مشاوران 
بخوانید  را  مطلب  این  ارتباطات(.  متخصصان  و 
به  بیشتر  این  از  پس  باشید  داشته  اطمینان   و 

خواسته هایتان خواهید رسید.

1. خواهش کنید
شاید فکر کنید این عادت بی احترامی به خودتان 
ها  خواسته  به  نرسیدن  موانع  از  یکی  اما  است 
اغلب  ها  انسان  است.  قانون  این  از  نکردن  پیروی 
آن  کردن  بیان  در  اما  دانند  می  را  خود  خواسته 
به  قادر  دیگران  که  بدانید  باید  دارند.  مشکل 
نیستند. شما  ذهن  افکار  و  محتویات   خواندن 
 آن ها آنقدر به کارهای خودشان مشغول هستند 

که به نیازهای دیگران نمی توانند فکر کنند.
سوال  هایتان  خواسته  به  رسیدن  برای  همیشه 
نفس  به  اعتماد  نیازها  کردن  اظهار   بپرسید 
دهید  انجام  را  آن  بیشتر  چه  هر  اما  خواهد  می 
قرارهای  از  قبل  شود.  می  عادت  برایتان  بیشتر 
کاغذ  روی  یا  کنید  آماده  ذهنی  طرح  یک  کاری 
بیاورید. وقتی همه چیز واضح نباشد دیگران گیج 
می شوند و نمی توانند به شما پاسخ مثبت بدهند. 
نکات مختصر به آن ها کمک می کند که چه کاری 

انجام دهند.

2. به ديگران کمک کنید که با نظر شما به 
توافق برسند

اگر با شخصی روبرو هستید که می دانید به سختی 
با عقاید دیگران موافقت می کند تمام عقیده خود 
با  ابتدا  است  بهتر  نکنید.  بازگو  کامل  طور  به  را 
بحثی شروع کنید که به آرامی او را به سمت برنامه 
بیشتری  جلسات  به  کار  این  برای  بکشانید.  خود 
خواهید  می  اگر  پس  دارید.  نیاز  مذاکره  برای 
شخصی را در رابطه با ایده و نظر خودتان متقاعد 
کنید باید جلسات بیشتری برای مذاکره با او داشته 

باشید.
بازگو  شخصی  به  را  جدید  نظریه  یک   وقتی 
مقابل آن جبهه می  ابتدا در  در  می کنید معموال 
گیرند. اما اگر به آن ها در رسیدن به نظر خودتان 
به  دارند   که  کنند  نمی  تصور  دیگر  کنید  کمک 
می  درک  بلکه  کنند  می  رسیدگی  شما  خواسته 
خواسته  همان  خواسته  این  واقع  در  که  کنند 
خودشان است. بهترین راه برای انجام این کار این 
اما  با هدف خودتان شروع کنید  را  است که بحث 
اجازه دهید که با سوال هایی که مطرح می شود و 
شما مطرح می کنید بحث بیشتر باز و روشن شود. 
با آن چیست؟  رابطه  به عنوان مثال: نظر شما در 
شما چه راه حلی برای آن دارید؟ اینگونه بهتر می 
با  توانید  می  حتی  بفهمید.  را  ها  آن  نظر  توانید 
پاسخ دادن به این سوال ها مسیر بحث را به سمت 

هدف خودتان هدایت کنید.
در طول بحث باید نظر دیگران را هم تایید کنید. 

البته نیاز نیست که نظر آن ها را به عنوان بهترین 
ایده  بگویید:  مثال  عنوان  به  بپذیرید  حتما  نظر 
مسئله  به  زاویه  این  از  به حال  تا  من  است  خوبی 
خوبی  ها حس  آن  به  گونه  این  بودم.  نکرده  نگاه 
بپذیرند  را  شما  نظر  که  این  احتمال  و  دهید  می 

بیشتر می شود.

3. مراقب کلمات خود باشید
می  حرف  خودتان  خواسته  درباره  که  هنگامی 
تاثیر  تحت  هایتان  گفته  که  است  سخت   زنید 
آن  باشد  چه  هر  چون  نگیرد  قرار  تان  خواسته 
با  خود  خواسته  بیان  در  اگر  شماست.  خواسته 
کلماتی که به زبان می آوریم حالت توهین داشته 

باشیم اصال گفته هایمان شنیده نمی شوند.
هم ارتباطات کالمی و هم ارتباطات غیر کالمی در 
گفتگوها بسیار مهم هستند. پس وقتی می خواهید 
کنید  سعی  باید  بدهید  دیگران  به  را  پیشنهادی 

پیشنهاد  قبول  چون  باشد  نداشته  توهین  حالت 
کار  بهترین  شود.  می  غیرممکن  ها  آن  برای  شما 
این است که به جای ”تو” از ”من” یا ”ما” استفاده 
کنید. به جای این که بگویید ” باید فالن سهم از 
دوست  من   ” بگویید  دهی”  انجام  تو  را  خانه  کار 
اول  جمله  کنم”  عوض  را  کارمان  تقسیم  که  دارم 
یک  دوم  جمله  اما  دارد  دستوری  و  حمله  حالت 

پیشنهاد است.

4. شنونده واقعی باشید
نیستند.  فعال  شنونده  اما  دهند  می  گوش  همه 
طی  در  ها  انسان  ما  که  اند  کرده  اثبات  مطالعات 
ایم  شنیده  که  چیزهایی  تمام  سوم  یک  ساعت   ۳
را فراموش می کنیم و پس از ٢ ماه ۷۵درصد آن 
شنیده ها را فراموش می کنیم درست مثل این که 
از یک گوش وارد و از گوش دیگر خارج می شوند.
در  اما  دهند  دارند گوش می  کنند  فکر می  مردم 

واقع انتظار می کشند که نوبت حرف زدن خودشان 
که  مهمی  اطالعات  باشد  طور  این  اگر   بشود. 
دست  از  را  بکند  شما  به  بزرگی  کمک  تواند   می 
به دقت گوش می  اگر  اید. مثال سواالتی که  داده 
دادید می توانستید از او بپرسید. خوب گوش دادن 
مثل مدیتیشن می ماند. باید به افکار دیگران توجه 
اما  باشید.  داشته  واقعی  حضور  و  کنید  دقت  و 
ابتدا گوشی  در  داد؟  انجام  را  کار  این  باید  چگونه 
نگاه کنید  موبایل را خاموش کنید. به صورت فرد 
البته نیازی نیست که به او خیره شوید. در ذهنتان 
نظر او را مرور کنید تا مطمئن باشید که پیغام او 

را گرفته اید.

5. درخواست کمک کنید
سخت  مردم  برای  کمک  درخواست  دالیلی  بر  بنا 
آنقدرها  کمک  درخواست  که  بدانید  باید  است.اما 
اینطور که شما فکر می کنید  و  هم سخت نیست 
نشان دهنده پستی یا عدم تکامل شما نیست بلکه 
به خواسته خود  زودتر  به شما کمک می کند که 

برسید.
دهد  نمی  نشان  را  شما  ضعف  کمک  درخواست 
محققان  دهد.  می  نشان  را  شما  بودن  انسان  بلکه 
تمایل دیگران  انسان ها معموال  ما  اند که  دریافته 

برای کمک را دست کم می گیریم.

6. روابط را در اولويت قرار دهید
نیاز خواهیم  به دیگران  برای حمایت عقایدمان  ما 
نفر  یک  از  بیشتر  ها  آن  اگر  خصوص  به  داشت. 
نفر خواهد  از یک  بیشتر  تاثیرشان هم  باشند پس 
شخصی  اگر  حتی  کاری.  تیم  یا  خانواده  مثل  بود 
ای  گوشه  در  اما  باشید  کوش  سخت  و  باهوش 
که  نکنید  سعی  و  باشد  خودتان  کار  به  سرتان 
همکاران، رئیس یا مدیر را بشناسید هنگام بیان و 

تایید نظرتان با مشکل مواجه خواهید شد.
بنابراین با آن ها ارتباط برقرار کنید باید نسبت به 
اطرافیانتان کمی کنجکاو باشید. با چیزهای جزئی 
عالقه درباره  زندگی،  محل  درباره  کنید.   شروع 
آن  بپرسید.  هفته  آخر  های  سرگرمی  به  ها  آن   
ها را به بیرون دعوت کنید و با هم قهوه بخورید. 

نکاتی ساده و مهم
 برای بهتر شدن طعم قهوه

قهوه  فنجان  یک  نوشیدن  از  بدتر  چیز  هیچ  
جوشیده و بدطعم نیست.

برای  ساده ای  ترفندهای  خوشبختانه  اما   
این نوشیدنی خوش  از خراب شدن  پیشگیری 

عطر وجود دارد.
که  ای  مساله  ترین  بدیهی  البته  و  نخستین   •
باید در مورد قهوه رعایت نمود، اطمینان از تازه 

بودن دانه های آن است.
آن  نوشیدنی  باشد،  تر  تازه  قهوه  دانه  هر چه   
اما  بهتری خواهد داشت.  و طعم  تر  عطر غنی 
پس از آن، آب سرد نیز نقش بسیار مهمی در 
این امر ایفا می نماید. به یاد داشته باشید که آب 
گرم یا حتی ولرم موجب می شود تا قهوه شما 

طعم ماندگی به خود بگیرد.
 اگر آب قهوه هنگام دم کشیدن داغ تر از ۹۰ 
درجه بود، قهوه شما طعم جوشیده و بدی می 

گیرد.
• همچنین، هنگام دم نمودن قهوه نیز دمای آن 
باید بین ۹۰ تا یک صد درجه سانتی گراد باشد 
داشته  انتظار  می توانید  که  طعمی  بهترین  تا 

باشید را از آن بگیرید.
• اگر آب قهوه هنگام دم کشیدن داغ تر از درجه 
و  جوشیده  طعم  شما  نوشیدنی  بود،  یادشده 

بدی به خود خواهد گرفت.
تاثیر  آن  طعم  در  نیز  قهوه  دانه  دادن  بو   •

بسزایی دارد. 
درست است که این دانه ها باید به اندازه بوداده 
شوند که رنگشان قهوه ای شود، اما اگر در این 
کار زیاده روی نمایید، دانه ها سیاه شده و بوی 

سوختگی به خود می گیرند.
می شود،  تهیه  آن  با  که  قهوه ای  نتیجه،  در   

تلخی ناخوشایندی خواهد داشت.
• کثیف بودن ظروفی که در آن ها قهوه را دم 
می کنید نیز در عطر و طعمش تاثیر می گذارند.
 به طور مثال اگر فرنچ پرس مورد استفاده تان 
بوی  باشید،  گرفته  فقط آب  و  نشسته  تمیز  را 
خراب  موجب  و  باقیمانده  آن  در  مانده  قهوه 

شدن مزه نوشیدنی جدید می شود.

 اینگونه به خواسته هایتان می رسید...

آنتی  و  فیبر  از  سرشار  است!  سالم  است!  طبیعی 
برای  میوه  بله  است!  سرطانی  ضد  های  اکسیدان 
سالمتتان مفید است، اما قبل از اینکه میوه را گاز بزنید 

هشدارهای مهمی هست که باید در نظر بگیرید. در 
ادامه می خواهیم ۶ چیز که باعث می شوند اشتباه میوه 

بخورید را به شما معرفی کنیم.
 فکر می کنید همه میوه ها يکسان هستند

متفاوت  یکدیگر  از  را  توت  و  آناناس  چیزی   چه 

می کند؟ با اینکه هر دو حاوی ویتامین های مفید برای 
بدن هستند ) آناناس منبعی غنی از فوالت و ویتامین 
B۶ و توت نیز سرشار از فیبر و ویتامین C است ( اما 
مقدار متفاوتی کربوهیدرات قند و فیبر در خود دارند. 

بهترین میوه ها مقدار زیادی پلی فنل ) ماده شیمیایی 
که با التهاب مبارزه می کند ( در خود دارند و شاخص 
گلیسمی شان نیز پایین است. شاخص گلیسمی نشان 
می دهد که یک غذا چقدر سریع می تواند قند خونتان 
را افزایش دهد. میوه هایی که شاخص گلیسمی پایین 

 دارند انتخاب های بهتری هستند چون آرام تر هضم
 می شوند، بنابراین باعث افزایش ناگهانی قند خونتان 
زمان  مدت  برای  کنند  می  کمکتان  و  شوند  نمی 

بیشتری سیر بمانید.
 

توت ها مقدار زیادی پلی فنل دارند و شاخص گلیسمی 
شان نیز پایین است. به صورت کلی بیشتر میوه هایی 
که رنگ تیره تری دارند، مانند انگور هایی تیره رنگ 
 در مقایسه با میوه هایی با رنگ روشن مانند موز و 
ملون ها آنتی اکسیدان بیشتری دارند و در هر وعده 

میزان قندشان نیز پایین تر است.
 

میزان نامشخصی میوه می خوريد

برخی برنامه های کاهش وزن اجازه می دهند هرچقدر 
دلتان می خواهد میوه و سبزیجات مصرف کنید اما این 
کار به نظر خیلی هوشمندانه نمی آید. مسلما می توانید 
مقدار بسیار زیادی سبزیجات غیرنشاسته ای میل کنید 
اما میوه ها چیزهایی هستند که باید بیشتر حواستان را 
در موردشان جمع کنید، دلیلش هم گلیسمی باالیی 
است که بعضی از آنها دارند. از آنجا که طعم میوه ها 
شیرین و دلچسب است، ممکن است بدون اینکه متوجه 
شویم پرخوری کنیم. در این حالت قند خون به دلیل 
 گلوکز و کالری باال می رود و منجر به افزایش وزن

 می شود.
 چه مقدار باید میوه بخوریم؟ برای بیشتر افراد بالغ دو 
فنجان در روز توصیه می شود ولی باز هم این مقدار 
است.  متفاوت  اندام  تناسب  سطح  و  سن  به  بسته 
برش  که  کنید  می  استفاده  هایی  میوه  یا  توت   اگر 
خورده اند هیچ اشکالی ندارد که از فنجان های اندازه 
گیری استفاده کنید ) سعی کنید هر وعده یک دوم 

فنجان باشد (.

  بر اساس میزان گرسنگی تان انتخاب
 متفاوتی نمی کنید

صدای شکمتان درآمده و هنوز چند ساعتی تا آماده 
چیزی  دارید  دوست  فقط  یا  است؟  باقی  غذا  شدن 
بخورید که هوستان به شیرینی را فرو بنشاند؟ قبل 
از اینکه بخواهید چیزی انتخاب کنید ابتدا این مورد 
را برای خود روشن کنید. برای مثال یک سیب بزرگ 
۱٢۰ کالری دارد اما یک سیب کوچک فقط ۵۳ کالری. 
همچنین هنگام انتخاب یک سیب را هرگز در اندازه با 
یک پرتقال مقایسه نکنی. کالری یک پرتقال بزرگ در 

 واقع برابر است با کالری یک سیب کوچک.
میوه را به تنهايی می خوريد

با اینکه یک قطعه میوه از یک قطعه شکالت شیرین 
بهتر است اما همچنان پتانسیلش را دارد که قند خونتان 
را باال ببرد و سپس باعث سقوط آن شود. میوه را با 
مقداری پروتئین ترکیب کنید ، مثال مقداری پنیر یا 
کره بادام زمینی این کار باعث می شود میوه باعث فراز 
و فرود ناگهانی در قند خونتان نشود. میوه باعث افزایش 
هورمون  رفتن  باال  باعث  پروتئین  و  انسولین  سطح 
گلوکاگون می شود. این دو هورمون برای ثابت نگه 

داشتن سطح قند خون با یکدیگر کار می کنند.

مخصوصا اگر دیابت یا پیش دیابت دارید خوردن 
پروتئین به همراه میوه بسیار با اهمیت می شود. در 
غیر این صورت ممکن است عالئم باال رفتن قند خون از 

جمله افزایش ضربان قلب را تجربه کنید.
 

میوه ارگانیک نمی خريد
از  بسیاری  اما  شود  می  بیشتر  اش  هزینه  بله 
متخصصان بر این عقیده هستند که ارزشش را دارد 
متخصصان  میوه.  انواع  از  بعضی  مورد  در  ،حداقل 
توصیه می کنند انواع سیب، انگور و دیگر میوه هایی 
که زیاد از آفت کش ها در آنها استفاده می شود را 
باعث  کار  این  کنید.  خریداری  ارگانیک  به صورت 
می شود کمتر در معرض آفت کش ها قرار بگیرید 
و همچنین ممکن است مواد مغذی بیشتری دریافت 

کنید.
 

پوست میوه را نمی خوريد
پوست میوه معموال بهترین بخش از نظر ویتامین و آنتی 
اکسیدان است، برای مثال پوست سیب سرشار است 
از ویتامین C، فیبر و ویتامین A. تحقیقات همچنین 
نشان داده پوست سیب می تواند از چاقی جلوگیری 

کند و خواص ضد سرطانی نیز دارد.

6  اشتباه
 در میوه 
خوردن

بارکد:39۸46۰79 
آگهی تغییرات شرکت

با مسئولیت محدود  به شماره ثبت ۳۵۴۵۹٢   تصویر سازان اساطیر پارس 
فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی   به  ملی ۱۰۱۰۴۰۱۶۶۶۹   وشناسه 
العاده مورخ ۱۳۹۵/۰٢/٢۵  تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ حیدری 
صندوق  به  ریال   ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  با   ۰۰۳۶۷۰۱۷۴٢ ملی  کد 
ملی  کد  نژاد  ئی  هزاوه  مصطفی  آقای  گرفت.  قرار  شرکاء  ردیف  در  شرکت 
۰۰۵٢۴۹۴۱۳۶ با پرداخت  ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف 
پرداخت  با   ۰۰۵۵۳۹۶۱۵۱ ملی  کد  حیدری  زهرا  خانم  گرفت.  قرار  شرکاء 
مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت در 
نتیجه سرمایه شرکت از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ٢۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش 
شرکاء  لیست  گردید.  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مذکور  ماده  و  یافت 
ملی  کد  نبی  احمدی  غالمرضا  می باشد:  ذیل  بشرح  سرمایه  افزایش  از  بعد 
۱۸۱۷۷۸۰۱۱۵ دارنده مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه امیر میرشانی کد 
ملی ۰۰۵۹۸۴۵۵۸۹ دارنده مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه داود استاد 
هاشمی کد ملی ۰۰۵۰۴۳۶۷۴۷ دارنده مبلغ ٢۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
مبلغ  دارنده   ۰۰۶٢۶۳۵۸۹۱ ملی  کد  بقائی  پور  کرمان  سادات  سمیرا 
ملی ۰۰۳۶۷۰۱۷۴٢  کد  حیدری  هوشنگ  سهم الشرکه  ریال   ۳۵/۰۰۰/۰۰۰
دارنده مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه مصطفی هزاوه ئی نژاد کد ملی 
۰۰۵٢۴۹۴۱۳۶ دارنده مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه زهرا حیدری کد 
با رعایت  ملی ۰۰۵۵۳۹۶۱۵۱ دارنده مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
به ۳نفر تغییر  بعد  به  تاریخ  این  از  : تعداد اعضاء هیئت مدیره  ماده مربوطه 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. محل شرکت به: 
تهران خیابان خرمشهر خیابان عربعلی کوچه ششم پالک ۱ واحد۱۳ کد پستی 
۱۵۵۴۸۱۵۷۳۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.  با ثبت 
این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه کاهش افزایش تعداد اعضاءهیئت 
مدیره تغییر محل تغییر نشانی در یک واحد ثبتی افزایش سرمایه از طریق 
ورود شریک جدید انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد .

3۸179۸/م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران  

متن آگهی 
متهمین   / خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  کاظمی  میرفالح  شاکی   / خواهان 
ماشااله سوزنی و منیر سوری به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی 
اختالف  شورای حل   ۸ شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( 
میدان عدالت دادگستری کل استان ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۴۱۰۰۱۳۶که 
وقت رسیدگی آن شنبه ۱۳۹۵/۰۷/٢۴ و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان متهمین پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
دبیر شورای حل اختالف شعبه ۸ شورای حل اختالف مجتمع حضرت امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – خديجه ترکارانی . 

بارکد:39۸44595
آگهی تغییرات شرکت

با مسئولیت محدود  به شماره ثبت ۳۵۴۵۹٢   تصویر سازان اساطیر پارس 
فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی   به  ملی ۱۰۱۰۴۰۱۶۶۶۹   وشناسه 
العاده مورخ ۱۳۹۵/۰٢/٢۶  تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غالمرضا احمد نبی کد 
خود  ریال سهم الشرکه  مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  دریافت  با  ملی ۱۸۱۷۷۸۰۱۱۵ 
امیر میر شانی  از شرکت خارج گردید.  از صندوق شرکت کلیه سهم الشرکه 
خود  سهم الشرکه  ریال   ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ دریافت   با   ۰۰۵۹۸۴۵۵۸۹ ملی  کد 
ازصندوق شرکت کلیه سهم الشرکه از شرکت خارج گردید داود استاد هاشمی 
کد ملی ۰۰۵۰۴۳۶۷۴۷ با دریافت مبلغ ٢۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود 
سادات  سمیرا  گردید.  خارج  شرکت  از  سهم الشرکه  کلیه  شرکت  صندوق  از 
کرمان پور بقائی کد ملی ۰۰۶٢۶۳۵۸۹۱ با دریافت مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت کلیه سهم الشرکه از شرکت خارج گردید. 
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ٢۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال کاهش یافت و ماده مذکور در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. لیست 
شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد. هوشنگ حیدری کد ملی 
۰۰۳۶۷۰۱۷۴٢ دارنده مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه مصطفی هزاوه 
ئی نژاد کد ملی ۰۰۵٢۴۹۴۱۳۶ دارنده مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
ریال   ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  دارنده   ۰۰۵۵۳۹۶۱۵۱ ملی  کد  حیدری  زهرا 
سهم الشرکه با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات 
پیش بینی نشده سامانه 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 میباشد .
3۸1799/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی ابالغ اجراییه 

 ۴۰۷٢۳۴۸٢۴۴ ملی  کد  اله  فتح  فرزند  علیشاهی  مهدی  آقای  به  وسیله  بدین 
 ۳۵۷۶۱ شماره  رهنی  سند  استناد  به  لرستان  صادرات  بانک  که  شود  می  ابالغ 
و  میلیون  پنج  هفتصدو  مبلغ  وصول  جهت  آباد  خرم   ۶ دفتر   ۱۳۹٢/۷/٢۰  –
چهارصدوسی و هفت هزار و هفتصدو پنجاه ریال تا تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ به انضمام 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نمود و پرونده اجرائی به کالسه ۹۵۰۰۰۹۹ در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ مامور محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند 
رهنی فقط با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل 

از فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. م الف ۴۱٢۴۳
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی ابالغ اخطار ماده 101 

آقای علی مهفر فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱٢۹۸۴ صادره از خرم آباد پیرو 
آگهی ابالغ اجراییه به شماره ۶۸۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ منتشره در روزنامه کارو 
کارگر بدین وسیله اعالم میدارد در خصوص پرونده اجرایی کالسه ۹۳۰۰۱۸۳ و 
۹۰۰۰۱۸۶ و ۹۰۰۰۰۸۹له بانک ملت شعبه مرکزی خرم آباد و علیه شما طبق 
گزارش مورخ ۱۳۹۴/۱٢/۸ کارشناس رسمی دادگستری  پالک ثبتی ۱٢٢ فرعی 
از پالک ۵۰ اصلی در بخش ۴خرم آباد ملکی شما و مورد وثیقه اسناد رهنی شماره 
۸۷۴۵٢مورخ ۸۵/۱٢/۸  و سند ۸۸۸۹۸ مورخ ۸۶/۱٢/۱۹ و سند ۸۹۴۱٢ مورخ 
۸۷/۵/۳۱ و سند ۸۹۷۰۱ مورخ ۸۷/۹/۱۴ و سند ۸۸۹۰۰ مورخ ۸۶/۱٢/۱۹ و سند 
۸۷۶۳۸ مورخ ۸۶/۱٢/۸ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹ شهر خرم آباد 
استان لرستان به مبلغ هفت میلیاردوهفتصد و بیست و یک میلیون ریال ارزیابی 
گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید  اعتراض کتبی 
بانکی  به ضمیمه فیش  اخطاریه  این  ابالغ  تاریخ  از  روز  پنج  را ظرف مدت  خود 
دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ سیزده میلیون ریال به دفتر این اجرا تسلیم 
نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس 

تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف ۴۱٢۳۷
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اخطار ماده 101 

آقای علی بیرانوند فرزند بگمراد  به شماره شناسنامه ۴۹۶۱۶ صادره از خرم آباد 
کدملی ۴۰۷۰۴۹۳٢۴۷ پیروآگهی شماره ٢۹۱٢ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ منتشرشده  
پرونده  در خصوص  گردد  ابالغ می  به شما  وسیله  بدین  قلم  روزنامه صاحب  در 
طبق  شما  علیه  لرستان  استان  صادرات  بانک  ۹۴۰۰۳۳۶له  کالسه  به  اجرایی 
گزارش مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی ۳۰۶۶ فرعی 
اصلی  ۵۰ اصلی بخش ۴ خرم آباد مورد وثیقه سند رهنی شماره ۳۵۷۸۱تنظیمی 
دفتر۶ خانه خرم آباد به مبلغ ٢/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیاردو چهارصد صد 
میلیون ریال ( ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ ۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال به 
دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی 

دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.م الف ۴۱٢۴٢
  مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد . 

ابالغ

به خواسته  انصاری  به طرفیت خوانده حسن  دادخواستی  بیاتی  خواهان خدیجه 
طالق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه های  عمومی شهرستان رباط کریم نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم واقع 
در شهرستان رباط کریم ارجاع وبه کالسه ۹۵۰۹۹۸٢٢۹۰۳۰۱۴۷۱ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۹/٢۰ و ساعت ۱۱:۳۰ تعیین گردیده شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  را دریافت  نسخه دوم درخواست و ضمائم 

حاضر گردد.م /الف ۱۱۷۱
منشی  دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کريم

دادنامه
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸٢۸۸٢۵۰۱۵۸۸   شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر )۱۰۳ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره  
نشانی شهرستان  کرج- جاده  به  اسماعیل  فرزند  آقای یوسف سلیمانی   : شاکی 

قزلحصار- شهرک سهرابیه – خ امام محمد تقی- ک فجر ۴- پ ۱۶۹ 
متهم:آقای میالد آرش همگی به نشانی مجهول المکان 

اتهام: ضرب و جرح عمدی  
رای دادگاه 

در خصوص اتهام آقای میالد آرش آزاد به علت عدم دسترسی به او دایربرایراد 
صدمه بدنی عمدی نسبت به آقای یوسف سلیمانی موضوع کیفرخواست صادره 
و  اوراق  بررسی  به  اسالمشهرازتوجه  شهرستان  وانقالب  عمومی  دادسرای  از 
در  عنه  از عدم حضور مشتکی  نظر  قطع  پرونده شرح شکایت شاکی  محتویات 
دلیل  فاقد  دادسرا  کیفرخواست  و  شاکی  شکایت  اینکه  به  نظر  دادرسی  جلسه 
دادرسی  جلسه  در  وی  به  رسیدگی  وقت  ابالغ  علیرغم  نیز  شاکی  است  اثباتی 
گواهی  وجود  و صرف  است  نکرده  ارائه  شکایت  دلیل  نتیجتا  و  نگردیده  حاضر 
کلی  براصل  باتکیه  لذا  ندارد  نامبرده  ناحیه  از  بزه  ارتکاب  به  داللتی  پزشکی 
حاکمیت برائت و با استناد ماده ۴  قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت 
مشارالیه صادر واعالم می نماید رای صادره به استناد بند ب ماده ۴٢۷  قانون 

آئین دادرسی کیفری  قطعی است. م / الف ۱٢۷٢
فیض اله عظیمی- رئیس شعبه 1۰3 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر 

متن آگهی 
کرم  علی  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه شماره  وفق  گردد چون  ابالغ می  باشد  می  المکان  مجهول  که  حسنوند 
در  آباد  خرم  اختالف  شورای حل   ۳۴ شعبه  از  صادره   ۹۴۰۹۹۷۶۶۹۴۸۰۰۳۰۳
پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۶۶۹۴۸۰۰٢۰۷ محکوم به پرداخت ۳٢/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت ۱۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و ۳٢۰/۰۰۰ ریال 
هزینه نشر آگهی و پانصد هزار ریال حق الوکاله وکیل)وفق تمبر الصاقی ( در حق 
محکوم له آقای علی کرم حسنوند و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای 
احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 34 خانواده يک شورای حل اختالف 
شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی 

آگهی اخطاريه رفع نقص
گودرزی  خدیجه  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  گودرزی  منیژه  خواهان 
ترکه  تقسیم  خواسته  به  گودرزی  لیال  و  گودرزی  منوچهر  و  گودرزی  حمیرا  و 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
آباد  در خرم  واقع  آباد  دادگستری شهرستان خرم  عمومی حقوقی  دادگاه  ششم 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۶۰۰۳۸۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۷/٢۸ و ساعت 
درخواست  و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۱٢:۰۰
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید بازوند. 
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مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیکان به شماره شهر بانی۸٢-۴۴۶د۹۳مدل 

۱۳۷۴ شماره شاسی ۷۴۴۴٢۱۴۳ مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است . 
بهشهر 

مفقودی

به شماره  خلیلی  نصیری  امید  اینجانب  بنام  راننده  بری  مسافر  هوشمند  کارت 
٢۴۰۷۵۰۸مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 

بهشهر 

مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب مرتضی یزدانی فرزند رضا به شماره ملی ۵٢۴۰۱٢۰۱٢۹ 
و شماره دانشجوئی ۹۱۱٢۶۷٢۷ رشته کامپیوتر ) سخت افزار ( از دانشگاه علم و 

فن آوری مازندران ) بهشهر ( مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است . 
بهشهر 

آگهی مفقودی 
برگ سبز سواری پژوه پارس مدل ۱۳۹۰ به شماره انتظامی ایران ۸٢/ ۷۸۷ص۱٢ به 
شماره موتور ۱۳۹۹۰۰۱۰۷۷۴ شماره شاسی NAAN ۱۱ fc ۶ ck ۸۴۸۹۳۳ به 

نام محمد علی مهریار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

آگهی مفقودی 

شهربانی  شماره  به   ۱۳۷۷ مدل  پیکان  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
۵٢۴/۸٢ص٢۸ شماره موتور ۱۱۱٢۷۷۱۴۹۵۵ شماره شاسی ۷۷۴۱۱۳٢۹ به نام 

احمد قلی زاده لداری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

احضار متهم

 بدینوسیله طبق ماده ۱۷۴  قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای مهدی منصوری فرزند عباس به اتهام ضرب وجرح عمدی در پرونده کالسه 
٢/۹۵۰۷۱۱ ب  شعبه باز پرسی دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر تحت تعقیب 
می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار به وی ابالغ میگردد 
تا در این شعبه حاضر شویدو  درصورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و 
یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس وحقوق عمومی به صورت غیابی 
اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار 

آگهی تا روز محاکمه کمتر از یکماه نباشد.  م / الف ۱٢۶۷
منشی شعبه بازپرسی شعبه دوم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر-  
وحید آقا يازی کمال    

دادنامه 
و حقوقی شهرستان  دادگاه عمومی   ۶ پرونده کالسه ۹۴۰۹۸۱۱۱۰۶۱۱۷۱ شعبه 

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

علی به نشانی مازندران – ساری خ امیر مازندرانی اداره امور شعب بانک رفاه 
خواندگان :

 – مازندران  نشانی  به  شعبانعلی  فرزند  عربانی  متکی  پاکنژاد  رمضانعلی  اقای   -۱
قائمشهر خ ساری خ کنسرو جنب نانوایی حسینی منزل شخصی 

٢- آقای جابر غالمی فرزند هادی به نشانی مازندران – بابل موزیرج ارشاد ۶ نو اباد 
کوی داداش قلی زاده 

کال  امیر  بابل   – مازندران  نشانی  به  شعبان  فرزند  نژاد  اله  فضل  حسن  آقای   -۳
درزیکالی شیخ کوی گل اقایی  پ ٢۶ 

۴- آقای وحید محمودی فرزند حسین به نشانی مازندران – قائمشهر خیابان ساری 
چشمه سر روستای سارو کال بعد از مسجد صاحب الزمان روبروی سفره خانه چکاوک 

درب فلزی محمودی 
خواسته : مطالبه وجه بابت...

رای دادگاه 
در خصوص دعوی بانک رفاه بطرفیت ۱- جابر غالمی ٢- حسن فضل اله نژاد ۳- 
وحید محمودی۴- رمضانعلی پاک نژاد بخواسته ۹۶٢۰۰۰۰۰۰ریال بدهی معوق وام 
شماره ۱٢٢۹۳۰۰۱٢-۹۳/۹/٢۹ دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و مستندات 
ابرازی و بقاءاصول و مستندات در ید خواهان که اشتغال و استدامه ذمه خواندگان 
ابزاری  را مستصحب می نماید و خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان و مدارک 
دفاع و تعرضی ننمودند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تلقی مستندا به 
مواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۰ و٢۳۰ مدنی خواندگان را متضامنا به 
پرداخت ۹۶٢۰۰۰۰۰۰ریال بعنوان اصل خواسته و ٢۹۸۱۰۰۰۰ریال هزینه دادرسی 
از باب رعایت قواعد تسبیب و الضرر در حق خواهان محکوم مینماید اجرای احکام 
مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ ۹۴/۱٢/۴ بماخذ ۴۰%در سال به نسبت 
لغایت وصول محکوم به محاسبه و  به مبلغ ۷۹۰۷۵۰۶۸۴ ریال  اصل مانده بدهی 
در حق محکوم له ایصال نماید. خواسته خواهان مازاد بر محکوم به به لحاظ عدم 
استحقاق محکوم به رد است رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف بیست قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید 

رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل نظر مرکز استان مازندران می باشد.

دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه  شعبه۱۰۱   ۹۵۰۹۹۸۶۶۳۴۶۰۰٢۵۸ کالسه  پرونده 

دلفان )۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره۹۵۰۹۹۷۶۶۳۳۵۰۰۴٢۶    
شاکی: آقای احمد نادی بن گیسوئی فرزند محمد خان به نشانی لرستان-دلفان-

مرکزی-نورآباد خ بهارستان کوچه شهدا ۴
لرستان-دلفان-مرکزی- نشانی  به  اله  حبیب  فرزند  اسماعیلی  وحید  آقای  متهم: 

نورآباد کوی پاسداران روبروی اداره پست اتهام:خیانت در امانت
رای دادگاه

مبنی  المکان  اله مجهول  فرزند حبیب  اسماعیلی   آقای وحید  اتهام  در خصوص 
برخیانت در امانت نسبت به یک دستدگاه خودروی پراید به شماره ۳۴ص ۷٢۷ 
نادی بن گیسویی فرزند محمد خان بدین  آقای احمد  ایران ۴۱ موضوع شکایت 
او  از  و  مراجعه  به وی  متهم  قبل  یکسال  داشته که حدود  اظهار  که:شاکی  شرح 
درخواست نموده خودروی پراید خود رادر اختیارش قرار دهد تا به عروسی رفته 
و سپس آن را بازگرداند ولکن ارآن زمان تاکنون از پس دادن خودروی موصوف 
امتناع نموده و متواری گردیده است و دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات 
در  متهم  حضور  گواهان،وعدم  صادره،گواهی  شاکی،کیفرخواست  پرونده،شکایت 
دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی در دادگاه جهت دفاع ار 
اتهام منتسبه علی رغم ابالغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب 
بزه انتسابی توسط متهم موصوف از نظر این مرجع محرز و مسلم گردیده علی هذا 
مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۵ حکم به محکومیت متهم 
فوق به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد.. رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وظرف بیست روزدیگرقابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد 
جعفر احمدی دادرس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو دلفان م الف229

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری قایم شهر در نظر دارد موضوع مبارزه با سد معبر و رفع اشغال پیاده روها با بکار گیری 40 نفر نیروی 
کار را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند به منظور کسب 
اطاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی بمدت یم هفته با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و 
به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرار دادها و یا به سایت www.GHAEMSHR.IR شهرداری 

مراجعه نمایند 
1-نوع کار : مبارزه با سد معبر و رفع اشغال پیاده روها با بکار گیری 40 نفر نیروی کار  

2-مدت انجام کار : 6 ماه 
3-محل تحویل واخذ اسناد : واحد قرار دادها – شهرداری قائم شهر 

4-فروش اسناد از تاریخ 95/6/24 به مدت 7 روز 
5-مبلغ کل برآورد 3/780/299/106 ریال سه میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون و دوبیست و نود و نه هزار و یکصد و شش ریال 

می باشد 
6-میزان سپرده شرکت در مناقصه 5٪بهای کل بر آورد به مبلغ 189/014/955 یکصد و هشتاد و نه میلیون و چهار ده هزار و نهصد 

و پنجاه و پنج ریال می باشد 
7-نوع سپرده ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه 

8-در صورت عدم انعقاد قرار داد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانتنامه شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط شود 
9-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد
  10-هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد 

رضا رحیمی شهردار قائم شهر چاپ نوبت اول از مورخ 95/6/24 نوبت دوم 95/6/27 

آگهی 
خواسته  به  رحیمی  اکبر  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  موسوی  عالیی  خواهان 
تنفیذ فسخ مبایعه نامه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان محمود آباد نموده 
آباد  محمود  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
واقع در استان مازندران شهرستان محمود آباد خیابان آزادی جنب فرمانداری – 
دادگستری محمود آباد ارجاع و به کالسه ۹۵۰٢۳۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۹۵/۹/٢ و ساعت ۱۱ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
در خواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد مهدی رحیمی 

آگهی احضار متهم 
پرونده  دادسرا  از  صادره  خواست  کیفر  موجب  به  بابل  شهرستان  انقالب  دادگاه 
کالسه ۹۵۰۰۶۵ برای آرش مستعلی مجد آبادی فرزند مجتبی به اتهام  نگهداری 
مواد آن تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه ۹۵/۱۱/٢۷ ساعت ۱۱:۳۰ تعیین گردیده است با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱۵ و 
۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  یک 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی  حاضر گردد 

به عمل خواهد آمد 
مدير دفتر دادگاه کیفری شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی

 شهرستان بابل – مجتبی شعبان زاده 

دادنامه 
کالسه پرونده ۹۵/۳۱۸ شماره دادنامه ٢۴-۳۱۶/۹۵/۵

خواهان ایرج ولی زاده فرزند باباعلی – سورک خ شهید رضا زاده منزل شخصی 
خواندگان ۱- فردین مقصودی فرزند ستار – سورک خ شهید سورکی آزاد منزل 

استجاری اکبر شریفی ٢- رحیم رستمی فرزند یوسف – مجهول المکان 
خواسته انتقال و تنظیم سند مالکیت 

مرجع رسیدگی کننده واحد اول شورای حل اختالف سورک 
رای شورا 

 در خصوص دعوی آقای ایرج ولی زاده فرزند باباعلی به فردین مقصودی فرزند 
ستار و رحیم رستمی فرزند یوسف به خواسته الزام خواندگان به انتقال و تنظیم 
سند مالکیت یک دستگاه وسیله نقلیه پراید شماره شهربانی ۷٢ایران ۴۸۴ط۳۱ 
بدین شرح که خواهان اعالم داشتند از خوانده ردیف اول یکدستگاه وسیله نقلیه 
لکن  دهد  انتقال  انرا  سند  بوده  مقرر  نموده  خریداری  را  مذکور  شماره  به  پراید 
تاکنون اقدامی به عمل نیاورده و سند مالکیت وسیله نقلیه نیز به نام خوانده ردیف 
دوم می باشد با توجه به اینکه ثمن وسیله نقلیه را پرداخت کرده خواندگان ملزم 
انتقال سند وسیله نقلیه بوده در خواست رسیدگی را دارد خوانده ردیف اول  به 
در قبال دعوی خواهان اظهار نمودند موردی جهت انتقال سند به نام خواهان را 
ندارد خوانده ردیف دوم نیز علیرغم ابالغ اخطاریه از طریق نشر در آگهی روزنامه 
کثیر االنتشار دفاعی به عمل نیاورده و در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشدند لذا 
به  بر محکومیت خوانده  رای  داده  ثابت تشخیص  و  وارد  را  شورا دعوی خواهان 
انتقال و تنظیم سند یکدستگاه وسیله نقلیه پراید مدل ۱۳۸۵ به شماره شهربانی 
۷٢-۱۸۱ط۳۱ به نام خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره خصوصی خوانده 
ردیف اول حضوری محسوب ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
نزد محاکم عمومی میاندرود می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی محسوب 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مین 

مدت قابل تجدید نظر نزد محاکم عمومی میاندرود می باشد م. الف ۱۷۷
قاضی واحد اول شورای حل اختالف سورک 

ابالغ 
خواهان / شاکی اشرف نصر اصفهانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم بانک 
اقتصادر نوین و خلیل غفور السینی و عباس هاشمی مووی به خواسته ابطال سند 
رسمی موضوع سند ملک است و اثبات مالکیت مالی و الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بخش سرخرود شهرستان محمود آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود واقع 
در استان مازندران سرخرود- بلوار والیت دادگاه عمومی بخش سرخرود ارجاع و 
به کالسه۹۵۰۹۹۸٢۰۱۱۳۰۰٢۸۴ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۸/۱۳و 
ساعت ۱۱:۳۰تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست 
خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود 

ابالغ 
خواهان / شاکی بانک رفاه دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم نعمت اله محرابی 
پلی و  پلی و محسن محرابی شش  نژاد شش  فاطمه صغری محمد  و  پلی  شش 
خدیجه  و  محرابی  حسین  و  محرابی  البنین  ام  و  محرابی  علی  و  محرابی  مریم 
تقدیم  خواسته  تامین  و  بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  محرابی  رضا  محرابی 
دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه 
میدان  بابل  مازندران شهر ستان  استان  در  واقع  بابل  عمومی حقوقی شهرستان 
کالسه  به  و  ۴۷۱۳۶۵۸۷۳۹ارجاع  پستی  کد  بابل  شهرستان  دادگستری  والیت 
ساعت  و   ۹۵/۸/۴ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ۹۴۰۹۹۸۱۱۱۰۹۰۱۰۴۳ثبت 
۹:۴۵ تعیی شده به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان 
/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدير دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل علیرضا ذبیح اله نژاد 

شهرداری قايم شهر

آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس پیش از داربی
پزشک پرسپولیس می گوید جالل حسینی و رامین رضاییان هیچ مشکلی 

برای همراهی پرسپولیس در داربی ۸۳ پایتخت ندارند.
به گزارش ایسنا، علیرضا حقیقت پزشک تیم فوتبال پرسپولیس درباره 
رامین  و  اظهار کرد: سید جالل حسینی  تیم  این  وضعیت مصدومان 
رضاییان مصدومیت خود را پشت سر گذاشتند و با تالش کادر پزشکی 
باشگاه به این بازی می رسند. البته حضور آن ها در این بازی بستگی به 

نظر کادر فنی دارد.
او اضافه کرد: اما وحید امیری و آنتونی گولچ کماکان با مصدومیت دست 

و پنجه نرم می کنند و مشخص نیست تا روز بازی آماده می شوند یا خیر.

پایان المپیاد جهانی شطرنج با دو پیروزی برای ایران
تیمهای ملی شطرنج ایران المپیاد جهانی را با پیروزی به پایان بردند.

به گزارش ایسنا، تیم ملی شطرنج ایران در دور پایانی المپیاد جهانی در 
هر دو بخش مردان و زنان برابر حریفان به برتری رسید. تیم مردان بعد 
از شکست برابر نروژ در دور پایانی مقتدرانه ظاهر شد و شیلی را با نتیجه 
قاطع ۳.۵ بر ۰.۵ شکست داد. احسان قائم مقامی، پرهام مقصودلو و آرین 
غالمی سه پیروزی برای ایران به دست آوردند و  شاهین لرپری زنگنه 

مساوی کرد. علیرضا فیروزجاه در دور پایانی استراحت کرد.
در بخش بانوان نیز ایران با نتیجه ۳.۵ بر ۰.۵ تیم دوم آذربایجان را شکست 
داد. سارا خادم الشریعه، آتوسا پورکاشیان و میترا حجازی پور حریفان خود 

را شکست دادند و غزل حکیمی فرد مساوی کرد.

مدارک جدید درباره فساد در فروش بلیت بازی های المپیک

پاتریک  که  است  داده  نشان  پلیس  توسط  آمده  به دست  ایمیل های 
هایکی متهم به انجام فساد در زمینه فروش بلیت های بازی های المپیک با 

مسئوالن IOC مکاتبه داشته است.
به  گزارش  ایسنا و به نقل از Inside the games، پاتریک هایکی که 
رییس کمیته  المپیک اروپا و عضو هیات اجرایی IOC است، ماه گذشته 
دستگیر شد. او به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به فروش بلیت 

بازی ها متهم شناخته شد.
کوین مالون، هموطن هایکی و رییس شرکت THG نیز یکی دیگر از 
 THG کسانی است که متهم به تخلف در این زمینه است. با وجود این که
در  المپیک های لندن ٢۰۱٢ و سوچی ٢۰۱۴ بلیت فروخته است، برای  

المپیک ٢۰۱۶ انتخاب نشده بود و حق فروش بلیت را نداشت.
طبق گزارش پلیس، هایکی با رییس هیات اجرایی IOC و دبیر کل 
کمیته   المپیک ایرلند درباره بلیت فروشی THG صحبت کرده است. 

پلیس قصد دارد با توماس باخ نیز در این باره گفت وگو کند.
هایکی با وجود این که دستگیر شده بود و روز ۳۰ آگوست آزاد شد، اعالم 

کرده هیچ کار خالف قانونی انجام نداده است.

رکورد منچستریونایتد در کسب درآمد سالیانه
منچستریونایتد با وجود اخراج پرهزینه لوییس فان خال رکورد سودآوری 
را شکست. به گزارش ایسنا و به نقل از ایندیپندنت، فصل گذشته برای 
منچستریونایتد به خوبی پیش نرفت و این تیم با اخراج لوییس فان خال، 
متحمل ضرر مالی چشمگیری شد ولی با این حال یونایتد توانست اولین 
باشگاه انگلیسی شود که توانسته است بیش از ۵۰۰ میلیون پوند در یک 

سال درآمد داشته باشد.

انتخاب داوران ایرانی برای قضاوت 
در مسابقات جهانی هندبال

مجید کالهدوزان و علیرضا موسویان در رقابتهای 
هندبال قهرمانی جهان قضاوت می کنند.

به گزارش ایسنا، کوبل داوران هندبال ایران، مجید 
کوبل  بین ۱۶  از  موسویان  علیرضا  و  کالهدوزان 
منتخب جهان برای قضاوت در مسابقات قهرمانی 

جهان ٢۰۱۷ مردان در فرانسه انتخاب شدند.
رئیس کمیته داوران هندبال آسیا و عضو کمیته 
داوران فدراسیون بین المللی هندبال در گفت وگو 
با ایسنا، در مورد قضاوت داوران ایرانی در مسابقات 
هندبال قهرمانی جهان در فرانسه اظهار کرد : این 
انتخاب افتخاری دیگر برای داوران برجسته هندبال 
به دنبال قضاوت های شایسته در  ایران است که 
مسابقات اخیر جهانی و به خصوص المپیک ریو، رخ 
داده است. با این دعوت اعتبار و افتخار جدیدی برای 
کوبل داوری کشورمان به جامعه هندبال ایران تعلق 
گرفته و این امر نشانه اعتماد فدراسیون بین المللی و 

آسیائی هندبال به کوبل داوری ایران است.
به گزارش ایسنا، مسابقات قهرمانی هندبال ٢۰۱۷ 
جهان با حضور ٢۴ تیم برتر جهان در ۴ گروه از 
٢٢ دی ماه تا ۱۰ بهمن امسال در ۹ شهر فرانسه 

برگزار می شود.
در سه شهر قرار است که مسابقات در استادیوم های 
مدرن و سقف دار فوتبال برگزار شود که برای هر 
بازی تا ۴۰ هزار نفر تماشاگر پیش بینی شده که 
برای اولین بار در تاریخ برگزاری مسابقات قهرمانی 
استادیومها  این  فوتبال  زمین  بود.  خواهد  جهان 
بصورت متحرک است که با زمین هندبال و سیستم 
جهانی  مسابقات  برگزاری  برای  مناسب  حرارتی 

هندبال آماده خواهند شد.

صدور حکم شاراپووا به تعویق افتاد
دادگاه عالی ورزش که قرار بود ۱۹ سپتامبر حکم 
ماریا شاراپووا را صادر کند، این کار را تا هفته  اول 

اکتبر )اواسط مهر( به تعویق انداخت.
مصرف  دلیل  به  شاراپووا  ماریا  گزارش  ایسنا،  به  
ملدونیوم دو سال محروم شده بود، به دادگاه عالی 
ورزشی شکایت کرد. این دادگاه قرار بود روز ۱۹ 
سپتامبر حکم شاراپووا را صادر کند. با این حال 
امروز دادگاه عالی ورزشی اعالم کرد هفته  اول اکتبر 
تصمیم گیری مشخص می شود. با صادر شدن این 
حکم مشخص می شود آیا میزان دوران محرومیت 

شاراپووا کاهش می یابد یا خیر.
شاراپووا اعالم کرده بود پزشک برای او این دارو را 
تجویز کرده و به دلیل مشکل قلبی خانوادگی، او 
مجبور به استفاده از این دارو بوده است. ضمنا او 
اشاره کرده بود که از ممنوع شدن ملدونیوم اطالع 

نداشته است.

خبرخبر

وزنه بردار دسته منهای ۸۰ کیلوگرم پارالمپیک 
بزند  را  پارالمپیک  رکورد  بار  سه  توانست  که 
برسد،  ریو ٢۰۱۶  مسابقات  مدال طالی  به  و 
می گوید که برای رسیدن به این مدال بسیار 

تالش کرده است.
قهرمانی  عنوان  کسب  از  پس  فرزین  مجید 
گفت: برای رسیدن به این مدال ماه ها تالش 
کردم و تمرینات فشرده ای داشتم. خدا را شکر 
می کنم که زحمت ها و تالش هایی که در این 
مدت کشیدم، ثمر داد و برای خانواده خودم و 
مردم کشورم افتخارآفرین شدم. از این جهت 

خیلی خوشحالم.

فرزین درباره حریفانش در این دسته هم عنوان 
و  نبود  وزنه زدن  برای  مشکلی  ابتدا  در  کرد: 
رقابت مشخص بود که به چه صورت است اما 
در میانه راه حریف چینی سعی کرد که خودش 
را به من نزدیک کند که خوشبخانه خدا کمک 
همان  بزند.  را  رکورد  نتوانست  نیز  او  و  کرد 
مسابقات  این  در  مصری ها  می دانید  که  طور 
نبودند و به طور کلی انصراف داده بودند و خب 
برای رسیدن به مدال طال خوشبخانه توانستم 
وزنه هایی را که باید می زدم را بزنم و به مدال 
طال برسم. از این جهت نیز از خداوند ممنونم 

و شکرگذارم.

قهرمان دسته منهای ۸۰ کیلوگرم وزنه برداری 
کشورمان  مردم  از  همچنین  ریو  پاراالمپیک 
خواست که با دعای خودشان یاریگر ورزشکاران 

پارالمپیکی در روزها و شب های آینده باشند تا 
ایرانیان  با قهرمانی های خودشان دل  نیز  آنها 

عزیز را شاد کنند.

مجید فرزين: 

برای این مدال خیلی زحمت کشیده بودم

در حالی که تیم ملی فوتبال جوانان خودش را 
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی 
بحرین آماده می کند، احتمال دارد این تیم با 
منع شورای برون مرزی برای حضور در کشور 

بحرین مواجه شود.
به  روزها  این  ایران  جوانان  فوتبال  ملی  تیم 
منظور آماده سازی هرچه بهتر برای حضور در 
مسابقه های قهرمانی آسیا که مهرماه سال جاری 
در بحرین برگزار می شود، اردویی را در چین 
برگزار کرده و پس از آن به تهران بازمی گردد و 
مجددا راهی کیش می شود. کادر فنی تیم ملی 
با توجه به شباهت زیاد آب و هوایی کیش به 
بحرین این جزیره را انتخاب کرده  و پیش از این 
هم تدارکات بسیار زیادی را در طول یک سال 
گذشته برای قهرمانی و کسب مجوز جام جهانی 
داشته  است. اما نکته نگران کننده درباره تیم 
ملی جوانان برگزاری این مسابقه ها در بحرین 
است. در سال های گذشته دولت بحرین اقدام 
به سرکوب شیعیان معترض این کشور به دولت 
کرده و حقوق شهروندان بحرین را زیر پا گذاشت 
و از آن زمان رابطه ایران و بحرین تیره شده است 
و دو کشور در بهترین حالت حداقل مراودات 
سیاسی و اقتصادی و حتی ورزشی را داشته اند.

هندبال  ملی  تیم  موضوع  همین  به  توجه  با 
جوانان ایران که قرار بود شهریورماه در همین 
کشور برای مسابقه های قهرمانی آسیا اعزام شود، 
به یکباره با نظر شورای برون مرزی از حضور 
در این مسابقه ها منع  و در پی آن با جریمه و 

محرومیت فدراسیون هندبال آسیا مواجه شد.
پس از این اتفاق دومین حضور نمایندگان ایران 
در بحرین مربوط به تیم ملی فوتبال جوانان 
می شود که این نگرانی را به وجود آورده که 
احتمال دارد شاگردان امیرحسین پیروانی هم 
به سرنوشت هندبالیست های ایران دچار شوند 
و شاید پس از حضور نیافتن در این مسابقه ها با 

محرومیت AFC هم مواجه شوند.
البته در روزها و هفته های گذشته فدراسیون 
فوتبال تالش هایی را برای تعیین تکلیف این 
تیم انجام داده تا اگر منعی وجود دارد هرچه 
زودتر مشخص شود. محمدحسین حمیسی، 
در  فوتبال  فدراسیون  کمیته حراست  رییس 
همین رابطه به ایسنا گفت: ما هم این موضوع 
را شنیده ایم و به دنبال این هستیم که در این 
باره استعالم نهایی را انجام دهیم. جلساتی را 
هم برگزار کردیم و باید از چند سازمان مختلف 
استعالم بگیریم. در روزهای آینده وضعیت این 
تیم مشخص می شود. در همین رابطه محمدرضا 
ساکت رییس سازمان تیم های ملی فوتبال ایران 
به ایسنا گفت: تاکنون چنین چیزی به ما ابالغ 
نشده و ما در حال پیگیری برنامه هایمان هستیم. 
تیم ملی در چین به سر می برد و ما هنوز نسبت 
به این موضوع واکنشی نداشته ایم چرا که چیزی 
به ما ابالغ نشده است. وظیفه ما فراهم کردن 
امکانات و شرایط مناسب برای تیم ملی جوانان 
است و این کار را طبق برنامه ها انجام می دهیم. 
را  آن  ابالغ شود  ما  به  زمانی هم چیزی  اگر 

بررسی می کنیم.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  او 
حساسیتی نسبت به این موضوع ندارند گفت: 
وقتی چیزی به ما ابالغ نشده پس حساسیتی 
هم نسبت به آن نداریم. ما فقط اردوهایمان را 

پیگیری می کنیم.
با توجه به این وضعیت به نظر می رسد بحث 
درباره حضور یافتن یا نیافتن تیم ملی جوانان 
در بحرین جدی باشد. البته علی کفاشیان نایب 
هیات  عضو  و  فوتبال  فدراسیون  اول  رییس 
رییسه AFC همواره ارتباط بسیار خوبی با 
شیخ سلمان رییس بحرینی AFC دارد و شاید 
همین ارتباط موجب حضور تیم ملی جوانان در 

بحرین شود.

روزنامله نیویلورک تایمز در گزارشلی از 
حضلور مرتضلی مهلرزاد ملی پلوش 2 
متر و 46 سلانتی متری والیبال نشسلته 

ایران سلخن به میلان آورده اسلت.
نیویورک تایمز در این باره نوشت: گرک والکر 
برای اولین بار بلندقامت ترین مرد ایران را در 
مالقات  چین  در  روستایی  منطقه  در  هتلی 
مرتضی  کرد.  می  حرکت  عصا  با  که  کرد 
مهرزادبلندقامت در آن زمان توجه همه را به 
خود برانگیخت. در آن زمان والکر هدایت تیم 
ملی والیبال نشسته آمریکا را بر عهده داشت و 
برای برگزاری یک تورنمت در کشور چین به سر 
می برد و فهمید ایران برای حضور این فرد در 

پارالمپیک ریو برنامه ریزی کرده است.
افرادی که در این ورزش فعالیت می کنند، دچار 
معلولیت هستند که روی زمین می نشینند و 
تالش می کنند توپ را از تور که تقریبا ٢.۱ 
در  بفرستند.  مقابل  زمین  به  دارد  اندازه  متر 
این ورزش قد از اهمیت باالیی برخوردار است. 
طوری که برزیل توانست با داشتن چند بازیکن 
برتر جهان  از قدرت های  یکی  به  بلندقامت 
تبدیل شود. حاال با ورود مهرزاد به این رقابت ها، 
والکر و دیگر مربیان جهان یا باید استراتژی خود 

را تغییر دهند و یا بازیکنان بلندقامت دیگری 
پیدا کنند. وقتی مهرزاد می نشیند، دستانش می 
تواند ۶ فوت و ۴ اینچ )۱۹۳ سانتی متر( از زمین 
بلندتر باشد و این همان چیزی است که هواداران 
این رشته ورزشی دوست دارند آن را از نزدیک 
تماشا کنند. به نظر می رسد والیبال نشسته نیز 
مانند بیسبال است. زمانی نیز در بیسبال یک 
تیم با یک استراتژی موفق می شد و دیگر تیم ها 
به سراغ همان حربه می رفتند و حاال در والیبال 

نشسته نیز همین اتفاق رخ داده است.
ممکن  بهترین شکل  به   حربه  این  از  ایران 
استفاده کرد و ۵ سال بر روی مهرزاد کار کرد تا 
بتواند مدافع و اسپک زن قدبلند برزیلی ها یعنی 
اندرسون ریباس را مهار کند. بازیکنی که قبال 
برای تیم ملی والیبال برزیل بازی می کرد ولی 
مصدومیت زانو باعث شد رو به والیبال نشسته 
بیاورد. در این بین نیز آمریکایی ها به تکاپو 
افتادند تا با بررسی کلینیک ها و یک بررسی 
کشوری، فهرست تمام افراد بلندقامت این کشور 
را استخراج کرده و با یک استعدادیابی بتوانند 
این تیم به خدمت  بازیکن قدبلندی را برای 
بگیرند. هادی رضایی سرمربی ایران درباره کشف 
مهررزاد گفت: من دنبال بازیکنی نبودم که بتواند 
در کنار تور قرار گیرد و بازیکنان حریف را مهار 
کند تا اینکه ۵ سال قبل یک روز تلویزیون را 
روشن کردم و مهرزاد را در تلویزیون دیدم. برنامه 
ای که افراد معلول یا افرادی که استعدادهای 
قابلی دارند در آن حاضر می شدند و همان موقع 
دریافتم که می توانم از او در تیم ملی والیبال 

نشسته ایران استفاده کنم.
تا  کرد  برقرار  ارتباط  سیما  و  صدا  با  رضایی 
بتواند شماره این جوان که در شمال ایران در 
یک منطقه روستایی به صورت خلوت زندگی 
می کرد را به تیم ملی بیاورد. مهرزاد ٢۹ ساله 

اغلب از ویلچر استفاده می کند.

ابهام در اعزام تیم ملی فوتبال جوانان به بحرینگزارش نیویورک تایمز از آسمان خراش والیبال نشسته ایران
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سرمایه گذاری 800 میلیارد تومانی برای 
اجرای طرح »تکاپو« در کردستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: 
برای اجرای طرح »تکاپو« در کردستان ۸ شرکت 
سرمایه  تومان  میلیارد  دولتی ۸۰۰  و  خصوصی 

گذاری می کنند.
بر  نظارت  و  راهبردی  جلسه  در  رشیدی،  احمد 
اجرای طرح تکاپو در سنندج، اظهار کرد: کردستان 
تکاپو  اجرای طرح  برای  پایلوت  استان  به عنوان 
انتخاب شد و توافق نامه هایی نیز برای اجرای آن با 

وزارتخانه های کار و ارتباطات منعقد شد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در کردستان 
حساس است، افزود: اجرای این طرح برای ۶ هزار 

نفر در استان اشتغال ایجاد می کند.
کردستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
با اشاره به اینکه ناهماهنگی هایی در استان برای 
اجرای این طرح وجود دارد، عنوان کرد: برای اجرای 
موفق این طرح باید هماهنگی ها را در اسطح استان 
افزایش داده و کوچکترین کوتاهی مانع پیشرفت 

این کار خواهد بود.
وی اعالم کرد: برای اجرای این طرح، ۸ شرکت 
کردستان ۸۰۰  در  با حضور  و خصوصی  دولتی 

میلیارد تومان سرمایه گذاری می کنند.
سرمایه گذاران  این  برای  باید  کرد:  ذکر  رشیدی 
فرش قرمز پهن کرد و مانع از به وجود آمدن هرگونه 

مشکلی در این زمینه شد.
 

تحقق 53 درصدی تعهد بانک های 
لرستان  برای اشتغال و سرمایه گذاری 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: 
۵۳ درصد تعهد اشتغال و سرمایه گذاری بانک های 

استان تحقق پیدا کرده است.
علی آشتاب در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
استان بیان کرد: مجموع عقد قرارداد و تعهدات 
و  اشتغال  برای  استان  بانک های  مصوب 
سرمایه گذاری ۹۷۵ میلیارد تومان بوده که تاکنون 

۵۹۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
تعهدات  از  تومان  میلیارد  کرد: ۳۸۳  اظهار  وی 
حال  در  بانکی  سیستم های  در  بانک ها  مصوب 

بررسی است و تا پایان سال پرداخت می شود.
آشتاب اضافه کرد: ۵۳ درصد تعهدات بانک ها در 
از  سند اشتغال در سال ۹۵ تحقق پیدا کرده و 
مجموع پرداختی ها، ۵۴۷ میلیارد تومان مربوط به 

بانک های دولتی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان یادآور 
شد: امسال تعهد بانک های دولتی استان در سند 
و  است  تومان  میلیارد  و ۱۶۰  هزار  اشتغال یک 
در مجموع دو هزار و ۱٢۰ میلیارد تومان تعهد 
بانک های خصوصی و دولتی است. ۹۶۰ میلیارد 
استان در سند  بانک های خصوصی  تعهد  تومان 

اشتغال استان است.

برگزاری سی و نهمین دروه   مسابقات قرآن کریم 
اداره کل اوقاف و امورخیریه اصفهان 

شیرانی-اصفهان:  مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان در 
نشست خبری با اصحاب رسانه  که در سالن جلسات این اداره کل 
برگزار شد اظهار داشت: مرحله استانی سی و نهمین دوره مسابقات 
از  اصفهان  استان  در  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  کریم  قرآن 
برگزار  کاشان  شهرستان  میزبانی  به  شهریور   ٢۴ چهارشنبه  روز 

خواهدشد. 
مرحله  در  نفر   ۵٢۰ و  هزار   ۳۱ افزود:  رضاصادقی  االسالم  حجت 
شهرستانی در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، معارف، دعاخوانی و 
اذان شرکت کرده اند که ۸۱۵ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی به 
مرحله استانی راه یافته اند، از این تعداد، ۴۵ نفر به مسابقات کشوری 
اعزام می شوند. وی تصریح کرد: سال گذشته ۷۳۰ نفر در مرحله 
استانی و ۳٢ نفر از استان اصفهان در مرحله کشوری شرکت کردند 
برتر کشوری شدند، همچنین  رتبه  نفر حائز  تعداد ۱۱  این  از  که 
امسال، استان اصفهان، مقام نخست کشور در تعداد شرکت کنندگان 
در مسابقات قرآنی را کسب کرده است. صادقی  با بیان اینکه این 
مسابقات در رده سنی ۱۸ سال به باال برگزار می شود، گفت: ۴٢۰ 
نفر خواهر در ۴ سالن و ٢۹۵ نفر برادر در ۳ سال در مرحله استانی 
به رقابت می پردازند، ۱۰۰ نفر در قالب ۱۳ کمیته، وظیفه پشتیبانی 
داوران  از  نفر  دارند، همچنین ۳۵  بر عهده  را  مسابقات  برگزاری  و 
اصفهان  و  گیالن  قم،  تهران،  استان های  از  بین المللی  و  کشوری 
شامل ٢۱ نفر داور خواهر و ۱۴ نفر داور برادر به داوری این مرحله 
استانی مسابقات قرآنی اوقاف می پردازند. اوبا اشاره به اینکه ، پیش 
با  منطبق  موقوفات  محل  از  تومان  میلیون   ٢۰۰ می شود  بینی 
نیت قرآنی و یک درصد از نذورات بقاع متبرکهبرای برگزاری این 
دوره از مسابقات هزینه شود اذعان داشت : ۵۹ درصد از موقوفات 
استان اصفهان مذهبی هستند که از این میزان، ۷۰ درصد آن وقف 
عزاداری امام حسین)ع( است، بنابراین انتظار می رود مردم متدیّن 
استان اصفهان، قسمتی از اموال خود را وقف فعالیت های قرآنی و 

آموزش قرآن کنند.

پیش بینی تردد 2میلیون زائر از مرز مهران
 در اربعین

مدیرکل حج و زیارت استان ایالم گفت: ۱ هزار ایالمی تاکنون در 
سامانه سماح برای شرکت در همایش اربعین ثبت نام کرده اند.

در  نفر  هزار  از ۱٢۰  بیش  تاکنون  کرد:  اظهار   ، ممیز«  »غالم رضا 
سایت سامانه سماح برای دریافت روادید و شرکت در همایش بزرگ 

اربعین ثبت نام کرده اند.
 وی بابیان اینکه از این تعداد افراد ثبت نام شده یک هزار نفر ایالمی 
هستند، افزود: تا اول مهر چهار دفتر کنسولی در استان های تهران، 
مشهد، کرمانشاه و اهواز ویزا صادر می کنند و بعدازآن در ٢۰ استان 
دایر  ویزا  صدور  برای  کنسولی  موقت  دفتر  نیاز  اساس  بر  کشور 

می شود.
 ممیز با تأکید بر اینکه پیش بینی می شود بیش از ٢ میلیون نفر از 
زائران اربعین از مرز مهران تردد کنند، تصریح کرد:  بدون روادید 

قانونی اجازه تردد از مرز مهران داده نمی شود.
ارائه  برای  باشیم  داشته  توان  در  چه  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی   
از  افزود:  می دهیم،  انجام  اربعین  زائران  به  راحت  و  بهتر  خدمات 
اربعین نسبت به  تا قبل از شروع همایش  زائران درخواست داریم 

دریافت گذرنامه و ویزا اقدام کنند.

خبر خبر

بابل- مهدی بادیکناری: علی نجفی در نشست 
با  اینکه  به  اشاره  با  رسانه  اصحاب  با  خبری 
عزل و نصب صرف نگاه حب و بغض انتخاباتی 
مخالف هستم، افزود: اما چشم به روی مدیران 
ایفا  را  خود  نظارتی  نقش  و  نمی بندم  ضعیف 

می کنم.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه کادرپروری از موضوعات مورد 
نیروهای  شناسایی  کرد:  تصریح  ماست،  توجه 
متخصص و با انگیزه از اولویت کار من است و با 
همین نگاه تیم بررسی ظرفیت های شهرستانی 

را تشکیل دادم.
گوشه نشینی  نخبگان  اینکه  بیان  با  نجفی 
در  مسؤولیت  پذیرش  برای  و  نکنند  اختیار 
کرد:  تشریح  یابند،  حضور  انتخابات  در  شورا 
بر  شاهد  شایسته  افراد  حضور  با  امیدواریم 
جایگاه های  در  کارآمد  افراد  نشستن  مسند  

حساسی چون شورا باشیم.
تأکید  تولیدکنندگان  بررسی مشکالت  به  وی 
جذب  بر  که  همانگونه  شد:  یادآور  و  کرد 
سرمایه گذاران تأکید داریم، برای حفظ سرمایه 
موجود نیز باید اهتمام بورزیم که در این راستا 
اقدامات خوبی در بخش اصناف در دستور کار 

قرار دارد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی 
از تخصیص بسته رونق تولیدی برای نخستین 
بار از سوی دولت به واحدهای تولیدی و کمک 
ادامه  و  خبر  موجود  شرایط  از  برون رفت  به 
داد: ٢ هزار و ۸۵۰  مورد درخواست در حوزه 
چارچوب این بسته، ارائه شد که در این زمینه 
 ٢۰ که  شدند  معرفی  بانک ها  به  مورد   ۳۰۰

مورد به پرداخت تسهیالت منجر شد.
تأکید  تولیدکنندگان  بررسی مشکالت  به  وی 
جذب  بر  که  همانگونه  شد:  یادآور  و  کرد 
سرمایه گذاران تأکید داریم، برای حفظ سرمایه 
موجود نیز باید اهتمام بورزیم که در این راستا 
اقدامات خوبی در بخش اصناف در دستور کار 

قرار دارد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی 
از تخصیص بسته رونق تولیدی برای نخستین 
بار از سوی دولت به واحدهای تولیدی و کمک 
ادامه  و  خبر  موجود  شرایط  از  برون رفت  به 
داد: ٢ هزار و ۸۵۰  مورد درخواست در حوزه 
چارچوب این بسته، ارائه شد که در این زمینه 
 ٢۰ که  شدند  معرفی  بانک ها  به  مورد   ۳۰۰

مورد به پرداخت تسهیالت منجر شد.
جنوبی  کمربندی  کرد:  اظهار  مسؤول  این 

که  شد  راه  وزارت  برنامه  اولویت های  از  بابل 
کار  دستور  در  را  پروژه  این  از  هفتگی  بازدید 

قرار دادیم.
نجفی یادآور شد: مهم ترین عامل تهدیدکننده 
ملی کشور فساد اداری است که باید به  عنوان 
پروژه مهم در دستور کار قرار گیرد، امیدواریم 
با ایفای درست نقش نظارتی شاهد کاهش این 

معضالت در کشور باشیم.
ساختار  ایجاد  خواستار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مازندران  پسماند  حوزه  در  ملی  متمرکز 
هستیم، ادامه داد: باید به معضل زباله به دید 
مسئله انسانی توجه کرد نه صرف سیاسی؛ در 
پیوست زیست محیطی  ابتدا  باید  زباله  بخش 
آلودگی  با  تا  می شد  اجرا  دقیق  به صورت  آن 
محیطی  زیست  مشکالت  و  شیرابه  و  مسیر 

مواجه نمی شدیم.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی 
حوزه  در  تومانی  میلیارد   ۳۰ اعتبار  اخذ  از 
بهداشت با پیگیری انجام شده خبر داد و گفت: 
توجه  از عقب ماندگی شهرستان  برون رفت  راز 
ایجاد  گردشگری،  حوزه  در  سرمایه گذاری  به 

صنایع تبدیلی و بازارچه های سنتی است.
نجفی با مخالفت از انتقال آب دریای مازندران 
منطقه  ایجاد  خواستار  کرد:  اضافه  سمنان  به 
آزاد تجاری در بابلسر، منطقه آزاد گردشگری 
اقتصادی  ویژه  منطقه  و  نوشهر  در  سالمت 

امیرآباد هستیم.
میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  یک  مبلغ  اخذ  وی 
تومان برای اتمام کلینیک ویژه در بخش بندپی 
غرب، موافقت در شروع احداث بیمارستان ۳٢ 
و  میلیارد  یک  اخذ  شرق،  بندپی  تختخوابی 
اورژانس  تجهیز  برای  تومان  میلیون   ۵۰۰
بیمارستان آیت ا... روحانی بابل، پیگیری برای 
احداث بخش دیالیز امیرکال که زمین مورد نظر 
خریداری و موافقت از وزیر بهداشت اخذ شد، 
احداث بیمارستان جامع زنان، تکمیل فاز دوم 
راه اندازی  برای  پیگیری  و  بابل  دندانپزشکی 
در  بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرطان  مرکز 
منطقه الله آباد از جمله پیگیری انجام شده در 

مدت زمان مسؤولیت خود برشمرد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی 
فعالیت ها  این  به  نسبت  بنده  رویکرد  گفت: 
رویکرد صداقت است و معتقدیم باید صادقانه 
با مردم حرف زد، راهبرد من براساس جدیت و 
تالش، همه جانبه گرایی و تعامل با همه جهات، 
گروه ها و جریانات و با یک هدف مهم ارتقای 

اعتماد مردم و جایگاه شهرستان بابل است.

نماينده مردم بابل در مجلس تاکید کرد:

فساد اداری؛ مهم ترین عامل تهدیدکننده ملی کشور

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف اداره کل ورزش و جوانان

بدینوسیله به اطاع کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند 
باتوجه به انجام اصاحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون جمهوری 
راس  شرکت  این  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  ایران  اسامی 
ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 95/6/23 در نشانی میدان طالقانی- خ 
برگزار  کل  اداره  اجتماعات  سالن  جوانان  و  ورزش  کل  اداره   فرهنگ- 
مذکور  جلسه  در  تا  گردد  می  دعوت  محترم  اعضا  کلیه  از  گردد.  می 
صورت  به  را  خود  االختیار  تام  نمایندگان  یا  و  رسانیده  هم  به  حضور 

مکتوب معرفی نمایند.
با حضور دو سوم کل اعضا شرکت  این مجمع  یادآوری می شود  ضمنا 
تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ می شود 

برای کلیه اعضا )اعم از غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

قانون  اصاحات  آخرین  براساس  جدید  اساسنامه  تصویب  و  1-طرح 
بخش تعاون

-گزارش و اصاح و الحاق عضویت هیات های ورزشی استان و شرایط 
اختصاصی ماده 12

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۵۹۸مورخه ۱۳۹۵/۰۵/٢۱ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
در  محمد  فرزند  قزوین  از  صادره   ۱۴۷۸ شماره  بشناسنامه  یغمورلو  اینانلو  رقیه 
به مساحت ۱۰۳/۷٢ مترمربع  بنای احداثی در آن  با  ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک شماره ٢۵۴۱ فرعی از ۱۴۶ اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای ویولت 
نصرتی که خود مالک اولیه می باشد تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت 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 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. ۴۶۱۳٢ م/الف
عباسعلی شوش پاشا کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰٢۸۵۱مورخه ۱۳۹۴/۰۶/٢۶ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
از اراک فرزند طوغان در ششدانگ  صمد احمدیان بشناسنامه شماره ۱۵ صادره 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۸۷ مترمربع پالک شماره ٢۰٢ 
فرعی از ۱۷۰ اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای نجف علی فرد شاردی و با 
مالکیت مالک اولیه آقای عباسعلی ترابی می باشد تایید می نماید. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت 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 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. ۴۵۹۵۴ م/الف
عباسعلی شوش پاشا کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۵۷۶مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
یادگار کریمی بشناسنامه شماره ۱۸۵ صادره از هشترود فرزند عزت در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۹۷/۵۰ مترمربع پالک شماره 
۵۱۱ فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای هاشم بهبودی پور و با 
مالکیت مالک اولیه آقای قادیر حاجی دولت آبادی می باشد تایید می نماید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 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 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. ۴۶۱۹۱ م/الف
عباسعلی شوش پاشا کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

بارکد:39۸3۸49۸ 
آگهی تغییرات شرکت 

و    ۳۹۱۰۴۴ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  باتیس  گستر  عرشه 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳٢۰۴۱۵۷٢۷ ملی  شناسه 
ملی  کد  به  قدیری  شهروز  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  ۱۳۹۵/۰۴/٢۸تصمیمات 
۰۰۵۷۱۴۶۸۱۰ به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره آقای افشین ملک 
قاسمی به کد ملی ۰۰۷۱۳٢۴٢۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سپهر 
ازهاریان به کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۹۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند وکلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات 
قراردادها و عقود اسالمی با امضاءمدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر شرکت معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضاء تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد
3۸179۰/م الف سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
 ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تهران

بارکد:39۸65۸21  
اگهی تغییرات شرکت

شناسه  و   ۳۴۱۳۳۶ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  زمان  آسانبر  آرام   
ملی ۱۰۱۰۳۸۷۹۷۵۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
اتخاذ شد محل شرکت در واحد ثبتی تهران  ۱۳۹۵/۰۳/٢۹ تصمیمات ذیل 
به آدرس :تهران بزرگراه رسالت خیابان کرمان جنوبی نبش کوچه اردستانی 
در  مربوطه  وماده  یافت  تغییر  پستی۱۶۳۴۸۶۳۷۱۶  کد  واحد۴   ۱۱۹ پالک 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید  ۰با این ثبت این مستند تصمیمات تغییر 
محل تغییر نشانی در یک واحد ثبتی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی  های سازمان ثبت 

قابل دسترس میباشد 
3۸1792/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 

تجاری تهران

بارکد:39۸34695 
آگهی تغییرات شرکت 

به شماره ثبت ۴۳۶۵۵۶ وشناسه  با مسئولیت محدود  اقتصاد وستا   رهاورد 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۳۴۱۶۳٢۶ ملی 
کد  به  مهردادامرائی  شد:   اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۵/۰۴/٢٢ مورخ 
با   ۰۰۸۰۵۷۵۶۷۶ ملی  کد  به  قهی  کرمی  محسن  و   ۵۹۸۹۵۵۰۵٢۹ ملی  
شرکت  شرکاء  ردیف  از  شرکت  صندوق  از  خود  الشرکه  سهم  کلیه  دریافت 
به  ریال   ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در  گردیدند.  خارج 
اصالح  دراساسنامه  مربوطه  ماده  و  پیدا کرد  ریال کاهش   ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
گردید. بنابراین لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار زیر است :حوری 
سهم  ریال   ۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دارای    ۰۰۶۱۴۵٢۳۹۴ ملی  کد  به  بهادری 
به کد ملی ۱۷۵۴۳۱۳۷٢۸ دارای ٢۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱  بابادی  الشرکه ساسان 
ریال سهم الشرکه محل شرکت از آدرس قبلی به نشانی: تهران خیابان طالقانی 
در  و  یافت  انتقال  پستی ۱۵۶۱۸۳۵۹۶۶  بهار پالک ۶۶ کد  و  بین شریعتی 
نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصالح میگردد.  با ثبت این مستند 
تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک تغییر محل تغییر نشانی در 
یک واحد ثبتی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد. 
3۸1791/م الف   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت
 شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد:39۸663۰1 
 اگهی تغییرات شرکت

 حمل ونقل بین المللی تیر رانان توسن با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۳۷٢۸۳۰٢ ملی  شناسه  و   ۴۴۵۴۱۰
مورخه  شماره۱۱/۹۷۸۰  مجوز  و   ۱۳۹۵/۰٢/٢۷ مورخ  العاده  فوق  عمومی 
۱۳۹۵/۰۳/٢۳ اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان تهران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:  تعداد اعضای هیئت مدیره به۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.   ۰با این ثبت این مستند تصمیمات 
انتخاب شده  اعضا هیئت مدیره  تعداد  افزایش  اساسنامه کاهش  ماده  اصالح 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی  های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
3۸1793/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 

تجاری تهران

آگهی اخطاریه رفع نقص 
و  یاراحمدی  ولی   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یاراحمدی  فرجعلی  خواهان 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به خواسته صدور حکم موت فرضی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
آباد  در خرم  واقع  آباد  دادگستری شهرستان خرم  عمومی حقوقی  دادگاه  ششم 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
و   ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۶۰۰۴٢۵
ساعت ۱٢ تعیین شده است است به علت مجهول المکان بودن ولی یاراحمدی و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان

 خرم آباد – حمید بازوند. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اخطار ماده 101 

آقای غالمعلی ایروانی فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۳۶۹۵ صادره از خرم آباد 
در  ایران  صبح  روزنامه  در  منتشره   ۱۳۹۴/۶/٢۳ مورخ   ۱۴۸۷ شماره  پیروآگهی 
خصوص پرونده اجرایی کالسه ۹۴۰۰۱۰۹ بانک ملت شعب استان لرستان و علیه 
اول  قطعه  دادگستری  رسمی  کارشناس   ۱۳۹۴/۱٢/۱۶ مورخ  گزارش  طبق  شما 
تفکیکی شماره ٢۶۳۴ فرعی باقیمانده از ۳ اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 
٢۶۳۴ فرعی از پالک ۳ اصلی در بخش ۴ خرم آباد مورد وثیقه سند رهنی شماره 
۸٢۳۷ تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره ٢۹ شهر خرم آباد استان لرستان به 
مبلغ یک میلیاردو یکصد میلیون ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 
چهار میلیون و ششصد هزار ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی 
که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.م الف ۴۱٢۳۶
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد . 

متن آگهی
خواهان/ شاکی همت حیدری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسن رضاییان 
و افشین شاه آبادی به خواسته الزام به انتقال خط تلفن همراه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱شورای حل اختالف 
میدان  )ره(  امام  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  قدوسی شهرستان  مجتمع 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۰۱۰۰۱۸۸ 
تعیین شده  و ساعت ۰۹:۰۰  آن ۱۳۹۵/۰۸/۰۱  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است 
ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – اسماعیل فالح نژاد.

متن آگهی 
طرفیت  به  دادخواستی  سلطانی  زهرا  خانم  وکالت  با  نصیری  حسین  خواهان 
دادگاه های عمومی  تقدیم  به خواسته مطالبه وجه چک  بهروز حافظی  خوانده 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۶ شورای حل اختالف 
گرشاسبی  شهید  خیابان  مطهری  خیابان  آباد  خرم  شهرستان  خانواده  مجتمع 
ثبت   ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۴۷۰۰۰۴۸ کالسه  به  و  ارجاع  یخ(  کارخانه  جنب  )خیابان 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۷/٢۵ و ساعت ۰۹:۰۰ صبح تعیین شده 
تقاضای  اعالم می گردد که وکیل خواهان  بدین شرح  است و مفاد دادخواست 
مطالبه مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰)هفت میلیون تومان ( بابت چک شماره ۹۶۸۹٢۱عهده 
بانک ملی ایران به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
به  المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  به علت مجهول  را داشته است 
تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.ضمنا در صورت عدم حضور خوانده غیابا 

اتخاذ تصمیم می گردد.
مسئول دفتر شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – فريده 
نصرت پور.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به موجب پرونده کالسه ۹۵۰٢۶۸ شعبه هشتم دادگاه حقوقی سنندج اقای حجت 
سلطان پور ینگجه با وکالت آقای سیروان حمید پور دادخواستی  بخواسته خلع 
ید به طرفیت خانم ستاره وریخانی فرزند عبداله به این دادگاه تقدیم نموده است 
. با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان می باشند به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور حقوقی مصوب ۱۳۷۹ به خانم ستاره 
وریخانی فرزند عبداله ابالغ می گردد که به منظور رسیدگی به دادخواست خواهان 
در ساعت ۱۰ تاریخ ۹۵/۰۸/٢۵ در جلسه رسیدگی این دادگاه حضور یابد انتشار 
این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب می شود و در صورت عدم حضور 

وی دادگاه بصورت غیابی رای مقتضی را صادر خواهد نمود.
م الف 2519 مدير دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی سنندج – عظیمی نیا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بدینوسیله به متهم سید مجتبی حسینی صفت فرزند سید احمد که حسب شکایت 
خلنم عفت حسینی صفت فرزند سید احمد به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی تحت 
تعقیب این دادگاه می باشد وفق ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ می 
۱۰/۳۰صبح  ساعت  راس  شنبه  چهار  روز   ۹۵/۷/٢۸ رسیدگی  وقت  در  که  شود 
از خود  و  حاضر  دادگاه  این  در  احتمالی  دفاع  آخرین  اخذ  و  اتهام  تفهیم  جهت 

دفاع نماید . 
سید محمد حسینی رئیس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو بهشهر 

آگهی مفقودی
شماره  ۱۳۹۰به  مدل  متالیک  خاکستری  ٢۰۷رنگ  پژو  سواری  سبز  برگ 
شاسی ۱۳۳۹۰۰۰۶۷٢٢شماره  موتور  شماره  ٢۴-۶۴۳س۷٢و  پالک 

NAAR۰۳FE٢BJ۹۵۷۱٢۰به نام نرگس آب سواران فرزند هجیر بشناسنامه 
۵۵۰۰۰۳۱٢۷۹محل صدور کهگیلویه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.
 شهرستان باغملک

معاون میراث فرهنگی البرز گفت: مقدمات ثبت 
جهانی تپه ازبکی در حال انجام است.

مهناز طاهری، اظهار کرد: تپه ازبکی قابلیت ثبت 
جهانی دارد ولی هنوز اقدامات الزم برای این کار 
انجام نشده است. وی ادامه داد:  به طور کامل 
گمانه زنی، تعیین حریم و تهیه پالن مدیریتی 
اقدامات الزم برای ثبت جهانی  از  تنها بخشی 
این تپه تاریخی است. طاهری خاطرنشان کرد: 
امکان  تاریخی به سادگی  اثر  این  ثبت جهانی 
پذیر نیست ولی مجموعه میراث فرهنگی البرز 
درتالش است در کوتاه ترین زمان ممکن پرونده 

الزم دراین خصوص را تکمیل کند.
وی با اشاره به این که امکان بازدید عمومی از 
این محوطه تاریخی فراهم نشده توضیح داد: برای 
ایجاد امکان بازدید عمومی از سایت و محوطه این 

تپه تاریخی باید زیرساخت های الزم فراهم شود.

بدون  کرد:  ابراز  البرز  فرهنگی  میراث  معاون 
اقدامات زیربنایی و حفاظتی الزم بازکردن درهای 
به  به روی مردم منطقی  تاریخی  این محوطه 
نظر نمی رسد. طاهری تصریح کرد: اگر عجوالنه 
مناسب  زیرساخت های  ساختن  مهیا  بدون  و 
امکان بازدید عموم از این محوطه ایجاد شود، 
درمدت زمان کوتاهی شاهد آسیب جدی به این 
تپه تاریخی خواهیم بود. این مسئول اظهار کرد: 
بدون شک بدون تامین اعتبارالزم انجام عملیات 
مرمت و ایجاد زیرساخت های الزم برای حضور 
گردشگران دراین محوطه امکان پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: جانمایی تابلو راهنمای گردشگری 
و مسیر دسترسی مناسب برای بازدیدکنندگان از 
اقداماتی است که انجام آن برای آماده سازی ورود 
گردشگران و بازدید آنها از این محوطه تاریخی 

الزامی است.

پیگیری مقدمات ثبت جهانی تپه ازبکی کرج
مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری سنندج 
گفت: براساس مصوبه اعالم شده امسال شاهد 
مدارس  سرویس  کرایه  درصدی   ۱۵ افزایش 

هستیم.
شکور صلواتی، اظهار کرد: این سازمان براساس 
رفاه  هدف  با  همچنین  و  خود  کاری  رسالت 
حال دانش آموزان و دانشجویان در سال جدید 
اقدامات الزم  و  برنامه ریزی  تیرماه  از  تحصیلی 
را در خصوص جابجایی ایمن و راحت صورت 
داده است. وی افزود: با برگزاری جلسات متعدد 
خوشبختانه این سازمان آمادگی الزم را جهت 
سرویس دهی مناسب به مدارس و دانشگاه ها را 

در مهرماه را دارد.
مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری سنندج 
از اختصاص ۱۹۵ دستگاه اتوبوس و مینی بوس 
جهت سرویس مدارس در سال جاری خبر داد و 

گفت: امسال ۳۵ دستگاه اتوبوس و ۱۶۰ دستگاه 
مینی بوس در قالب ۱۴ شرکت جهت سرویس 

مدارس ساماندهی شدند.
 ٢۰ بازسازی  عملیات  امسال  کرد:  بیان  وی 
دستگاه اتوبوس تحت اختیار این سازمان انجام 
شد و هر ۳۵ دستگاه اتوبوس اختصاص داده شده 
به سرویس مدارس از اتوبوس های ملکی سازمان 

اتوبوس رانی هستند.
و  راهنمایی  همکاری  با  کرد:  اعالم  صلواتی 
اختیار  در  که  رانندگانی  تمام  برای  رانندگی 
تردد صادر  دفترچه  مدارس  هستند  سرویس 
می شود و عملکرد رانندگان در این دفترچه ها 

ثبث خواهد شد.
وی بیان کرد: براساس مصوبه اعالم شده امسال 
شاهد افزایش ۱۵ درصدی کرایه سرویس مدارس 

هستیم.

افزایش 15 درصدی کرایه سرویس مدارس در سنندج
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برگزاری مسابقات خلباني 
هلي کوپتر و کواد کوپتر رادیو کنترل 

در استان مرکزی 
اولین مسابقات استاني خلباني هلي کوپتر و کواد 
کوپتر رادیو کنترل با همت موسسه توسعه صنعت 
پرواز و معاونت فرهنگي و امور جوانان اداره کل 
ورزش و جوانان استان مرکزي با حضور ٢۵ شرکت 

کننده در اراک برگزار شد.
دراین دوره از مسابقات  که در دو بخش کواد کوپتر 
و خلبانی هلیکوپتر برگزار شد در بخش کواد کوپتر 
محمد رضا فراهاني، سورنا رضیئي و مبین غریبي به 

ترتیب عناوین اول تا سوم را بدست آوردند.
در بخش خلبانی هلی کوپتر نیز سعید صفایي، 
الیاس کوهیان و ابوالفضل ترابي مقامهای اول تا 
سوم را بدست آوردند.  در پایان این مسابقات به 

نفرات برتر هدایایی اهداء شد.

 طرح تعطیلی پنج شنبه های البرز فراموش 
نشده است 

درصداز  گفت: ۳۰  البرز  زیست  محیط  مدیرکل 
مساحت استان به حفاظت مستقیم محیط بانان نیاز 
دارد. حسین محمدی، اظهار کرد: طرح تعطیلی 
دولت  که  کمیته ای  توسط  درکرج  پنج شنبه ها 
تعیین کرده در حال بررسی بوده و به فراموشی 

سپرده نشده است .
وی ادامه داد: این کمیته وظیفه دارد تاثیر تعطیلی 
پنج شنبه ها را برآلودگی هوای کرج بررسی کند و 

نتیجه این بررسی ها را به دولت گزارش دهد.
وی اضافه کرد: هر تصمیمی که برای تعطیلی پنج 
شنبه ها گرفته می شود باید برای شهرستان های 
اطراف کرج از جمله فردیس، ساوجبالغ، اشتهارد 

و نظرآباد هم اعمال شود.
وی درادامه صحبت هایش به تعداد اندک محیط 
افزود: درحال حاضر ٢۰  بانان استان اشاره کردو 
محیط بان از عرصه های استان حفاظت می کنند 
که این تعداد به نسبت وسعت این فضاها بسیار 
اندک است. مدیر کل محیط زیست استان ابراز 
کرد: درحال حاضر ۳۰ درصد از مساحت کل استان 

به حفاظت مستقیم محیط بانان نیاز دارد.
این مسئول توضیح داد: متاسفانه بودجه محیط 
زیست به نسبت سایر دستگاه ها بسیار اندک است 
که همین امر مشکالتی را دربکارگیری نیرو،خرید 

تجهیزات و ... ایجاد کرده است.
محمدی گفت: محیط زیست سرمایه ای است که 
از گذشتگان به ما ارث رسیده و نگهداری ازآن به 

امکانات و تجهیزات مناسب نیازدارد.
از  نتوانیم  امروز  کرد: اگر  اظهار  پایان  در  وی 
عرصه های طبیعی و محیط زیست نگهداری کنیم 
آیندگان مارا قضاوت قرار داده و مورد بازخواست 

قرار می دهند.

دیدار شهردار با هیأت رئیسه جدید شورای اسالمی
 شهر دزفول  

به گزارش واحد خبر روابط عمومي شهرداري دزفول، در پي انتخاب هیأت 
رئیسه جدید شوراي اسالمي شهر دزفول، شهردار دزفول ضمن حضور 
در محل شوراي اسالمي شهر دزفول با رئیس و نایب رئیس شورا دیدار 

و گفتگو کرد.
از  انتخاب هیأت رئیسه جدید و تقدیر  شهردار دزفول ضمن تبریک 
زحمات هیأت رئیسه ي قبلي شورا گفت: شهرداري به همکاري و تعامل 
با شورا نیاز مبرم دارد و با توجه به وضعیت موجود این تعامل خصوصاً در 
مورد رفع مشکالت امالکي، تکمیل پروژه هاي نیمه کاره و جذب سرمایه 

گذار جهت توسعه همه جانبه باید بیش از پیش افزایش یابد.
مهندس کرمي نژاد افزود: یکي از مشکالت عمده شهرداري ها با عنایت به 
وضعیت اقتصادي موجود، کاهش چشم گیر درآمد است که امیدواریم با 
تدبیر و همکاري شوراي محترم، راه هاي درآمد زایي جدیدي جهت بهبود 

وضعیت مالي شهرداري در نظر گرفته شود.
وي خاط نشان کرد: بنده به عنوان شهردار، تمام تالش خود را جهت 
تقویت انگیزه در پرسنل شهرداري مبذول داشته ام زیرا اعتقاد دارم که 
بي انگیزه بودن، آفتي بزرگ براي نهادهاي اداري و اجرایي است و در این 

خصوص انتظار میرود شوراي محترم کما في سابق یار و یاور ما باشد.
در ادامه عظیم سرافرازرئیس شوراي اسالمي شهر دزفول ضمن عرض 
خوش آمد به شهردار و هیئت همراه، گفت: اینجانب به نمایندگي از 
اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر دزفول از زحمات شبانه روزي شهردار 
محترم تشکر و قدرداني مي کنم و این قول مساعد را مي دهم که تعامل 

و همکاري بین شورا و شهرداري بیش از پیش شود.

خطر پذیری ریزگردهای جازموریان بیشتر از سایر 
ریزگردهای کشور  

استاندار کرمان گفت: خطر پذیری ریزگردهای تاالب جازموریان بیشتر از 
سایر ریزگردهای کشور است.

»علیرضا رزم حسینی« صبح امروز در جلسه ستاد بحران استان کرمان 
با حضور معاونین سازمان ستاد بحران کشور  ضمن تبریک عید سعید 
قربان با بیان اینکه استان کرمان، استانی ویژه ای در حوزه بحران و بالیای 
طبیعی است تصریح کرد: با توجه به گستردگی جعرافیایی و تنوع زیست 
محیطی این استان سبب شده که حوادث غیرمترقبه نیز در استان افزایش 
پیدا کند. وی با بیان اینکه یکی از خطرات جدی، مستمر و خاموش 
استان کرمان، بحث خشکسالی است اظهار کرد : از حدود ۳ دهه پیش 
خشکسالی در استان کرمان آغاز شده که شاهد بیشترین خسارت در 

حوزه کشاورزی، مهاجرت انسانی و ... بودیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه ۳ دهه خشکسالی، خسارات جبران ناپذیری 
را برای استان کرمان پدید آورده است تصریح کرد: ستاد بحران کشور، باید 
نگاه تخصصی به استان کرمان داشته باشد زیرا دغدغه جدی در استان 

بحث خشکسالی است و نیازمند نگاه ویژه در این حوزه هستیم.
رزم حسینی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از بحران های استان کرمان، 
زلزله خیز بودن این استان است اظهار کرد: شاهد زلزله های بم، زرند 
و ... در دهه اخیر بودیم و در سال جاری نیز بیش از ۱۰۰۰ زلزله در 
استان هستیم. وی با اشاره به تغییرات آب و هوایی در دنیا، اظهار کرد: 
به دلیل وجود این تغییرات، شاهد بروز سیالب هایی در استان کرمان 
در مناطق فاریاب، جیرفت و ...بودیم که سبب بروز خسارات سنگینی به 
استان کرمان شد و به جرات می توان گفت که استان کرمان از حیث وقوع 

حوادث غیرمترقبه در کشور، رتبه برتر را به خود اختصاص داده است. 

خبر خبر

با  بابلی  خیر  جوان  بادیکناری:  مهدی   - بابل 
بابل  شهرستان  درزیکالی  در  مدرسه  ساخت 

نام پدرش را ماندگار کرد.
با  مقیمی  صالح  سید  یاد  زنده  دبیرستان 
روستای  در  ریال  میلیارد   ۵ بر  اعتباری 
با  بابل  شهرستان  گتاب  نصیرایی   درزیکالی 
حضور مسولین شهرستانی و مردم این روستا 

کلنگ زنی شد.
مهندس سید مقیم مقیمی جوان خیر اندیش 
به  زمینی  در  را  مدرسه  این  ساخت  بابلی  
مساحت ٢٢۰۰متر و با زیر بنای ۴۴۰ مترمربع 

به نیت پدرش آغاز کرد. 
وی در این مراسم اظهارداشت: در زمانی که به 
منصوب شدم  مدارس  پیمانکار ساخت  عنوان 
پدرم  نام  با  ای  مدرسه  تاسیس  بنای  آرزویم 

بوده که به لطف خدا این امر محقق گردید.
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  مقیمی 
گتاب  بخش  شمالی  روستای   ۸ مشکالت 
تا کنون  از سال ۷۱  اظهار داشت؛  و  پرداخت 
روستاهای دالور کال، مال محله ، درزی کالی 
درزیکالی  پایین،  آخوندی  و  باال  آخوندی 
نصیرایی، سوربن، حاجی کال و سیاهکال محله 

ولی  هستند  برخوردار  شرب  آب  نعمت  از 
هشت  این  مسئولیت  که  زمانی  از  متاسفانه 
روستا به اداره آب و فاضالب روستایی محول 
حتی  و  آب  کمبود  با  روستا  این  مردم  شده 
قطعی آن مواجه هستند و این مساله موجبات 

نارضایتی آنان را فراهم آورده است.  
این روستا  از مردم  نیابت  به  پایان  مقیمی در 
،از مسئولین خواست تا مشکل آب روستاهای 
مزبور را هر چه زودتر در دستور کار خود قرار 

دهند.
فرماندار شهرستان بابل هم با حضور  در این 

برای ماندگاری  این جوان خیر  اقدام  مراسم  
داشت:   اظهار  و  را ستودنی شمرد  پدرش  نام 
اساس انقالب ما با مشارکت مردم شکل گرفته 

واین مشارکت در تمام زمینه ها خواهدبود.
نیز  بابل  شهرستان  وپرورش  آموزش  مدیر 
حرکت  از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  پایان  در 
علت  به  گفت؛  مقیمی   مهندس  شایسته 
تراکم دانش آموزان در این منطقه با این کار 
خداپسندانه خیرنیک اندیش بابلی نیاز آن رفع 

گردیده است.

جوان خیر بابلی نام پدرش را ماندگار کرد

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
عمرانی  پروژه   1395 سال  مصوب  بودجه  استناد  به  دارد  نظر  در  اسامشهر  شهرداری  عمران  سازمان 

ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی دارای رتبه بندی، 
روز   10 تامدت   ( مناقصه  اسناد  دریافت  و  مناقصه  در  شرکت  جهت  گردد  می  دعوت  آزاد  ظرفیت  و  صاحیت 
کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم ( به دفتر فنی )) امور قراردادها (( سازمان عمران شهرداری اسامشهر واقع 
درابتدای بلوار شهید برنده سیفی، ساختمان شهید سرهنگ قاسمی مراجعه نمایند. ضمنا مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتا ده روز 

پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. ) چاپ آگهی نوبت دوم نیز پس از گذشت 7 روز کاری از چاپ آگهی نوبت اول خواهد بود (
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهدبود. تلفن تماس:  5- 56479601

 نوبت دوم

علی میر جعفری - سرپرست سازمان عمران

ردیف
1

موضوع

پروژه لکه 
گیری آسفالت 
معابر منطقه دو

مبلغ قرارداد ) ریال(

4/850/000/000

مدت 
قرارداد

6 ماه

رتبه مورد 
قبول

5 راه 
وباند

نحوه برگزاری 
تجدید مناقصه

تجدید مناقصه 
عمومی

نوع ومیزان سپرده در تجدید مناقصه

ارائه ضمانتنامه بانکی سه ماهه یا واریز وجه نقد به 
حساب سپرده بانک ملی شهرداری کد 1603 شماره 

حساب 0109357001004
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آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي
شماره مجوز: 1395253۰

مناقصه گزار:شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران – منطقه استان مرکزي
موضوع مناقصه: واگذاري اداره امور خودروهاي سواري استیجاري منطقه
 تاریخ،مهلت ،نشاني محل دریافت و تحویل استعام کیفي مناقصه گران:

دو هفته پس ازتاریخ انتشارنوبت دوم آگهي ارزیابي)پایان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 95/07/07 ساعت15( به آدرس: 
استان  منطقه  نفتي  هاي  فراورده  پخش  ملي  -شرکت  شازند  خمیني)ره(  امام  پاالیشگاه  شازند-جنب  راهي  اراک-سه 
ذیل  ازطریق سایتهاي مشروحه  را  ارزیابي  واسناد  نموده  مراجعه حضوري   HSE و  کیفي  ارزیابي  اسناد  تحویل  قراردادها- جهت  امور   - مرکزي 

دریافت نمایند. 
تلفن تماس:33493310-086)امورقراردادها( 33493359-086)خدمات اداري منطقه( فاکس دبیرخانه:086-33668894

مبلغ براورد شرکت:   4/144/855/500 ریال
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: واریز210/000/000    ریال) دویست و ده میلیون  ریال( جهت شرکت در فرایند ارجاع کار به شماره 
حساب سیباي 4120010800001 بانک ملي با شناسه واریز37400000042به نام شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه استان مرکزي ویا ارائه 
ضمانتنامه بانکي و یا اوراق مشارکت بي نام.) تضمین  فوق پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و تائید آنها توسط کمیته فني و بازرگاني در هنگام ارائه 

پاکت نرخ دریافت خواهد شد.(
شرایط عمومي متقاضي: 

1 - ارائه درخواست کتبي جهت شرکت درمناقصه.
2- ارائه گواهي صاحیت از اداره کل کار ،رفاه و تامین اجتماعي  در سال 1395 جهت شرکت هاي خدماتي

3-ارائه اساسنامه ،آگهي روزنامه و آخرین تغییرات شرکت ،لیست اعضاءهیئت مدیره به همراه کپي مدارک تحصیلي آنان
4- داشتن تجربه و سوابق کاري مرتبط،توان مالي وحسن انجام کار حسب فرمهاي استعام ارزیابي کیفي

)H.S.E( 5-احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهاي ارزیابي کیفي و توانمندي بهداشت ،ایمني و محیط زیست
6- ارائه صاحیت ایمني ازاداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان مرکزي ازسوي شرکت برنده قبل ازانعقاد قراردادالزامي مي باشد.

آدرس سایت:
فرمهاي »استعام کیفي« و« استعام ارزیابي توانمندي HSE »و همچنین »نمونه قرارداد و شرح کار« در سایتهاي ذیل قابل برداشت  مي باشد.                 
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توضیح اینکه: »مناقصه گران ابتدا ارزیابي کیفي شده و پس از کسب حداقل امتیاز الزم در فرایند کیفي، در مراحل بعدي مناقصه شرکت مي نمایند.«

تاریخ انتشار نوبت اول:   روز شنبه مورخ 95/06/20  تاریخ انتشار نوبت دوم:   روز چهارشنبه مورخ 95/06/24
روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مرکزي

آدرس :اراک-سه راهي شازند- جنب پاالیشگاه- شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مرکزي تلفن تماس 
ستادوفاکس 94 و 33668868 – 086 کدپستي 41113 – 38671   

 نوبت دوم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
اتهام  به   ، حسین  فرزند  آباد  شوکت  جانی  آقا  پژمان  آقای  متهم  به  بدینوسیله 
تحصیل مال از طریق نامشروع یک دستگاه تلفن همراه ، تحت تعقیب این دادگاه 
می باشد ابالغ می شود که در وقت رسیدگی ۹۵/۷/٢۸ روز چهار شنبه راس ساعت 

۱۰ صبح جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند . 
سید علی جمالی گل نشینی  رئیس شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو بهشهر 

م.الف  ۹۵۰۴۴۷

اگهی مزایده 
اجرای مدنی شعبه هفتم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و 
هزینه  اجرائی در پرونده کالسه ۹۵۰۰۰۹ نسبت به فروش اجناس ۱- قفسه فلزی 
بمبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰ریال ٢- کولر اسپیلیت ٢۴۰۰۰ بامارک تجاری سپهر الکتریک 
دوکار  سالم  ان  کمپرسور  و  باشد  می  دیوار  در  نصب  که  دیواری  پنل  با  همراه 
سرمایشی و  گرمایشی به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ریال می باشد مزایده به تاریخ ۹۵/۷/۱۱ 
ساعت ۱۱ صبح در محل اجرای شعبه هفتم حقوقی واقع در دادگستری بابل از 
طریق مزایده با حضور نماینده دادستان اقدام نماید که مزایده از همین قیمت پایه 
شروع شده و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده ده درصد 
مبلغ را فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و 

در صورت انصراف  ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.
اجرای احکام مدنی شعبه هفتم دادگاه حقوقی بابل  

آگهی فقدان سند مالکیت

آقایان مهدی مهاجری و محمد حسین خیر اندیش و ابوالقاسم افشاری و محمد 
راشت و ورثه مرحوم بهنام آغاسی  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۸۰۰ 
متر مربع به شماره ۶۳٢ فرعی از ۱۸٢ اصلی مفروز از پالک ۱۰۹ واقع در اراضی 
سنقرآباد جز حوزه ثبتی ساوجبالغ  ثبت ۹۴۳۱۸ صفحه ۳۱۳ دفتر جلد امالک 
۳۷۸ بنام جعفر طباطبائیان ثبت و صادر گردیده و مع الواسطه برابر سند قطعی  
شماره ۱۷۳۱۸ مورخ ۸۷/۶/۱۱ دفتر خانه ۵ ساوجبالغ به متقاضیان منتقل شده 
و به موجب سند رهنی شماره – دفتر خانه – در رهن – می باشد بعلت سرقت  
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است ، لذا مراتب به 
استناد تبصره  یک اصالحی به ماده ۱٢۰  آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن 

ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد. سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد.م/ الف ۳۷۱
 محمد افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی ابالغ

 ماده 12۰ آيین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
خانمها معصومه رشنودی فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه ۱۵۷۷ و شماره ملی 
۴۰۷۱۰٢۷۹٢۴ و آمنه رشنودی فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه ۸۱۹ و کدملی 
۴۰۷۳۰۶۰۳۷۶ و فاطمه رشنودی فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه ٢٢۵۰ کدملی 
۴۸۵۹٢۱۳۱۸۴ و افسانه رشنودی فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه ٢٢۵۱ و کدملی 
۴۸۵۹٢۱۳۱٢٢ همگی ورثه خانم قشنگ میردریکوند بدین وسیله به شما اعالم می 
گردد برابر سند رهنی به شماره ۱۵۳۰٢ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱٢ تنظیمی دفتر خانه شماره 
۶ خرم آباد اجراییه تحت کالسه ۸۹۰۰۰۳۸ صادر و اجراییه در مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۵ 
به نامبرده ابالغ و بانک بستانکار )بانک صادرات( درخواست کارشناسی ملک مورد 
وثیقه تحت شماره ۱٢۴ فرعی ۴۳ اصلی بخش ٢ خرم آباد را نموده که پس از تعیین 
کارشناسی و ارزیابی ملک مورد وثیقه متوفی به قیمت یک میلیاردو هشتصد و سی و 
هشت میلیون و سیصد و ده هزار ریال ارزیابی و مراتب طی اخطار ماده ۱۰۱ در تاریخ 
۱۳۹۴/۱/٢٢ به مدیون ابالغ گردیده که بدلیل عدم ارائه هیچ گونه اعتراضی از ناحیه 
مدیدن پس از درخواست بانک و طی مراحل قانونی مزایده در مورخ ۱۳۹۴/۴/٢۴ در 
اداره ثبت اسناد خرم آباد برگزار و بدلیل عدم حضور خریدار صورت جلسه در همان روز 
به نام بستانکار بانک صادرات تنظیم گردیده و در ادامه بانک خواستار انتقال و تنظیم 
پیش نویس سند انتقال اجرایی گردیده که پس از واریز هزینه های اجرایی پیش نویس 
سند انتقال اجرایی تحت شماره ۳۶۰۰۱۸۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ به دفتر خانه شماره ۶ 
خرم آباد ارسال گردیده حال چنانچه نامبردگان بعنوان ورثه قشنگ میر دریکوند نسبت 
به پرداخت بدهی خود به بانک بستانکار اقدام ننمایید سند انتقال به نام بستانکار تنظیم 

خواهد شد. م الف ۴۱٢۳۸ 
لرستان – خرم آباد 

بارکد:39۸66192  
اگهی تغییرات شرکت

 حمل ونقل بین المللی تیر رانان توسن با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۳۷٢۸۳۰٢ ملی  شناسه  و   ۴۴۵۴۱۰
مورخه   ۱۱/۹۷۸۰ شماره  مجوز  و   ۱۳۹۵/۰٢/٢۷ مورخ  العاده  فوق  عمومی 
۱۳۹۵/۰۳/٢۳ اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان تهران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:  محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی :تهران ضلع جنوبی 
اول جناح کوچه شهید مصطفوی پالک ۱ ساختمان سامان  میدان صادقیه 
طبقه دوم  واحد ۱  کد پستی ۱۴۸۱۶۴۴۳۵۵  تغییر یافت وماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید  ۰با این ثبت این مستند تصمیمات تغییر 
محل تغییر نشانی در یک واحد ثبتی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی  های سازمان ثبت 

قابل دسترس میباشد 
3۸1794/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد:39۸45۰76  
 اگهی تغییرات شرکت

شناسه  و  ثبت ۴۵۵۴۳۵  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  قرن  بتن  طراحان   
ملی ۱۴۰۰۴۱۱۸۸٢۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
نفر به ۴  از ۳  اتخاذ شد:  اعضا هیئت مدیره  ۱۳۹۵/۰۴/٢۹ تصمیمات ذیل 
به  ذیل  موارد  گردید.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  نفر 
موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. تولید وتوزیع 
شن وماسه اجرای آسفالت گرم وبتون آماده در صورت ضرورت قانونی انجام 
تصمیمات  مستند  این  ثبت  این  با  الزم    مجوز های  اخذ  از  پس  موضوعات 
اصالح ماده اساسنامه الحاق به موضوع فعالیت اصالح ماده اساسنامه کاهش 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  مدیره  هیئت  اعضاء  تعداد  افزایش 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی  های سازمان ثبت 

قابل دسترس میباشد 
3۸1796/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد:39۸447۰4 
 اگهی تغییرات شرکت

شناسه  و  ثبت ۴۵۵۴۳۵  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  قرن  بتن  طراحان   
ملی ۱۴۰۰۴۱۱۸۸٢۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
محمد حسین  آقای  شد:   اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۵/۰۴/٢۹ مورخ  العاده 
خارج  مدیره  هیئت  عضو   ٢۹۹٢۹۰۶۷۷۸ ملی  شماره  کرمانی  زاده  لنگری 
 ۰۶۰٢۳۹۹۷۴٢ ملی  شماره  تبار  علی  رضا  آقای   ٢۹۹٢۹۰۶۷۷۸ شرکاء  از 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء آقای اسماعیل کاملی شماره 
ملی  کاملی شماره  آقای حمیدرضا  مدیره  رئیس هیت  ملی ٢۵۱۱٢۹۶۰۷۱ 
انتخاب  نامحدود  مدت  برای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب    ۰٢۵۰۰۴۱۰۴۰۴
سفته  چک  قبیل  از  شرکت  وتعهدآور  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  گردیدند. 
بروات قرارداد ها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.  با این ثبت این مستند تصمیمات 
انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی  های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
3۸1795/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد:39۸456۰3  
اگهی تغییرات شرکت

 تصویر سازان اساطیر پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۴۵۹٢ و 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به    ۱۰۱۰۴۰۱۶۶۶۹ ملی  شناسه 
بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰٢/٢۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل گردیدند:  آقای هوشنگ حیدری کد ملی ۰۰۳۶۷۰۱۷۴٢ 
به سمت مدیر عامل عضو هیئت مدیره آقای مصطفی هزاوه ئی نژاد به کد ملی 
۰۰۵٢۴۹۴۱۳۶ به سمت  عضو ورئیس هیت مدیره و خانم زهرا حیدری کد 
ملی ۰۰۵۵۳۹۶۱۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب 
شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 
بروات عقد قرارداد  و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی ویا 
خانم زهرا حیدری به سمت عضو هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد.  با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین 
سمت هیئت مدیره تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی  های سازمان 

ثبت قابل دسترس میباشد 
3۸1797/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران

عامل  مدیر  سبحاني  دکتر  بهادری-اصفهان: 
شرکت فوالد مبارکه به همراه جمعي از معاونین 
و مدیران این شرکت ضمن بازدید از  روند اجرا 
و پیشرفت توسعه هاي مجتمع فوالد سبا، بر 
شروع  و  نصب  عملیات  سریعتر  هرچه  اتمام 
این  از  اندازي و بهره برداري  فعالیت هاي راه 

پروژهها در این مجتمع تأکید کرد.
به  توجه  با  کرد:  تصریح  رابطه  درهمین  وي 
خطوط  در  توسعه  هاي  پروژه  زیاد  وسعت 
از  کدام  هر  باید  سبا  فوالد  مجتمع  مختلف 
این واحدها بصورت مجزا  تکمیل و راه اندازي 
گردد عالوه بر این باید با تمرکز بر فعالیت ها 
در واحدهاي مختلف سرعت انجام پروژه ها تا 
مرحله تکمیل و راه اندازي و بهره برداري آنان 

افزایش یابد.
کرد:  نشان  خاطر  مبارکه  فوالد  عامل  مدیر 
سرمایه گذاري ها باید هرچه زودتر به نتیجه 
برسد تا بتوان از حداکثر ظرفیت هاي موجود 

جهت پاسخ به نیاز بازار استفاده نمود.
پروژه  اجراي  و  تکنولوژي  مدیر  بهمن خلیلي 
هاي مجتمع فوالد سبا نیز با بیان اینکه طي 
این بازدید، کارگاههاي توزیع آب ،svc،واحد 

انتقال مواد و سیلوهاي مربوطه، واحد غبارگیر، 
کوره هاي قوس الکتریکي، ریخته گري اسلب 
کارگاههاي  و  گرم  نورد  تونلي،  کوره  نازک، 
جنبي مربوط به طرحهاي توسعه سبا از سوي 
دکتر سبحاني و هیأت همراه مورد بازدید قرار 
گرفت،گفت: در این فرصت، ضمن ارائه گزارشي 
از روند پیشرفت پروژه و مشکالت موجود توسط 
طرح،  مجري  و  پیمانکار  مربوطه،  مسئولین 
وبررسي  بحث  مورد  اندازي خطوط  راه  برنامه 

قرار گرفت.
وی یادآور شد: طرح هاي توسعه مجتمع فوالد 
 ۷۵۰ از  تولید  ظرفیت  افزایش  هدف  با  سبا 
هزارتن به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در دست 
تغییرات  منظور  همین  به  که  باشد  مي  اجرا 
اساسي و نوسازي در کوره قوس و ریخته گري 
موجود همراه با تعویض اتوماسیون این خطوط 
در دست اقدام مي باشد عالوه بر این موارد، در 
مراحل مختلف واحدهاي فوالدسازي دوم، کوره 
تونلي و کوره شاتلي جدید، ریخته گري دوم، 
نصب قفسه ۷ و دانکویلر دوم همراه با تعویض 
کامل اتوماسیون نوردگرم و نوسازي خط موجود 

مورد بهره برداري قرار مي گیرد.

اجراي سریع پروژه هاي توسعه مجتمع فوالد سبا  

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ثبت رقم 
بیش از ۴٢ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری 
انواع کاال و افزایش صادرات مواد غیر نفتی در 
کارنامه عملیاتی بنادر تجاری این استان طی پنج 

ماهه نخست سال جاری خبر داد.
»ابراهیم ایدنی« ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
مجموعه کل بنادر استان هرمزگان از آغاز سال 
۹۵ تا ابتدای شهریورماه جاری، اظهار داشت: طی 
این مدت، در مجموع ۴٢ میلیون و ۱۵٢ هزار و 
۸٢۴ تن کاالی نفتی و غیر نفتی در بنادر این 
استان با رشد ٢٢ درصدی تخلیه و بارگیری شد.

وی افزود: از مجموع عملیات انجام شده در این 
بنادر، ٢۶ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۴۸٢تن مربوط 
به کاالهای غیر نفتی و ۱۵ میلیون و ۹۵۴ هزار و 

۳۴٢ تن اختصاص به کاالهای نفتی دارد.
رشد  ۵۷ درصدی صادرات فرآورده های نفتی

عالی ترین مقام حوزه دریایی و بندری استان 
در  شده  صادر  کاالهای  کل  حجم  هرمزگان 
بخش نفتی طی پنج ماهه سال ۹۵ را ۶ میلیون 
و ۴۹۱ هزار و ۱۸۳ تن اعالم کرد و از افزایش ۵۷ 
درصدی این بخش از عملیات بندری خبر داد.   

ایدنی گفت: طی این مدت، یک میلیون و ۴۸۶ 

هزار و ۳۱۳ تن انواع کاال در بخش نفتی وارد 
شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ترانزیت 
۴۱ هزار و ۷۰۳ تن انواع مشتقات و فرآورده های 
نفتی از طریق پایانه های بنادر این استان طی 

سال جاری خبر داد.
این مقام مسئول بیان کرد: همچنین در مدت یاد 
شده ۷ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۱۴۳ تن از اینگونه 
فرآورده ها کابوتاژ شد که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: 
همچنین بیش از ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۱۵۵ 
تن کاالی غیر نفتی وارد کشور شد که این رقم 

نشانگر کاهش ۱۵ درصدی است.
بر  بالغ  ماهه سال جاری،  پنج  وی گفت: طی 
۶۸۱ هزار تن کاالی غیرنفتی از طریق این بنادر 
ترانشیپ شد که افزایش ٢۹ درصدی را در این 

رابطه شاهد بودیم .
ایدنی بیان کرد: طی مدت یاد شده، یک میلیون 
و ۹۱۵ هزار و ۷۰۱ تن انواع کاالی غیر نفتی 
از طریق بنادر تجاری استان با رشد ۳ درصدی 

ترانزیت شده است.

 رشد 55 درصدی  صادرات غیر نفتی در هرمزگان
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آگهی ابالغ 
در  بابل  انقالب  و  عمومی  دادسرای   ۸ شعبه  دادیاری   ۹۵۰۳۹۹ کالسه  پرونده  بموجب 
غیر مجاز  کاربری  تغییر  بر  مبنی  علیه شما  بابل  اداره جهاد کشاورزی  خصوص شکایت 
اراضی زراعی ... که در این شعبه در حال رسیدگی می باشد و چون شاکی ادرس شما را 
مجهول المکان اعالم نموده است لذا مقرر است ظرف مدت یکماه طبق ماده ۱۱۵ قانون از 
تاریخ نشر آگهی خود را به این شعبه معرفی نمایید و از خود دفاع کنید در غیر اینصورت 

تصمیم مقتضی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه ۸ دادياری دادسرای عمومی و انقالب بابل 

آگهی احضار متهم 
دادگاه انقالب شهرستان بابل به موجب کیفر خواست صادره از دادسرا پرونده 
استعمال  و  نگهداری  به  رجبعلی  فرزند  تپانچه  احمد  برای   ۹۵۰۰۱۵ کالسه 
و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  آن  مواد 
با  است  گردیده  تعیین   ۱۰ ساعت   ۹۵/۱٢/۱۴ مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 
مدير دفتر دادگاه کیفری شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی

 شهرستان بابل – مجتبی شعبان زاده 

ابالغ 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی 

بهزاد امیدی فرزند علی عسگر به نشانی مجهول المکان 
آباد  مازندران  شهرستان محمود  استان  ابالغ ۷ روز محل حضور  تاریخ  از  مهلت حضور 

خیابان آزادی جنب فرمانداری دادگستری محمود آباد 
فوق جهت  مقرر  مهلت  در  به طرفیت شما  اکرم خزائی  دعوی  در خصوص  علت حضور 

مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا در این شعبه حاضر شوید 
متصدی امور دفتری شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد مهدی رحیمی 

ابالغ 

طرفیت  به  دادخواستی  بتولی  احمد  سید  آقای  شاکی   / خواهان 
خوانده / متهم مهوش وزین به خواسته فروش مال غیر تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان سرخرود شهرستان محمود آباد نموده که 
به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش سرخرود  جهت رسیدگی 
بلوار والیت دادگاه عمومی  – سرخرود-  واقع در استان مازندران 
بخش سرخرود ارجاع و به کالسه ۹۴۰۹۹۸٢۰۱۱۴۰۰۹۰۸ ثبت 
شده  تعیین   ۱٢ ساعت   ۹۵/۷/٢۵ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
/ متهم و در خواست  المکان بودن خوانده  است به علت مجهول 
خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و  از نشر آگهی و اطالع  متهم پس 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
متصدی امور دفتری شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو بخش سرخرود سیده عباس پور 

آگهی احضار متهمین 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  بابل  شهرستان  انقالب  عمومی  دادسرای  مجتمع 
۹۵۱۰۴۳۱۱۱٢۵۰۱۷۷۱ در پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۱۱۱٢۹۰۰۶۱۹ برای شایان احمدی  
برای  و  ایراد ضرب و جرح عمدی  اتهام مشارکت در  به  اول  برای متهم  اوشیب  و حمید 
متهم دوم به اتهام تهدید و قدرت نمایی با کاتر و مشارکت در ضرب و جرح عمدی تقاضای 
کیفرنموده که رسیدگی موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی ۹۵/۸/٢۷ ساعت ۹:۳۰ 
تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی متهمین و در اجرای 
انتشار تا متهمین  مقررات مواد ۱۷۴و۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 
ريیس شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو دادگستری بابل  

ابالغ 
خواهان پری صیاف دادخواستی به طرفیت خوانده داریوش قربانی 
است  ملک  موضوع  رسمی  سند  ابطال  خواسته  به  پاشا  بهرام  و 
عمومی  های  دادگاه  تقویم  منقول  غیر  مالی  مالکیت  اثبات  و 
شهرستان محمود آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه 
مازندران  استان  در  واقع  آباد  محمود  شهرستان  حقوقی  عمومی 
شهرستان محمود آباد خیابان آزادی جنب فرمانداری دادگستری 
ثبت   ۹۴۰۹۹۸۱٢٢۷۳۰۰۶۴۷ کالسه  به  و  ارجاع  آباد  محمود 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۸/٢۵و ساعت ۱٢ تعیین شده 
درخواست  و  متهم   / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است 
خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  های عمومی و 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
به دادگاه مراجعه و  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  متهم پس 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد مهدی رحیمی 

و فاضالب کشور مديرعامل آب 

نیافته  افزایش  آب  انشعاب  خرید  هزینه 
است

تأکید  قانون  در  اینکه  بیان  با  کشور  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
یابد،  افزایش  می تواند  ساالنه  تعرفه ها  و  انشعاب  خرید  شده 

است. نداشته  افزایشی  هیچ  آب  انشعاب  خرید  هزینه  گفت: 
حمیدرضا جانباز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می شود 
این  آیا  است  یافته  افزایش  ۵۰ درصد  تا   ۴۰ برق  انشعاب  هزینه 
موضوع در خصوص انشعاب آب نیز رخ داده است، گفت: علیرغم 
انشعاب  و  آب  تعرفه های  ساالنه  شده  تأکید  قانون  در  اینکه 
نیافتن  افزایش  دلیل  که  بگویم  باید  یابد  افزایش  می تواند  آب 
هیچ  فعاًل  که  کنم  اذعان  باید  بنابراین  نمی دانم  را  آب  انشعاب 

است. نگرفته  آب صورت  انشعاب  هزینه  در  افزایشی 
می شود  پایش  روزانه  تهران  آب  کیفیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  آب  کیفیت  گفت:  آب  تصفیه  دستگاه های  نصب  خصوص  در 
روزانه  که  چرا  است  برخوردار  باالیی  مطلوبیت  از  تهران  شهر 
بنابراین  می شود  پایش  بهداشت  وزارت  سوی  از  تهران  آب 
می شود  مشکالت  برخی  موجب  آب  تصفیه کننده  دستگاه های 
بنابراین باید نظارت بیشتری بر روی این دستگاه ها صورت گیرد.

می شود  گفته  اینکه  خصوص  در  کشور  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
قرار است توزیع آب به شهرداری ها محول شود، گفت: این موضوع 
یک  حد  در  و  نیست  تازه ای  موضوع  شهرداری  توسط  آب  توزیع 
به  این موضوع مربوط  اذعان کنم که  باید  اما  بوده است  پیشنهاد 

کشورهای پرآب می شود و برای این کشورها خوب است.

مترمکعب میلیارد  یک  کاهش  تصویب 
95  برداشت از آبهای زیرزمینی در سال 

مطابق  گفت:  نیرو  وزیر  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
»اقتصاد  مقوله  قالب  در  امسال  شده،  انجام  ریزی  برنامه 
برداشت  حجم  از  مترمکعب  میلیارد  یک  است  قرار  مقاومتی« 

یابد. کاهش  زیرزمینی  های  آب  کنونی 
از  بیش  مترمکعب  میلیارد   ۹ تا  سالیانه  افزود:  دائمی  علیرضا 
و  استفاده  کشور  زیرزمینی  آب  منابع  از  اکولوژیکی  ظرفیت 

برداشت می شود.
به گفته این مسئول، در سه دهه گذشته ۱۵۰ میلیارد مترمکعب 
اکولوژیک  توان  از  بیش  زیرزمینی  های  آب  راهبردی  منابع  از 
بروز خشکسالی ها، توسعه  از  ناشی  از آن  مصرف شد که بخشی 
سازها  و  ساخت  توسعه  و  شهرنشینی  کشاورزی،  های  فعالیت 

بود.
زمین،  فرونشستن  مانند  هایی  چالش  امر  این  کرد:  اضافه  وی 
عمیق شدن چاه ها برای دستیابی به آب و شور شدن آب ها را 

است. داشته  دنبال  به 
های  آب  بخشی  تعادل  و  احیا  طرح  کرد:  یادآوری  دائمی 
مشترک  اقدام  به  آب  عالی  شورای  مصوبه  به  توجه  با  زیرزمینی 
و  شهرسازی  و  راه  کشاورزی،  جهاد  کشور،  های  وزارتخانه 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  همچنین  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
زمینه  در  باید  نیرو  وزارت  همراهی  با  که  دارد  نیاز  کشور  ریزی 

پیاده شود. مدیریت مصرف آب 
وی ادامه داد: براساس این طرح، پارسال ۴۷۵ میلیون مترمکعب 
باید  نیز  آینده  زیرزمینی کنترل شد. در چهار سال  منابع آب  از 
۱۱ میلیارد مترمکعب و پس از ٢۰ سال ۱۱۰ میلیارد مترمکعب 

کنترل شود. زیرزمینی  آب  منابع  از  برداشت  اضافه 

ظرفیت تولید برق کشور به 75 هزار 
و 549 مگاوات رسید

ابتدای  از  نیروگاهی  جدید  ظرفیت  مگاوات   ۸۶۶ از  برداری  بهره  با 
تابستان تا میانه شهریورماه، ظرفیت اسمی تولید برق کشور به ۷۵ 

هزار و ۵۴۹ مگاوات رسید.
 ۸۶۶ مجموع  در  شهریورماه  نیمه  تا  جاری  سال  تابستان  ابتدای  از 
مجموع  به  برق  تولید  جدید  های  پروژه  از  برداری  بهره  با  مگاوات 

ظرفیت اسمی تولید برق کشور افزوده شد.
در این مدت، ۸۳۴ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با بهره برداری از 
واحدهای گازی و ۳٢ مگاوات ظرفیت جدید در بخش تولید پراکنده 
) DG . CHP ( به ظرفیت اسمی ۷۴ هزار و ۶۸۳ مگاواتی تولید 
برق کشور افزوده شد و ظرفیت اسمی تولید برق در ایران به ۷۵ هزار 

و ۵۴۹ مگاوات رسید.

انجام عملیات قطع و وصل خط 16اینچ 
ظهیرآباد

تغییر  پروژه   ، و وصل خط ۱۶اینچ ظهیرآباد  انجام عملیات قطع  با 
مسیر از داخل روستای ظهیرآباد به اتمام رسید.

و  لوله  خطوط  شرکت  عمومی  روابط  از   نقل  به  زمان  گزارش  به 
ارشد  مهندس  ملکی،  علی  مرکزی،  منطقه   – ایران  نفت  مخابرات 
قرارگیری  به  باتوجه  گفت:  منطقه  خط  تعمیرات  و  نگهداری  واحد 
ارتفاع  و  ظهیرآباد  روستای  داخل  از  نفت  انتقال  خطوط  از  بخشی 
بسیار کم از سطح زمین، عملیات ایمن سازی این خط در دستورکار 

واحد نگهداری و تعمیرات خط منطقه مرکزی قرار گرفت.
تست  انجام   ، اینچ    ۱٢ خط  ۳۳۰۰متر  انجام  از  پس  افزود:  وی 
هیدرواستاتیک ، تمهیدات الزم بمنظور انجام قطع و وصل خط انجام 

شد.

قیمت نفت کاهش یافت

ها  نگرانی  افزایش  دلیل  به  دیروز  نفت  قیمت 
متحده  ایاالت  در  حفاری  افزایش  خصوص  در 
سود  درصد  یک  یافتن  افزایش  همچنین   و 
سرمایه گذاران در جلسه قبلی فروش نفت، کاهش 
پیدا کرد .بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام 
بشکه  هر  در  دالر  به ۴۷.۶۷  آتی(  برنت)تحویل 
رسید که با کاهش ۶۵ سنتی و یا ۱.۴ درصدی 

رو به رو بود.
میزان خروجی  رفتن  باال  گران،  معامله  گفته  به 
محصوالت صنعتی چین، تاثیر کمی بر باال بردن 
قیمت نفت داشت و بازار نفت خام در همان وضعیت 
سوددهی قبلی باقی ماند.تولید صنعتی چین از ماه 
اوت به دلیل سرمایه گذاری دولتی به باالترین میزان 
خود در ۵ ماه اخیر رسید. معامله گران گفتند که 
کاهش قیمت ها در روز سه شنبه به دلیل افزایش 
فعالیت حفاری نفت در ایاالت متحده بوده است؛ 
گرچه قیمت نفت در روز دوشنبه به دلیل ضعیف 
شدن قیمت دالر، در باالترین میزان خود بسته شد.
قیمت نفت )تحویل آتی( وست تگزاس اینترمدیت 
به  و  داشت  کاهش  درصد  یا ۱.۶  سنت   نیز ۷۳ 

بشکه ای ۴۵.۵۶ دالر رسید. 

اوپک گزارش داد:

 تولید روزانه نفت ایران
 22 هزار بشکه افزایش یافت

جاری  سال  ماه  هشتمین  در  ایران  نفت  تولید 
میالدی ٢٢ هزار و ۳۰۰ بشکه در روز افزایش یافت 
و قیمت نفت سنگین ایران نیز در این ماه ۵۸ سنت 
باال رفت.بر اساس این گزارش، سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت خام در جدیدترین گزارش ماهانه 
خود از افزایش ٢٢۳۰۰ بشکه ای تولید روزانه نفت 
ایران در ماه میالدی گذشته خبر داد.بر اساس این 
گزارش تولید نفت ایران که در جوالی ٢۰۱۶ بالغ بر 
۳.۶۳۱ میلیون بشکه در روز اعالم شده بود در ماه 
اوت به ۳.۶۵۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. 
ایران پس از عربستان و عراق سومین تولید کننده 

بزرگ اوپک در این ماه بوده است.
طی نفت  قیمت  سقوط  عامل  که  نیز   عربستان 
 سال های اخیر بوده است در ماه اوت تولید نفت 
به  افزایش داده و  خود را ٢۸ هزار بشکه در روز 

۱۰.۶۰۵ میلیون بشکه در روز رسانده است.
تولید نفت ۱۴ عضو اوپک در اوت امسال نسبت به 
ماه قبل از آن ٢۳۱۰۰ بشکه در روز کاهش داشته 

و به ۳۳.٢۳۷ میلیون بشکه در روز رسیده است.
بر اساس این گزارش قیمت نفت سنگین ایران در 
ماه اوت ۵۸ سنت افزایش داشته و به ۴٢.۱۷ دالر 
در هر بشکه رسیده است. قیمت نفت سنگین ایران 
در ماه پیش از آن ۴۱.۵۹ دالر در هر بشکه اعالم 
شده بود.متوسط قیمت نفت سنگین ایران در ۸ 
ماهه نخست سال جاری میالدی ۳۶.۶ دالر بوده 
که این رقم از قیمت نفت ایران در مدت مشابه سال 
قبل حدود ۱۷ دالر کمتر بوده است.قیمت سبد 
نفتی اوپک نیز در اوت امسال با افزایش ۴٢ سنتی 
نسبت به ماه قبل از آن به ۴۳.۱ دالر در هر بشکه 

رسیده است.

تولید نفت روسیه از انتظارها 
فراتر می رود

پیش بینی می شود که تولید نفت روسیه در سال 
به ۵۴۷  و  برود  فراتر  انتظارها  از  میالدی   ٢۰۱۶
میلیون تن برسد.به گزارش رویترز، دو منبع نزدیک 
به وزارت انرژی روسیه روز دوشنبه، ٢٢ شهریور 
ماه اعالم کردند که پیش بینی می شود با توجه به 
افزایش حفاری ها در این کشور، تولید نفت روسیه 
در سال جاری میالدی )٢۰۱۶( از انتظارها فراتر رود 
و با ٢.٢ درصد افزایش به ۵۴۶ تا ۵۴۷ میلیون تن 

برسد که بیشترین میزان در ۳۰ سال اخیر است.
سطح  از  بیشتر  همواره  کشور  این  نفت  تولید 
 ٢۰۰۹ سال  از  حتی  و  است  بوده  پیش بینی ها 
ناگهانی کاهش  به طور  نفت  قیمت  که  میالدی 
یافت، تولید ساالنه روسیه رشد مداوم داشت و از 
آن پس، شرکت های این کشور عملیات حفاری را 

حدود ۱۰ درصد در سال افزایش دادند.
یکی از این منبابع خبری گفت: تولید نفت روسیه 
در سال جاری میالدی افزایش خواهد یافت، زیرا 
شرکت ها به شدت مشغول عملیات حفاری هستند 
و »لوک اویل«، دومین تولیدکننده نفت این کشور، 
فعالیت در میدان های نفتی جدید را به زودی آغاز 
می کند. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه در ماه 
ژوئیه گفته بود که انتظار می رود تولید نفت این 
تا ۵۴۴  به ۵۴٢  میالدی  سال ٢۰۱۶  در  کشور 
میلیون برسد. این میزان در سال ٢۰۱۵ میالدی 

۵۳۴ میلیون تن بوده است.

کوتاه ا زانرژینفت در جهان

از  ژاپن  نفت  واردات  کاهش  با  همزمان 
فارس،  خلیج  جنوبی  حاشیه  عربی  کشورهای 
روزانه  فروش  با  ژاپن  به  ایران  صادرات  رکورد 

٢۵۷ هزار بشکه نفت خام شکسته شد.
به گزارش مهر، با کاهش محدودیت های پیش 
مشکالت  حل  ویژه  به  و  نفت  صادرات  روی 
جدید  رکورد  یک  ایران  کشتیرانی،  و  بیمه ای 
ثبت  به  ژاپن  به  نفت  فروش  و  صادرات  برای 

رسانده است.
بر این اساس ایران با بازپس گیری سهم خود 
از کشورهایی همچون عربستان، کویت، قطر و 
امارات متحده عربی، به چهارمین کشور بزرگ 
پیش  و  شده  تبدیل  ژاپن  نفت  کننده  تامین 
آینده  هفته  چند  تا  که  می دهد  نشان  بینی ها 
ایران با تصاحب جایگاه قطر به سومین کشور 

بزرگ تامین کننده نفت ژاپن تبدیل می شود.
انرژی  مجامع  با  ارتباط  و  اوپک  امور  مدیریت 
ماهه  هفت  طول  در  که  می دهد  نشان  ایران 
ایران  متوسط  طور  به  میالدی   ٢۰۱۶ سال 
ژاپن  به  نفت  بشکه  هزار   ٢۱۳ حدود  روزانه 
صادر کرده و در ماه ژوئیه سال جاری میالدی 
در  ایران  نفت  فروش  حجم  امسال(   )تیرماه 
 ٢۵۷ بی سابقه  رقم  به  تابان  آفتاب  سرزمین 

هزار بشکه در روز رسیده است.
نفتی  روابط  توسعه  روزها  این  دیگر  عبارت  به 
نامه های  تفاهم  امضای  به  صرفا  تهران-توکیو 
یا  و  نفت  پاالیشگاه های  توسعه  برای  همکاری 

توسعه برخی از میادین نفتی ایران ختم نشده 
و هم اکنون ژاپن به یکی از بزرگترین مشتریان 
شده  تبدیل  برجام  پسا  دوران  در  کشور  نفت 

است.
صادرات  با  سعودی  عربستان  فعلی  شرایط  در 
روزانه یک میلیون و ۶۱ هزار بشکه، بزرگترین 
تامین کننده نفت ژاپن بوده و پس از سعودی ها، 
امارات با صادرات روزانه ۸٢۱ هزار بشکه نفت و 
قطر با صادرات ٢۵۹ هزار بشکه نفت به ترتیب 
دومین و سومین صادرکننده نفت به این کشور 

بزرگ آسیایی هستند.

هم اکنون ایران فاصله ای حدود ٢ هزار بشکه ای 
برای تصاحب عنوان سومین کشور بزرگ تامین 
کننده نفت ژاپن دارد و رقابت شانه به شانه ای 
به  است،  کرده  آغاز  قطر  نشینان  شیخ  با  را 
برای  قطر  و  ایران  رقابت  از  پس  دیگر  عبارت 
توسعه پارس جنوبی و البته افزایش تولید گاز 
ایران از این میدان مشترک با راه اندازی فازهای 
جدید، حاال دامنه این رقابت ها به تجارت نفت 

خام هم گسترش یافته است.
میالدی   ٢۰۱۶ سال  ابتدای  از  دیگر  سوی  از 
عربستان،  نفت  روزانه  فروش  حجم  درحالی 

امارات متحده عربی و کویت به ترتیب با کاهش 
۶، ٢۳ و ۸ درصدی همراه بوده که در این مدت 
حجم صادرات نفت ایران به ژاپن جهشی حدود 

۶٢ درصدی را تجربه می کند.
است  آن  ژاپن  نفت  بازار  در  توجه  قابل  نکته 
که حجم واردات نفت این کشور تا ژوئیه سال 
٢۰۱۶ میالدی)تیرماه امسال( با کاهشی ٢۹۰ 
هزار بشکه ای همراه بوده و به یه میلیون و ۱۴۴ 
کاهش  وجود  با  و  رسیده  روز  در  بشکه  هزار 
واردات نفت ژاپن اما حجم صادرات نفت ایران 
با افزایش همراه بوده  به سرزمین آفتاب تابان 

است.
از ابتدای سال ٢۰۱۶ میالدی تا ژوئیه صادرات 
با  متوالی  ماه  سومین  برای  ایران  خام  نفت 
ملی  شرکت  مسئوالن  و  شده  همراه  افزایش 
نفت ایران پیش بینی می کنند با تداوم شرایط 
موجود، دست کم سهمی ۱۰ درصدی و معادل 
۳۰۰ هزار بشکه در روز از بازار نفت ژاپن را در 

اختیار بگیرند.
نفت  پاالیش  ظرفیت  که  است  درحالی  این 
ژاپن از حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه 
روزانه حدود  به  گذشته  سال  چند  در  روز  در 
سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته که 
در  رقابت  نفت،  پاالیش  محدود شدن ظرفیت 
بین کشورها به منظور گرفتن سهم بیشتر در 
کرده  دو چندان  را  نفتی  استراتژیک  بازار  این 

است.

ايران يک گام تا فتح جايگاه قطر؛

رکورد فروش نفت ایران به ژاپن شکست

جنوبی  پارس  گاز  مجتمع 
و  آفرینی  ارزش  هدف  با 
فروشی  خام  از  جلوگیری 
ماه   ۶ طی  ملی،  های  سرمایه 
تن  هزار   ٢۰ از  بیش  امسال 
پتروشیمی  صنایع  به  بوتان 

منطقه تحویل داده است.
مدیرعامل  حسنی،  مسعود  
جنوبی  پارس  گاز  مجتمع 
با  مذاکره  کرد:  اظهار 
در  مستقر  های  پتروشیمی 
دریافت  هدف  با  عسلویه 
دستور  در  جدید  محصوالت 

کار این مجتمع قرار دارد تا افزون بر جلوگیری 
های  سیاست  تحقق  شاهد  فروشی،  خام  از 

باشیم. نیز  مقاومتی  اقتصاد 
جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  شرکت  مدیرعامل 
پس  یادشده،  های  سیاست  با  همسو  افزود: 
مجتمع  این  محصوالت  با  مشتریان  آشنایی  از 
های  جلسه  ها،  آن  های  درخواست  دریافت  و 
اولیه  ارسال  متعددی برگزار شد که سه هدف 
به  پروپان  ارسال  جم،  پتروشیمی  به  بوتان 
دریافت  افزایش  امکان  و  مروارید  پتروشیمی 
های  پاالیشگاه  از  برزویه  پتروشیمی  خوراک 

عملیاتی شد. جدید 
اتصال  مراحل عملیاتی  انجام  از  وی گفت: پس 
از  بوتان  صادرات  لوله  خط  به  جم  پتروشیمی 
طریق اسکله، ارسال بوتان به این شرکت از ٢٢ 

تیرماه امسال آغاز شد.

از  بوتان  ارسال  اکنون  هم  داد:  ادامه  حسنی 
مجتمع  پنجم  و  چهارم  سوم،  های  پاالیشگاه 
حال  در  جم  پتروشیمی  به  جنوبی  پارس  گاز 

انجام است.
وی با بیان این که افزایش حجم ارسال خوراک 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  نوری  پتروشیمی  به 
صادرات  های  پمپ  از  استفاده  افزود:  است، 
پنجم،  های  پاالیشگاه  از  خوراک  دریافت  و 
شده  آغاز  امسال  تیرماه  نهم  از  هفتم  و  ششم 
به  پروپان  ارسال  برای  اولیه  هماهنگی های  و 
در  مهرماه  ابتدای  از  نیز  مروارید  پتروشیمی 

اجراست. حال 
تولید  پیوستگی  با  روند  این  تاکید کرد:  حسنی 
جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  محصوالت  مصرف  و 
های  ریسک  کاهش  سبب  منطقه  سطح  در 
افزایش رضایت مندی مشتریان شده  و  صادرات 

است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت 
ذخیره  میعانات  فروش  پایان  از  ایران 
شده ایران در ماه های آینده خبر داد و 
گفت: بخش اعظم میعانات گازی متهم 
نفتی پس گرفته شد که بتدریج آن را 

خواهیم فروخت.
این  بیان  با  قمصری  محسن  سید 
صادرات  میزان  کرد:  اظهار  مطلب 
 ۶۰۰ روزانه   ایران  گازی  میعانات 
تولید  که  حالی  در  است  بشکه  هزار 
است  بشکه  هزار   ۵۳۰ محصول  این 
شده  ذخیره  میعانات  بتدریج  بنابراین 

فروخته خواهد شد.
هزار   ۱۰۰ کنون  هم  قمصری،  گفه  به 
داخل  در  نیز  گازی  میعانات  بشکه 

کشور مصرف می شود.
درباره محموله های  ادامه  در  قمصری 
این  بیان  با  هم  زنجانی  بابک  نفتی  
محموله  نوع  سه  نفتی  متهم  این  که 
نفتی داشته است، اظهار کرد: وضعیت 
نفتی  متهم  این  کوره  نفت  محموله 
مشخص نیست و یکی از مواردی است 

که در پرونده اش وجود دارد.
نفت  محموله  که  این  بیان  با  وی 
درباره  بگیریم  پس  توانستیم  را  خام 
از  بخشی  گفت:  هم  گازی  میعانات 
بود  خودش  اختیار  در  گازی  میعانات 
کرده  چکار  آنها  با  نیست  مشخص  که 
است اما بخش اعظم میعانات گازی را 

پس گرفته و بتدریج خواهیم فروخت.
کاهش واردات بنزين

های  فرآورده  صادرات  درباره  قمصری 
کوره  نفت  صادرات  کرد:  اظهار  نفتی 
است  ماه  در  تن  میلیون   ٢ اکنون  هم 
این  صادرات  در  جدید  رکورد  که 

فرآورده محسوب می شود.
وی صادرات نفت گاز را بیش از ۵۰۰ 
بیان  با  و  کرد  عنوان  ماه  در  تن  هزار 
میزان  این  بتوانیم  امیدواریم  که  این 
ال  صادرات  درباره  دهیم،  افزایش  را 
ماهانه  اکنون  هم  گفت:  هم  جی  پی 
۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن ال پی جی صادر 
عرضه  جی  پی  ال  البته  کنیم.  می 
بر  عالوه  و  دارد  متفاوتی  کنندگان 
امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، 
ملی صنایع  و شرکت  گاز  ملی  شرکت 

پتروشیمی نیز آن را صادر می کنند.
شرکت  الملل  بین  امور  مدیر  گفته  به 
شدن  مدار  وارد  با  ایران،  نفت  ملی 
صادرات  جنوبی،  پارس  جدید  فازهای 

ال پی جی افزایش می یابد.
واردات  درباره  به سوالی  پاسخ  در  وی 
واردات  که  این  اشاره  با  هم  بنزین 
بنزین از ۱٢ میلیون لیتر شروع شد و 
به ۹ میلیون کاهش پیدا کرد، تصریح 
کرد: قرار است این میزان در نیمه دوم 
هزار   ۵۰۰ و  میلیون  هفت  به  امسال 

لیتر کاهش پیدا کند.

با هدف ارزش آفرينی و جلوگیری از خام فروشی انجام شد؛

ارسال 20 هزار تن بوتان مجتمع گاز پارس جنوبی
 به صنایع پتروشیمی

مدير امور بین الملل شرکت ملی نفت ايران:

فروش میعانات گازی ذخیره شده ایران 
چند ماه آینده به پایان می رسد

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس از افزایش ۷۶ درصدی صادرات میعانات 
گازی از این منطقه در پنج ماه نخست امسال 
خبر داد و گفت: از محل صادرات بیش از هفت 
میلیارد  سه  گازی، حدود  میعانات  تن  میلیون 

دالر درآمد عاید کشور شده است.
مهدی یوسفی گفت: صادرات میعانات گازی در 
پنج ماه نخست امسال هفت میلیون و ۱۴۴ هزار 
و ۳۸۹ تن بوده که از محل صادرات این محصول 
در بازه زمانی یاد شده ٢ میلیارد و ۹٢۱ میلیون 
و ۶۰۳ هزار و ۹۹۸ دالر در آمد عاید کشور شده 
است.وی همچنین مجموع صادرات کاالی غیر 
نفتی و میعانات گازی را هفت میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون دالر در پنج ماه نخست امسال عنوان و 
اظهار کرد: صادرات کاالها و محصوالت تولیدی 
منطقه در بازه زمانی یاد شده نسبت به مدت 
یافت.مدیر  افزایش  درصد   ۳۶ پارسال  مشابه 

عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 
ارزش صادرات کاالهای غیر نفتی در بازه زمانی 
یاد شده را چهار میلیارد و ۵۵۴ میلیون و ۹۳۹ 
هزار و ۱۷۶ دالر عنوان کرد و افزود: در پنج ماه 
نخست امسال هشت میلیون و ٢۱۵ هزار و ۵۳٢ 
تن کاالهای غیر نفتی متشکل از  هوی اند، پلی 
اتیلن سبک و سنگین، دی اتیلن گالیکول، مونو 
و تری اتیلن گالیکول، کود اوره، بوتان، پروپان، 
پارازایلین، سیمان و متانول به مقصد ٢۹ کشور 
کاالهای  از  حجم  این  که  شده  صادر  مختلف 
تولیدی و صادارتی منطقه نسبت به  مدت مشابه 
پارسال ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد.یوسفی 
درباره مجموع صادرات همه محصوالت تولیدی 
منطقه در پنج ماه نخست امسال گفت: در پنج 
و  هزار  و ۳۵۹  میلیون  امسال ۱۵  نخست  ماه 
میلیون  و ۴۷۶  ارزش هفتمیلیارد  به  تن   ۹٢۱
کشور  از  خارج  به  دالر   ۱۷۴ و  هزار   ۵۴۳ و 

صادر شد که از حیث وزن و ارزش صادرات این 
محصوالت در بازه زمانی یاد شده نسبت به مدت 
مشابه پارسال به ترتیب ۵۵ و ۳۶ درصد رشد را 
از صادرات ٢۱  پیشتر   دهد.یوسفی  می  نشان 

میلیون و ۷۵۴ هزار و ۱۰۵ تن کاال به ارزش ۱۸ 
میلیارد و ۳۵ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۱۸۳ دالر« 
از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به 

خارج از کشور در سال ۹۴ خبر داده بود.

در 5 ماه نخست امسال

صادرات میعانات گازی ایران ٧٦ درصد افزایش یافت
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اقتصاد ایران رکود یا رونق؟

نفیسه تقويان

بازار جهانی نفت پس از پشت سرگذاشتن دوران 
رکود سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ به تدریج از اوایل 
دهه هشتاد وارد رونق شد و به طور مشخص از سال 
۱۳۸۳، ارقام صادرات، در مقیاس هایی کامال متفاوت 

از گذشته در رکورد درآمدهای ارزی کشور ثبت شد. به طوری که کل 
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کاال و خدمات برای سال های برنامه 
چهارم )۱۳۸۸-۱۳۸۴(، کمی بیش از ۴۵۱ میلیارد دالر بوده است. این 
رقم، مسلما در تاریخ عملکرد اقتصادی کشور، برای یک دوره چندساله، 
رکوردی فراموش نشدنی است. جمع درآمدهای ارزی سال های برنامه 
سوم )۱۳۸۳-۱۳۷۹( کمتر از ۱۷۵ میلیارد دالر بوده که از این رقم، تنها 
یک چهارم آن مربوط به سال پایانی این دوره، یعنی سال ۱۳۸۳ است. 
با توجه به فرصت استثنایی به وجود آمده از نظر درآمدهای ارزی و با 
توجه به آنچه که در بخش قبل به آن اشاره شد، اقتصاد ما می توانست با 
تجهیز منابع، خود را برای سال های نسبتا دشوار آینده برای ایجاد شغل، 

آماده کند.
در ابتدای دوره رونق نفتی، چارچوب های قانونی و به طور خاص ماده 
قانونی مربوط به حساب ذخیره ارزی، رویکردی محتاطانه را در مصرف 
درآمدهای ارزی تعیین می کرد. اما تلقی تصمیم گیرندگان آن بود که با 
صرف درآمدهای ارزی برای رفع نیازهای جامعه و به ویژه به کارگیری آن 
در تامین نیازهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، می توان مسیری 
میانبر برای توسعه کشور و تحقق عدالت اجتماعی ترسیم کرد. بر همین 
اساس مخارج ارزی و فراتر از آن، مخارج بودجه عمومی افزایش قابل 
توجهی پیدا کرد و باعث شد تا به آنچه که در علم اقتصاد »بیماری 
هلندی« گفته می شود و ویژگی هایش، کاهش رقابت پذیری، افت رشد 
تولید، افزایش قیمت زمین و ساختمان و افزایش تورم است، مبتال شویم. 
البته در همان بدو اتخاذ این سیاست، نسبت به بروز این پدیده هشدار داده 
شد و عواقب محتمل آن تشریح شد. اما این نکته کامال قابل درک است 
که وقتی منابع به وفور در اختیار قرار می گیرد، غلبه بر وسوسه مصرف آن، 
در عرصه سیاست، کاری دشوار است؛ بنابراین رونق نفتی سال های اخیر، 
اقتصادی کم رمق را با منابعی محدود در مقایسه با آنچه مورد نیاز است در 

ابتدای راهی سخت برای چند سال آینده، قرار داده است.
آمارها در مقیاس محدودی که در دسترس است نشان می دهد که رشد 
اقتصادی، در خالف جهت منابع ارزی حرکت می کند. به گونه  ای که در 
سال ۱۳۸۷، به رغم برخورداری از حدود ۱۰۸ میلیارد دالر درآمد ارزی، 

آنطور که گفته می شود رشد اقتصادی، کمتر از یک درصد بوده است. 
درآمدهای ارزی، از سال ۱۳۸۸، آهنگ مالیم کاهشی گرفته و شاید 
طی سال های آینده، دیگر آن شکوفایی گذشته تکرار نشود. سال های 
زیادی است که هرگاه در فصل های تابستان و اوایل پائیز، صف مورچه ها 
را می بینم که چگونه موادغذایی دوران کمبود زمستان را، با بهره گیری 
از وفور فصلی، با تالشی زایدالوصف اندوخته می کنند تا مصرفی هموار 
داشته باشند و دچار مشکل نشوند.  به هر حال، به نظر می رسد، در حال 
حاضر، بسیار دشوار است که بگوییم کدام بخش یا حتی رشته فعالیت یا 
منطقه جغرافیایی، آماده آن است که دو برابر حداکثر مقدار گذشته، برای 

جوانان و زنان تحصیلکرده، شغل درآمدزا ایجاد کند.
در هر حال تجربه نشان داده در هر بحرانی فرصتی نیز نهفته است و 
دانش سرمایه داری به جایی رسیده که می تواند از این بحرن استفاده کند. 
از این رو بحران بازارهای مالی را نیز می توان با ایجاد بنگاه های زود بازده 

اقتصادی به وضعیتی مطلوب رساند.

بازار سرمايه
شاخص بورس 199 واحد افت کرد

شاخص بورس در جریان معامالت روزگذشته بازار سرمایه ۱۹۹ واحد 
کاهش یافت.در پایان معامالت بازار سرمایه دادوستد تعداد ۵۶۱میلیون 
سهم و حق تقدم به ارزش ۱۱۱میلیارد تومان در ۴۸هزار نوبت به ثبت 
رسید.شاخص بورس نیز با افت ۱۹۹واحدی در ارتفاع ۷۶هزار و ۴۴۴واحد 
قرار گرفت که بیشترین تاثیر منفی بر حرکت روزگذشته دماسنج بازار 
سهام به نام نمادهای معامالتی همراه، مگل و شبندر شد و در مقابل 
نمادهای معامالتی ثمسکن، دتماد و ثاخت با رشد خود مانع ریزش بیشتر 
شاخص شدند.بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با 
جابجایی ٢۳٢میلیون ورقه به ارزش ۱۰٢میلیارد تومان در ٢۰هزار نوبت، 

آیفکس ۱۰.٢ واحد افت کرد و در ارتفاع ۷۹۶واحد قرار گرفت.
 

 واگذاریهای دولت در بورس به 1987 میلیارد ریال رسید
بالغ بر ۱۹۸۷ میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای امسال تاکنون در بورس 
اوراق بهادار فروخته شده است.از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۵ هزار و 
۷۶۰میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده 
که از این میزان، ۱۹۸۷میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، ۵۱۱میلیارد 
ریال در فرابورس ایران و ۳٢۶٢ میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش 
رسیده است.همچنین از ۵ هزار و ۷۶۰میلیارد ریال سهم دولتی واگذار 
شده در این مدت، ۴۷۹۸میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۸۸۹میلیارد ریال 
به صورت تدریجی و ۷۳ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده 
است.افزون بر این؛ از این میزان واگذاری، ۵۶۳۸میلیارد ریال مربوط به 
شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۱٢٢میلیارد ریال مربوط به 

شرکتهای گروه دو ماده ٢ این قانون بوده است.
 

  اقتصاد کالن
یارانه شهریور »پنج شنبه« واریز می شود

یارانه نقدی شهریور ماه ساعت ٢۴ پنج شنبه ٢۵ شهریور ماه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شود.طبق اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها، 
شصت و هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه سال جاری 
پنج شنبه ٢۵ شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.رقم 
یارانه نقدی بدون تغییر و معادل ماه های گذشته ۴۵۵۰۰ تومان خواهد 
بود؛ یارانه بگیران از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا مرداد ماه 

سال جاری سه میلیون و سه هزار تومان یارانه دریافت کرده اند.
 

فناوری و ارتباطات
30 شرکت مخابرات استانی منحل شدند

سهامداران عمده شرکت مخابرات در حضور اندک سهامداران حقیقی 
به انحالل ۳۰ شرکت مخابرات استانی از رأی دادند تا از این پس این 
شرکت ها در قالب اداره کل فعالیت کنند. در مجمع فوق العاده شرکت 
مخابرات ایران سهامداران عمده به انحالل ۳۰ شرکت مخابرات استانی 
رأی دادند.با تصمیم سهامداران از این پس شرکت های مخابرات استانی در 
قالب ادارات کل فعالیت خواهند کرد و از الزامات قانونی یک شرکت خارج 
می شوند.با تصمیم هیأت مدیره شرکت ادغام شرکت همراه اول و شرکت 
مخابرات ایران نیز در سال ۹۷ انجام خواهد شد که به گفته دبیر مجمع در 
فاز نخست ادغام شرکت های مخابرات استانی و سپس ادغام موبایل با ثابت 
انجام می شود.بنابر اعالم دبیر مجمع ادغام همراه اول با مخابرات نیازمند 

الزامات قانونی است که فعالً در توان جلسه امروز نبود.
 

شرکت های زیرمجموعه همراه اول ساماندهی می شوند
رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت: طبق تکلیف سهامدار 
استانی،  تعداد شرکت های مخابرات  از کاهش حداالمکان  عمده پس 
ساماندهی شرکت های زیرمجموعه های شرکت مخابرات ایران نیز در 
دستور کار است.برات قنبری در مجمع فوق العاده شرکت مخابرات ایران با 
دستور کار انحالل ۳۰ شرکت مخابرات استانی و ادغام با شرکت مخابرات 
ایران، اظهار داشت: تکلیف سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران کاهش 

تعداد شرکت ها تا حد ممکن است..

توزیع اسکناس نو به مناسبت عید غدیر 
توسط شعب منتخب بانک ملی ایران

به منظور پاسخگویی به نیاز هموطنان و مشتریان و 
به مناسبت عید سعید غدیر خم، از روز چهارشنبه 
٢۴ شهریورماه تا دوشنبه ٢۹ شهریورماه به مدت 
پنج روز کاری، در شعب منتخب بانک ملی ایران 
اسکناس نو )پنج و ده هزار ریالی( و مسکوک نیکل 

توزیع می شود.
آدرس  و  اسامی  که  بانک  این  منتخب  شعب 
آدرس  به  بانک  این  سایت  طریق  از   آنها 
به  نسبت  است،  قابل دسترسی   www.bmi.ir

عرضه اسکناس  نو اقدام خواهند کرد. 
الزم به ذکر است توزیع اسکناس نو در استان ها، 
با هماهنگی ناظر پولی بانک مرکزی و براساس 

برنامه ریزی استانی صورت خواهد گرفت.

سکه و ارز
نوسان قیمت سکه در بازار آزاد

قیمت سکه طرح جدید و سکه گرمی امروز هم با 
افزایش جزئی مواجه بوده و نیم سکه کاهش نرخ را 
تجربه می کند.قیمت انواع سکه در بازار آزاد تهران، 
تا این لحظه با نوسان جزئی مواجه بوده؛ به نحوی 
که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 
۶۰۰ تومان افزایش و سکه گرمی با ۱۰۰۰ تومان 
افزایش قیمت نسبت به آخرین نرخ ثبت شده در 
معامالت روزهای گذشته، در بازار معامله شده اند.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
و ربع سکه، ثبات را تجربه می کند و در عین حال، 
قیمت نیم سکه هم با کاهش ۱۰۰۰ تومانی مواجه 
بوده است.بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۱۵ هزار و 
۸۰۰ تومان، هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان، نیم سکه ۵۶۹ هزار 
تومان، ربع سکه ٢۹۹ هزار تومان و هر قطعه سکه 
یک گرمی ۱۸۷ هزار تومان است. برخی انواع ارز 
هم کاهش جزئی را تجربه می کند. به نحوی که 
نرخ دالر هم اکنون به ۳۵۵۱ تومان، یورو به ۴۰۰۶ 
تومان، درهم امارات به ۹۷٢ تومان، پوند به ۴۷۴٢ 

تومان و لیر ترکیه به ۱٢٢٢ تومان رسیده است.
 

 تولید و تجارت
صادرات 210 میلیون دالر شیرینی

 در 5 ماه
 معاون امور صنایع وزارت صنعت گفت: در سالجاری 
برنامه ریزی ۶۰۰ میلیون دالر صادرات شیرینی و 
شکالت انجام شده که در ۵ ماهه ابتدای سال ٢۱۰ 
میلیون دالر آن عملی شده است.صالحی نیا معاون 
امور صنایع وزارت صنعت نیز در حاشیه افتتاح این 
نمایشگاهها اظهار کرد: در سالجاری برنامه ریزی 
۶۰۰ میلیون دالر صادرات شیرینی و شکالت انجام 
شده که در ۵ ماهه ابتدای سال ٢۱۰ میلیون دالر 
آن عملی شده است.وی افزود: در صنایع غذایی 
بخش خصوص واقعی حضور پیدا کرده و از تخصص 
خود برای بهبود تولید و صادرات و افزایش بهره وری 

استفاده می کنند.
 

موافقت ایران با پیش نویس قرارداد 
تجارت آزاد با پاکستان

ایران با پیش نویس اولیه پیشنهادی از سوی دولت 
پاکستان با عنوان موافقتنامه تجارت آزاد بین دو 
اعمال مالحظات خود،  با  کشور موافقت کرده و 
این پیش نویس را به طرف پاکستانی باز گردانده 
است.مقامات ایرانی با پیش نویس اولیه پیشنهادی 
موافقتنامه  عنوان  با  پاکستان  دولت  سوی  از 
تجارت آزاد بین دو کشور موافقت کرده و با اعمال 
طرف  به  را  نویس  پیش  این  خود،  مالحظات 
پاکستانی باز گردانده اند. این اقدام مسیر را برای 
آغاز مذاکرات رسمی به منظور تسهیل تجارت بین 
دو کشور هموار می سازد.پاکستان به درخواست 
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیش نویس 
موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور را در جریان 
سفر رئیس جمهوری ایران به اسالم آباد در مارس 
سال جاری، به ایران تقدیم کرده بود.یک مقام ارشد 
وزارت بازرگانی پاکستان در این باره گفت: »ما اخیرا 
پیش نویس اولیه ای را که قبال به ایران داده بودیم، 
از تهران دریافت کرده ایم. آنها مالحظات خود را 
روی این پیش نویس اعمال کرده اند و موافقت 

کرده اند که این طرح را پیش ببرند.«
 

 کشاورزی
کاهش 150 تومانی قیمت مرغ

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ 
و ۷ نوع ماهی نسبت به هفته قبل در بازار خبر داد.
مهدی یوسف خانی از کاهش ۱۵۰ تومانی قیمت 
هرکیلوگرم مرغ نسبت به هفته گذشته خبر داد و 
اظهارداشت: سه شنبه قیمت مرغ زنده در تهران و 
مازندران  ۵٢۰۰ تومان است.رئیس اتحادیه پرنده و 
ماهی قیمت هرکیلوگرم  ران مرغ با کمر را ۶۶۵۰  
تومان و ران مرغ بدون کمر را نیز برابر با قیمت 
مرغ و ۷۶۵۰ تومان اعالم کرد.یوسف خانی ادامه داد: 
نرخ هرکیلوگرم  سینه بدون کتف ۱۳ هزار و ۸۰۰ 
تومان  و سینه با کتف ۱٢ هزار و ۸۰۰ تومان است.

 
 خودرو

مقامات ارشد رنو به ایران می آیند
رنو  تولید  و  خرید  مهندسی،  ارشد  مقام  سه 
اس.آ.اس هفته آینده به ایران سفر می کنند.طبق 
اعالم رنوپارس، گسپر گسکون - قائم مقام ارشد 
مهندسی، سارال دپوت - قائم مقام ارشد خرید و 
دلوس موزوس - قائم مقام ارشد تولید و زنجیره 
تامین و تیم کارشناسی همراه در سفری سه روزه 
از خطوط تولید تامین کنندگان رنو در ایران بازدید 
خواهند کرد.به گفته رامتین اسماعیلی - قائم مقام 
اجرایی رنوپارس، این سفر به منظور بازدید مقامات 
تامین کنندگان داخلی و همچنین  از  رنو  ارشد 
ارزیابی و حل مشکالت آنها است.قائم مقام اجرایی 
رنوپارس در این رابطه اظهار کرد: یکی از اولویتهای 
ایران،  از جمله  استراتژیک خود  بازارهای  در  رنو 
رساندن نرخ داخلی سازی محصوالت به ۸۰ درصد 

است.

یادداشت خبر

ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس   : اقتصاد  گروه 
نقدینگی،  شاخص های  رشد  به  اشاره  با 
بدهی بخش دولتی و جذب سپرده در بهار 
گفت: ممکن است در نیمه دوم سال شاهد 
تورم ٢ رقمی باشیم. مسعود خوانساری در 
اتاق  نمایندگان  هیات  جلسه  هیجدهمین 
بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
اقتصادی  درصدی   ۴.۴ رشد  به  اشاره  با 
این  تحقق  علیرغم  گفت:  امسال  بهار  در 
با  پول  انتقال  و  نقل  زمینه  در  هنوز  رشد 
اتاق  داریم.رییس  مشکل  دنیا  در  ها  بانک 
بازرگانی تهران افزود: البته برای ایجا شعبه 
سینا  پارسیان،  های  نام  به  ایرانی  بانک   ۳
شده  انجام  توافقاتی  آلمان  با  خاورمیانه  و 
بعد  طبیعتا  اینکه  بیان  با  است.خوانساری 
به  پول  انتقال  مسیر  باید  برجام  توافق  از 
حالت عادی باز می گشت بیان داشت: بعد 
قانون  و  پولشویی  با  مبارزه  بحث  برجام  از 
FATF مطرح شد و الحاقیه آن در مجلس 

شورای اسالمی به تصویب رسید.
در  هم  آن  الحاقیه  مجلس  داشت:  بیان  وی 
و  داد  قرار  تصویب  و  تایید  مورد  سال  همان 
امور  وزارت  عهده  بر  قانون  اجرای  مسولیت 
اقتصادی و دارایی قرار گرفت که متاسفانه در 
دستخوش   FATF به  پیوستن  اخیر  روزهای 

مسایل سیاسی شده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ایران و 
کره شمالی بدترین رتبه را در زمینه پولشویی 

زودتر  چه  هر  امیدواریم  داشت:  دارند،بیان 
ما  و  دهد  انجام  را  سازی  شفاف  بحث  دولت 
این زمینه کاهش  بتوانیم رتبه خودمان را در 
موضوع  این  حل  با  تا  یابیم  خالصی  آن  از  و 
بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری خارجی 
اول  فصل  در  کرد:  تصریح  کند.وی  جذب  را 
سال ۹۵ بدهی بخش دولتی نسبت به اسفند 
۹۴ مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
است.رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین بیان 

نسبت  امسال  بهار  در  نقدینگی  حجم  داشت: 
به اسفند ۹۴ به میزان ۴.٢ رشد داشته است.
خوانساری گفت: در بهار امسال نسبت به اسفند 
۹۴ سهم سپرده های کوتاه مدت از نقدینگی 
سپرده  مقابل  در  و  داشته  افزایش  کشور  کل 
بیان  با  یافته است.وی  بلند ندت کاهش  های 
کننده  نگران  ای  اندازه  تا  عامل   ۳ این  اینکه 
مسایل  این  با  است  ممکن  کرد:  است،تصریح 
در ۶ ماه دوم سال شاهد افزایش رشد تورم و 
دو رقمی شدن ان باشیم.وی با اشاره به اصالح 
بودجه در ۱۵ شهریور ۹۵ گفت: ۴ تبصره به 
تصویب رسید که بر این اساس در تبصره ۳۵ 
به دولت اجازه داده شد تا مطالبات خودش را با 
بانک ها و بانک مرکزی تهاتر کنند.رییس اتاق 
بازرگانی تهران تصریح کرد: در تبصره ۳۶ هم 
میلیارد  اجازه داده شد که ۴۰ هزار  به دولت 
تومان اوراق مشارکت منتشر کند و بدهی های 
پرداخت  پیمانکاران  و  ها  بانک  به  را  خودش 
کنند.وی بیان داشت: در تبصره ۳۸ هم اجازه 
داده شد تا دولت مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان 
بیمه  طلبکاران  به  تا  کند  منتشر  اوراق خزانه 
بازرگانی  اتاق  شود.رییس  پرداخت  سالنت 
 ۳۸ تبصره  در  کرد:  تصریح  همچنین  تهران 
هم به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ۵ میلیارد 
وام  زیربنایی  های  پروژه  برای  روسیه  از  دالر 
بگیرد.خوانساری یکی دیگر از مشکالت بخش 
زمان بر  بازگشت  و  افزوده   ارزش  را  صادرات 
این   ۹۱ سال  از  داشت:  بیان  و  کرد  عنوان 
مشکل وجود داشته که حداکثر زمان بازگشت 
ماه  یک  صادرکننده  به  افزوده  ارزش  مبلغ 
آن  برای  که  آئین نامه ای  براساس  اما  باشد، 
تدوین شده بود تقریبا این موضوع را غیرممکن 

کرده بود.وی افزود: بنابراین موضوع در شورای 
عالی صادرات مطرح شد و کمیسیون تشکیل 
می کنم  فکر  که  شود  اصالح  آئین نامه  تا  شد 
این  اصالح  برای  سال   ۳ که  را  بخشنامه ای 
پایان  تا  حداکثر  بودیم  آن  منتظر  آئین نامه 

هفته جاری نهایی شود.
دولت استراتژی صنعت را تعیین تکلیف کند

اتاق  بازرگانی  اتاق  صنعت  کمیسیون  رئیس 
شبه  حضور  از  باید  اینکه  به  اشاره  با  تهران 
دولتی ها و نظامی ها در فعالیت های بنگاه داری 
نیاز  صنعت  بخش  گفت:  شود،  جلوگیری 
پورقاضی  دارد.مهدی  استراتژی  تدوین  به 
و  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  نشست  در 
در  اینکه  به  اشاره  با  تهران  معادن  و  صنایع 
صنعت  وزارت  توسعه،  پنجم  و  چهارم  برنامه 
کند،  تدوین  را  استراتژی صنعتی  شد  ملزم 
وجود  ششم  برنامه  الیحه  در  بند  این  گفت: 
ندارد و مشخص نیست که دولت این استراتژی 

را تدوین می کند یا نه.
گذشته  سال  مرداد  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سوی  از  صنعت  برای  راهبردی  برنامه  سند 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که 
مورد انتقاد قرار گرفت، افزود: پس از این انتقاد 
کارشناسان، این سند تغییر کرد و امروز فقدان 
بدون  ما  صنعت  زیرا  می کنیم،  حس  را  آن 
مالحظه ای  قابل  پیشرفت  استراتژیک  برنامه 
بازرگانی  اتاق  صنعت  کمیسیون  ندارد.رئیس 
وزارت  ادغام  زمان  از  اینکه  به  اشاره  با  تهران 
صنعت با وزارت بازرگانی برنامه مناسبی وجود 
صنعت  استراتژی  تدوین  باید  گفت:  ندارد، 
در  اینکه  به  اشاره  با  شود.وی  دیده  قانون  در 
مورد تسهیل فضای کسب و کار در کمیسیون 

شده  زیادی  بررسی های  و  بحث ها  صنعت 
موظف  مرکزی  بانک  داشت:  اظهار  است، 
انجام  را  شرکت ها  رتبه بندی  تا  است 
فساد جلوگیری  از  ها  رتبه بندی  زیرا  دهد، 
می کند.پورقاضی تصریح کرد: همچنین در 
بخش تولید، قوه قضائیه، وزارت دادگستری 
پیشنهاد  تا  شدند  موظف  اقتصاد  وزارت  و 
را  مذاکرات  و  قراردادها  مشکل  حل  برای 
بررسی کنند.وی افزود: رسیدگی طوالنی به 
دعاوی مشکالتی را در فضای کسب و کار 
ایجاد کرده است و ما هنوز نتوانستیم ساز و 
کار بیرونی را در دادگاه داشته باشیم تا به 
این موارد رسیدگی کنند.رئیس کمیسیون 
مورد  در  تهران  بازرگانی  اتاق  صنعت 
هر  ممنوعیت  داشت:  اظهار  رقابت پذیری 
نوع قیمت گذاری برنامه ها و خدمات توسط 
انحصاری  و  یارانه ای  کاالهای  به جز  دولت 
از دیگر مواردی است که باید اجرایی شود.
از  جلوگیری  همچنین  افزود:  پورقاضی 
حضور دولت، نهادهای نظامی و یا شبه نظامی 
که  است  اقداماتی  دیگر  از  هم  دولتی  شبه  و 

منجر به رقابت پذیری بخش خصوصی می شود.
وی با بیان اینکه این نهادها در رقابت ناسالمی 
مالیات  زیر  دارند  قرار  خصوصی  بخش  با 
حامل های  قیمت  آزادسازی  گفت:  نمی دهند، 
نرخ های  با  مطابق  آنها  قیمت  تعیین  و  انرژی 
بین المللی یا منطقه ای با توجه به نرخ آزاد ارز 
هم از دیگر مواردی است که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
ایجاد  بازرگانی،  اتاق  رئیس کمیسیون صنعت 
تدوین  برای  رگوالتوری  موسسات  و  نهادها 
از  را  عمومی  خدمات  و  کاالها  نرخ  تعیین  و 
غیر  موانع   : افزود  و  دانست  مهم  موارد  دیگر 
تعرفه ای برای صادرات و واردات کاال، عضویت 
اخذ  ممنوعیت  و  تجارت  جهانی  سازمان  در 
عوارض از صادرات کاال از دیگر اقداماتی است 

که باید انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران: 

دولت در خصوص کاهش رتبه پولشویی شفاف سازی کند
نگرانی بخش خصوصی از شاخص های پولی

  در مرداد سال گذشته سند برنامه 
راهبردی برای صنعت از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که 

مورد انتقاد قرار گرفت، پس از اين انتقاد 
کارشناسان، اين سند تغییر کرد و امروز 

فقدان  آن را حس می کنیم، زيرا صنعت 
ما بدون برنامه استراتژيک پیشرفت قابل 
مالحظه ای ندارد. بايد تدوين استراتژی 

صنعت در قانون ديده شود.
علیرغم تحقق   رشد اقتصادی هنوز در 
زمینه نقل و انتقال پول با بانک ها در 
دنیا مشکل داريم. البته برای ايجا شعبه 
3 بانک ايرانی به نام های پارسیان، سینا 

و خاورمیانه با آلمان توافقاتی انجام 
شده است. طبیعتا بعد از توافق برجام 

بايد مسیر انتقال پول به حالت عادی باز 
می گشت

رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور با اشاره 
باید  ساختمان  فروش  پیش  قانون  اینکه  به 
بازنگری شود، گفت: این قانون به علت نبود 

زیرساخت های الزم قابلیت اجرا ندارد.
عنوان  به  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
موافق قانون پیش فروش ساختمان و رهبر، 
و  سازان  انبوه  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور 
هم به عنوان مخالفان این قانون نظرات خود 

را مطرح کردند. 
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
فروش  پیش  قانون  از  انتقاد  با  هم  کشور 
و  است  االجرا  الزم  قانون  گفت:  ساختمان 
این  ایجاد نشده  تا زمانی که تغییری در آن 

قانون را اجرا می کنیم.

وی افزود: زمانی که این قانون در کمیسیون 
بود  مطرح  اسالمی  شورای  مجلس  های 
متاسفانه نقش کمیسیون عمران کم رنگ و 
اکنون  و  بود  پررنگ  قضائی  نقش کمیسیون 
عمرانی  حوزه  در  بیشتر  قانون  این  ایرادات 
قانون  این  اینکه  به  اشاره  با  است.عقبایی 
شورای  مجلس  تصویب  به   ۱۳۸۹ سال  در 
اسالمی رسید گفت: بر اساس این قانون، باید 
آن  اجرایی  نامه  آئین  تصویب  از  پس  ماه   ۶
نوشته می شد اما این کار ۵ سال پس از آن 
شد.وی  ابالغ  پیش  سال  یک  و حدود  انجام 
جامعه  در  عمل  در  قانون  این  اینکه  بیان  با 
و  امالک  مشاوران  افزود:  ندارد،  اجرا  قابلیت 
این  توانند  اسناد رسمی در عمل نمی  دفاتر 

قانون را اجرا کنند.

صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  رئیس 
گفت: سهم دولت در بازار خودرو از نظر میزان 
تولید ۱۳ درصد و از نظر ارزش ۷ درصد است.
اصل ۴۴  طبق  داشت:  اظهار  معظمی  منصور 
درصد   ٢۰ تا  تواند  می  دولت  اساسی،  قانون 
داشته  سهم  دوم  گروه  عضو  صنایع  بازار  در 
باشد.وی در واکنش به بحث های مطرح شده 
لزوم  بر  مبنی  رقابت  شورای  رییس  سوی  از 
در شرکتهای خودروساز  ایدرو  واگذاری سهام 
تصریح کرد: رییس شورای رقابت دقت کافی 
به این موضوع نداشته است، چرا که مدیریت 
وزارت صنعت  یا  ایدرو  خودروسازان در دست 
نیست و ما در هر کدام از دو شرکت خودروساز 
فقط یک صندلی هیات مدیره داریم.وی ادامه 
داد: هیچگونه مدیریت دولتی در خودروسازی ها 

وجود ندارد.به گفته معظمی سهم دولت در بازار 
خودرو از نظر میزان تولید ۱۳ درصد، ارزش ۷ 
درصد و ظرفیت ۱۴.۵ درصد است.وی تأکید 
در  گذشته  در  رقابت  شورای  کاش  ای  کرد: 
مورد واگذاری شرکتهای خودروساز حساسیت 
واگذار  طوری  خودروسازیها  سهام  زیرا  داشت 
شده که حقوق دولت در آن رعایت نشده است 
و امیدواریم احقاق حقوق دولت در شرکتهای 
خودروساز صورت گیرد.رییس سازمان گسترش 
افزود: اگر دولت تصمیم بگیرد که سهام ایدرو در 
خودروسازیها واگذار شود، ما تابع خواهیم بود.
وی در مورد کیفیت خودروهای تولید داخل نیز 
گفت: اختالف قابل توجهی بین آنچه که باید 
آنچه که در حال حاضر  و  باشد  داشته  وجود 

شاهد هستیم، مشاهده می شود.
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با  مقایسه  در  بانکی  تسیهالت  سود  حالی  در 
کاهش  درصد   ۱۰ تا  گذشته  سال  دو  حدود 
دغدغه های  و  موانع  از  یکی  حدی  تا  و  یافته 
بار  این  که  کرده  تسهیل  را  وام  دریافت 
در  سنگ اندازی  برای  عاملی  تغییر،  همین 
می کنند  اعالم  بانک ها  و  شده  تسهیالت دهی 
صرفه  به  درصد   ۱۸ سود  با  وام  پرداخت  که 

نبوده و پاسخگوی هزینه آنها نیست.
آسانی  کار  همواره  بانکی  تسهیالت  دریافت 
منابع،  محدودیت  و  نبوده  متقاضیان  برای 
موانع  از  باال  بازپرداختی  و سود  وثیقه  ضامن، 
پیش روی مشتری در مقابل درخواست وام به 
شمار می رود.  این در حالی است که با وجود 
پرداخت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان وام 
افتد،  می  اتفاق  یکسال  طول  در  که  بانکی 
ویژه  به  گیری  تسهیالت  متقاضیان  همچنان 
مشتریان عادی از روال موجود بانک ها رضایت 
آنها خواسته می  از  زمانی که  ندارند.  چندانی 
شود حتی برای وام های کم رمق و خرد تا دو 
اعطای  از  قبل  ماه  چند  و  ارائه  رسمی  ضامن 
انجام  برداشت  حق  بدون  گذاری  سپرده  وام، 
دهند و از سویی دیگر تا ٢۵ درصد مجموع وام 
پرداختی را تا پایان دوره بازپرداخت نزد بانک 
باالیی  سود  نهایت  در  و  کرده  گذاری  سپرده 
بابت بازپرداخت به بانک برگردانند.اما از سال 
گذشته بود که به دنبال انتقادات بسیار نسبت 
آن  انطباق  عدم  و  تسهیالت  سود  بود  باال  به 
با شرایط موجود اقتصادی، همزمان با کاهش 
سود سپرده بانکی، نرخ سود تسیهالت نیز در 
مسیر کاهشی قرار گرفت و از ارقام باالی ٢۸ 
درصد که گاها از ۳۰ درصد هم عبور می کرد 
به طور مرحله ای تا ۱۸ درصد در تیرماه امسال 
کاهش یافت. تغییری که چندان به مذاق بانک 
ایران  بانکی  نظام  در  چراکه  نیامد،  خوش  ها 
بر خالف بسیاری دیگر از کشورها بهای تمام 
سپرده ای  سود  بودن  باال  دلیل  به  پول  شده 
که به مشتری پرداخت می شود به طور قابل 

از طریق  این هزینه  باال  است. عمده  توجهی 
سود ناشی از تسهیالت تامین می شود و منبع 
دیگر مرسوم تامین مالی یعنی درآمد ناشی از 
ها  بانک  درآمد  در  جایگاهی  خدمات  کارمزد 
تسهیالت  سود  کاهش  از  نارضایتی  ندارد.این 
به  ها  بانک  شعب  به  مراجعه  در  توان  می  را 
عنوان یک مشتری  و متقاضی عادی دریافت 
برخی  به طوری که  نیز درک کرد؛  تسهیالت 
محدود شدن  از  های خصوصی  بانک  ویژه  به 
در  و  گفته  سخن  خود  پرداختی  تسیهالت 
کنار تنگنای مالی عنوان می کنند که با وجود 
هزینه های موجود، توان پرداخت تسهیالت با 
سودی که در یک دوره کوتاه مدت تا بیش از 
۱۰ درصد کاهش یافته را ندارند، چراکه برای 
آنها به صرفه نیست و ترجیح می دهند میزان 
تسهیالت دهی خود را کاهش دهند. اظهارات 
مدیران برخی شعب بانک ها در مورد به صرفه 

نبودن سود تسهیالت بانکی

گفت وگو با برخی رؤسای شعب بانکی حاکی از 
آن بود که وقتی تغییر در نرخ سود سپرده و 
تسهیالت بدون رعایت فاصله زمانی مناسب و 
شرایط سپرده گیری بانک ها انجام می شود، 
روال به سمتی می رود که سود تسهیالت روی 
کاغذ و در پیشخوان بانک ها کاهش می یابد 
ولی در عمل تمایلی برای اجرای آن و پرداخت 

تسهیالت با سود موجود وجود ندارد. 
در عین حال عنوان شد با وجود اینکه کاهش 
سود سپرده و به تبع آن کاهش سود تسهیالت 
اقتصاد  بانکی و مجموعه  برای شبکه  می تواند 
این  عمل  در  آیا  اینکه  اما  باشد؛  مثبت  بسیار 
زمانی  به شرایط  توجه  با  و  اعمال شده  تغییر 
می توانند  بانک ها  مالی  صورت های  عملکرد  و 

مثبت باشد یا خیر موضوعی دیگر است.
در اظهارات رؤسای شعب بانکها تاکید می شد  
سپرده هایی که یک بانک طی مدتی جمع اوری 
کرده  ایجاد  تعهد  آن  برای  ادامه  در  می کند 
است، در این حالت هنگامی که تغییر یک باره 
متضرر  موجب  می افتد  اتفاق  بانکی  سود  در 
باید فاصله  بنابراین  بانک ها خواهد شد؛  شدن 
تغییر  و  منابع  کاهش  بین  مشخصی  زمانی 
تسهیالت و از سوی دیگر فاصله مناسبی بین 
سود بانکی و نرخ تسهیالت وجود داشته باشد؛ 
به طوری که برای هر نرخی که به جذب منابع 
می کند،  پیدا  اختصاص  سپرده  سود  یعنی 
حداقل پنج درصد فاصله سود تسهیالت تعیین 
نیز وجود داشت  این توضیح  باره  این  شود.در 

که در مجموع هزینه پول در بانک ها باال بوده 
به  نهایت  در  نشود  رعایت  فاصله   این  اگر  و 
در  آن  اجرای  و  سود  کاهش  در  تضاد  وجود 
شبکه بانکی خواهد انجامید. این در حالی است 
باید ذخیره  پول جذب شده  برای  بانک ها  که 
تادیه کرده و ۱۳ درصد آن را به عنوان سپرده 
سوی  از  دهد.  قرار  مرکزی  بانک  نزد  قانونی 
دیگر فقط ۸۰ درصد منابع جذب شده مجوز 
نخورده  آن دست  و ٢۰ درصد  داشته  مصرف 

باقی می ماند.
اتفاق مثبتی در  است  قرار  اگر  این حالت  در 
تغییر سود بانکی رخ دهد و بانک ها به جایی 
صرفه  به  آن ها  دهی  تسهیالت  که  نرسند 
و  تسهیالت   و  سود  بین  فاصله  باید  نباشد، 
سود  و  سپرده  سود  تغییر  برای  الزم  زمان 
تسهیالت به طور معقول رعایت شود. این در 
حالی است که اکنون فاصله بین دو نرخ یعنی 
سپرده ۱۵ درصدی و تسهیالت ۱۸ درصدی 
می تواند  که  می رسد  درصد  سه  حدود   به 
نداشته  همراه  به  بانک ها  برای  خوبی  عواقب 

باشد.

سنگ اندازی  جدید بانک ها در تسهیالت دهی

دريافت تسهیالت بانکی همواره 
کار آسانی برای متقاضیان نبوده و 

محدوديت منابع، ضامن، وثیقه و سود 
بازپرداختی باال از موانع پیش روی 
مشتری در مقابل درخواست وام به 

شمار می رود



 فراخوان ارزیابی كیفی 
سرمایه گذار 

ارزیابی  به  نسبت  دارد  نظر  در  نور  شهرداری 
برای  شرایط  واجد  گذاران  سرمایه  کیفی 
به  مشاهیر  ساحلی  پارک  مدیریت  و  احداث 

مساحت 10904 متر مربع اقدام نماید.
واجد  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  لذا 
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شهرداری  گذاری  سرمایه  هیات  دبیرخانه  به 

نور مراجعه نمایند. 
انتشار نوبت اول 95/6/24 
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جشنواره جعبه کفش به همت معاونت فرهنگی 
با  و  تهران  هنری شهرداری  فرهنگی  سازمان 
مشارکت کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان 
دانش آموزی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان 
شکلی  با  اجرا  سال  دومین  در  سیما  و  صدا 

متفاوت برگزار خواهد شد.
به گزارش پیام زمان از سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران، نشست خبری »جشنواره جعبه 
کفش« صبح دیروز با حضور محمود صالحی، 
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
امام  امداد  کمیته  کل  مدیر  ولیئی  محسن 
خمینی )ره( استان تهران، حجت االسالم حسن 
محمدی  مهدی  فرهنگی،  معاون  ناصری پور 
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل و ناصر 
امین زاده سرپرست مرکز مشارکت های سازمان 

فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد. 
جشنواره »جعبه کفش« که برای دومین سال 
سازمان  فرهنگی  معاونت  همت  به  متوالی 
فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود 
امسال با مشارکت نهادهایی چون کمیته امداد 
وزارت  دانش آموزی،  امام خمینی)ره(، سازمان 
سیمای  و  صدا  سازمان  و  پرورش  و  آموزش 
جمهوری اسالمی ایرانی، با شکل متفاوتی برگزار 

خواهد شد.
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

در پاسخ به این پرسش که چرا این سازمان باید 
وارد این قبیل برنامه ها شود، گفت: همه می دانیم 
که کمک به نیازمندان جزو وظایف ذاتی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( است؛ اما این مسئله مانع 
از وظیفه ای که سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران در به وجود آوردن فرهنگ کمک به هم 
نوع بر گردن دارد، نمی شود. چرا که فرهنگ اصل 

اول است.
در  که  است  قرآن  صریح  نص  این  افزود:  وی 
اموال ما حق معلومی برای محروم است. ما باید 
واسطه ای میان مردم و افراد محروم باشیم. حس 

انسان دوستی و کمک همیشه در مردم ایران 
وجود داشته و دارد و همیشه بیشتر نقش را در 
یاری رساندن به هم نوع ایفا کرده اند، ما تنها باید 
آوریم.صالحی در  به چرخش در  را  اتفاق  این 
ادامه با اشاره به چگونگی شکل گیری این رویداد 
گفت: سازمان فرهنگی هنری با مشارکت کفش 
ملی،10 هزار جعبه کفش آماده کرده است و 
در تمامی مراکز فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
160 خانه فرهنگ مشارکتی، 6۵ خانه فرهنگ 
سازمان و ۳۴ فرهنگسرا، در اختیار مردم قرار 
می دهیم تا هر چه می خواهند از نوشت افزار تا 

لباس، درون این جعبه ها بگذارند و به محلی که 
جعبه را دریافت کرده اند باز گردانند و ما این 
جعبه را در اختیار کمیته امداد امام خمینی)ره( 
قرار خواهیم داد. رییس سازمان فرهنگی هنری 
درباره زمانبندی اجرای این برنامه گفت: از ۲0 
شهریور ماه تبلیغات و فضاسازی این برنامه به 
صورت گسترده در شهر تهران برگزار شد و از 
۲۵ شهریور ماه تا ۲ مهر نیز مراکز ما میزبان 
نیکوکاران محترم هستند. سال گذشته ۳ هزار 
و ۸00 جعبه کفش جمع آوری شد، امسال نیز 
»کفش ملی« 10 هزار جعبه کفش را برای این 
امر در اختیار ما قرار خواهد داد. این برنامه با 
شعار »مهر در انتطار هم دلی« برگزار خواهد شد 
و به همین دلیل ما انتظار داریم که مردم بیش 
از این در این امر خیر شریک شوند و حداقل 
بتوانیم برای 1۵ هزار دانش آموز تحت پوشش 
کمیته امداد، جعبه ای هدیه کنیم.  وی در پایان 
سخنان خود گفت: یکی از آسان ترین راه ها برای 
کمک به هم نوع، بخشش وسایلی است که به 
آنها نیازی نداریم. از کتاب و لباس گرفته تا دارو و 
لوازم خانگی. امیدواریم که این فرهنگ در میان 
مردم نهادینه شود و سازمان هایی نیز متولی این 
اقدام در سطح پایتخت و یا حتی فراتر از آن 
شوند، چرا که خوشبختانه پایتخت ما نسبت به 

شهرهای دیگر، برخوردارتر است.

مهر در انتظار همدلی

1۰ هزار »جعبه كفش« در مراكز فرهنگی هنری توزیع می شود

همکاری های فرهنگی و هنری ایران 
با اكو گسترش می یابد

فرهنگی  رییس موسسه  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اکو، بر گسترش همکاری های مشترک فرهنگی و هنری 

تاکید کردند.
وزیر  جنتی  علی  زمان  پیام  فرهنگی   گروه  گزارش  به 
فرهنگ و ارشاد اسالمی روز سه شنبه در دیدار با »عارف 
مسائل  درباره  اکو،  فرهنگی  موسسه  رییس  حسین« 
گفت  مشترک  های  همکاری  نحوه  و  هنری  و  فرهنگی 

وگو کردند.
در این دیدار همچنین بر نقش و اهمیت جمهوری اسالمی 

ایران از نظر فرهنگی و تمدن چند هزار ساله تاکید شد.
از دیگر  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اعالم  اساس  بر 
ایران در  این دیدار، نقش موثر  محورهای مورد بحث در 

میان دیگر اعضای موسسه فرهنگی اکو بود.
همچنین در ادامه این دیدار بر همکاری های فرهنگی و 
هنری ایران با موسسه فرهنگی اکو در زمینه های مختلف 

اشاره شد.
سازمان  یک  اقتصادی)اکو(،  های  همکاری  سازمان 
های  دولت  توسط   19۸۵ سال  در  که  است  ای  منطقه 
توسعه همکاری های  منظور  به  ترکیه  و  پاکستان  ایران، 
تاسیس  میان کشورهای عضو  فرهنگی  و  فنی  اقتصادی، 

شد.

هنر ایرانی زینت بخش موزه هنرهای 
اسالمی مالزی

که  را  مالزی  اسالمی  هنرهای  موزه  ایرانی،  هنرمند  یک 
یکی از 10 موزه برتر آسیا به شمار می رود، به زینت هنر 

اسالمی ایران آراسته کرد.
هنرهای  موزه  که  است  ایرانی  هنرمند  کاوند‹  ›محمد 
اصلی  گنبد  مرمت  و  بازسازی  برای  مالزی  اسالمی 
ساختمان موزه و بخشی از آئینه کاری و فضای داخلی از 
وی دعوت کرد و این ساختمان را به زینت هنر اسالمی 

– ایرانی آراسته کرد.
بازسازی و مرمت گنبد اصلی موزه هنرهای اسالمی مالزی 
که بخشی از ساختمان اصلی آن به شمار می رود توسط 
از 6 ماه زمان برد و نتیجه کار  ایرانی بیش  این هنرمند 
برای  را  دیگری  طرح  موزه  این  مسئولین  تا  شد  باعث 
طراحی و ساخت یک آب نما با الگوهای ایرانی – اسالمی 

به هنرمند ایرانی بسپارند.
کاوند از نقوش ایرانی - اسالمی برای طراحی آب نما و کف 
طبقه اول موزه استفاده کرده و در آینده ای نزدیک اجرای 

این طرح را نیز آغاز خواهد کرد.
این هنرمند روز سه شنبه اعالم کرد که از کاشی معرق و 
کاشی هفت رنگ در بازسازی و مرمت بنای موزه استفاده 
کرده و آن را به شیوه ای ضد آب طراحی کرده است تا در 
مقابل شرایط آب و هوای استوایی مالزی مقاومت بیشتری 

داشته باشد.

شهرداد روحانی زیبایی عشق را به یاد 
شیرین و فرهاد نواخت

شهرداد روحانی استاد موسیقی کشورمان زیر نور مهتاب 
و در فضای باز دامنه کوه بیستون قطعه زیبایی عشق را به 

همراه گروهش به یاد شیرین و فرهاد اجرا کرد.
این کنسرت اظهار کرد:  این استاد موسیقی در حاشیه 
ولی  داشتم  زیاد  برنامه  تاریخی  و  باز  فضاهای  در  من 
بار  اولین  اینکه  دلیل  به  بود  خاص  من  برای  امشب 
می  اجرا  برنامه  بیستون  تاریخی  محل  در  که  است 
کنم و آن را فراموش نخواهم کرد.روحانی بیان داشت: 
توسط سایر  ها  برنامه  این چنین  است که  چقدر خوب 
هنرمندان کشورمان در این مکان ها برگزار بشود چون 
برای  تاریخی  های  مکان  این  معرفی  باعث  مساله  این 
ایرانی ها و غیر ایرانی ها می شود و چه چیزی بهتر از 
این که این موضوع با هنر و موسیقی آمیخته بشود.وی 
نوازیشان  مهمان  با  کرمانشاه  دوست  هنر  مردم  افزود: 
امشب  را  خوبی  برنامه  بتوانیم  تا  کردند  کمک  بسیار 
بار است که من در کرمانشاه  اجرا بکنیم و این دومین 

برنامه اجرا می کنم.
این استاد موسیقی از همکاری خوب مسئوالن استانی در 
اجرای این برنامه گفت و افزود: من نسبت به مکان های 
باید خوب  ها  مکان  این  و  بسیار حساس هستم  تاریخی 

بازسازی و نگهداری بشوند.

فیلم سن پطرزبورگ

سن  فیلم  از  میکند  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
فیلم  دهمین  و   1۳۸۸ محصول  ایرانی  کمدی  فیلم  پطرزبورگ 

بهروز افخمی است.
خالصه داستان:دو خالفکار خرده پا از وجود گنجی با کلید عقاب 
با خبر می شوند. هر دو در  دو سر که میراث تزار روسیه است٬ 

تالش برای به دست اوردن گنج با اتفاقاتی روبه رو می شوند.
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم ؛فرشاد )پیمان قاسم خانی(: ظاهرا 
من آدما رو خوب درک میکنم، زنها وقتی درک شون میکنی، شل 
درکشون  تنابنده(: خب  کریم)محسن   / گردنت!  افتن  می  میشن 
تا می بینمشون،تق درکشون  نکن! / فرشاد: دست خودم نیست، 
فرشاد:   / نفهمن!  کن  درکشون  جوری  یه  خب  کریم:   / میکنم! 
درک  خونه  این  تو  کریم:   / ناکسا!  فهمن  می  کرد،  قایم  نمیشه 
نمیکنیا، برو خواهر یکی دیگه رو درک کن! / فرشاد: دیگه درک 

نمیکنم، قول میدم….
نویسنده: پیمان قاسم خانی کارگردان: بهروز افخمی محصول:1۳۸۸

یادها و خاطره ها در زمان .....

ُخم ها همه در جوش و خروشند ز مستی 
 وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است

از وی همه مستی و غرور است و تکبر 
 وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است

امروز با حافظ

بهترین  جایزه  آشغالی«  آت  »دخترک 
گرفت را  آمریکایی  جشنواره  انیمیشن 

این  موفقیت  از  آشغالی«  آت  »دخترک  انیمیشن  کارگردان 
داد. خبر  پیکچر«  »موشن  فیلم  جشنواره  در  کوتاه  فیلم 

آت  »دخترک  انیمیشن  کارگردان  از  یکی  زارع  محمد 
این  موفق  حضور  به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو  در  آشغالی« 
گفت:  المللی،  بین  های  جشنواره  در  کوتاه  انیمیشن 
انیمیشن  بهترین  جایزه  توانست  اشغالی«  آت  »دخترک 
 INTERNATIONAL MOTION جشنواره  تجربی 
آورد. را بدست  آمریکا  PICTURE FESTIVAL کشور 
به   Motion picture بین المللی  جشنواره  داد:  ادامه  وی 
هدف  با  آمریکا  مونتانا  ایالت  هلنا  شهر  در  دوساالنه   صورت 
می شود.  برگزار  منطقه  در  فرهنگ  از  جهانی  تصویری  ترسیم 
تا   1۵ با  برابر  ۷ سپتامبر  تا   ۵ تاریخ  از  از جشنواره  این دوره 

شد. برگزار  شهریور   1۷
»دخترک  انیمیشن  المللی  بین  جایزه  امین  سی  جایزه،  این 

است. آشغلی«  آت 
خیری  شالله  کارگردانی  به  آشغالی«  آت  »دخترک  انیمیشن 
به  که  است  متفاوت  و  تنها  مورد دختری  در  زارع  و محمد  و 
زندگی خود  در شهر محل  متعارف  غیر  و  خاطر ظاهر عجیب 
از  و  قرار می گیرد  آزار  و  اذیت  و  بد  رفتارهای  همیشه مورد 

می شود. جا طرد  همه 

اسالمی  جشنواره  فیلم  برترین  »ممیرو« 
شد روسیه 

فیلم  برترین  جایزه  محقق  سیدهادی  ساخته  »ممیرو« 
المللی  بین  جشنواره  دوازدهمین  برداری  فیلم  بهترین  و 
جمهوری  پایتخت  قازان  در  که  را  روسیه  اسالمی  سینمای 

کرد. کسب  شد،  برگزار  کشور  این  تاتارستان 
را  زندگی  از  کشیده  سختی  پیرمرد  یک  روزگار  ممیرو  فیلم 
بسر  نوه خود  با  مهیب  های  اتفاق  از  که پس  کند  می  روایت 
اتفاقات بد می داند. می برد و همیشه خویش را مسبب همه 
مستند  فیلم  بهترین  جایزه  جشنواره  این  داوران  همچنین 
گنجی  مهدی  ساخته  باشم«  پادشاه  خواهم  »می  اثر  به  را 

دادند. 
از  سازانی  فیلم  ایران،  و  روسیه  سینماگران  بر  افزون 
متحده  امارات  صربستان،  چین،  جمله  از  مختلف  کشورهای 
بلغارستان،  مالزی  بنگالدش،  قزاقستان،  قرقیزستان،  عربی، 

داشتند. شرکت  جشنواره  این  در  مقدونیه  و  رومانی  عراق، 
»از  شعار  با  روسیه  مسلمانان  سینمایی  المللی  بین  جشنواره 
وگو«  گفت  فرهنگ  سوی  به  ها،  فرهنگ  وگوی  گفت  طریق 
)ص(  ا...  رسول  محمد  فیلم  همزمان  نمایش  با  پیش  هفته 
همکاری  با  که  اثر  این  کارگردان  مجیدی  مجید  حضور  با 
سه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  فرهنگی  رایزنی 

یافت. گشایش  شد،  انجام  قازان  سینمای 

آن سوی آبها

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر 
را ساختند. 

کریستوفر مارلو

سخن حکیمانه

نویسنده»دال دوست داشتن«:

نوشتن از عشق، مهم ترین ابزار 
مبارزه با جنگ است

مراسم  در  داشتن«  دوست  نویسنده»دال 
این  از  رونمایی 
نوشتن  گفت:  کتاب 
مهم ترین  عشق  از 
با  مبارزه  برای  ابزار 
خبرهای  تیتر  سر 
جنگ  ؛یعنی  دنیا 

است.
مهر  به گزارش  
روابط   از  نقل  به 

از  رونمایی  مراسم  ویدا  انتشارات  عمومی 
حسین  نوشته  داشتن«  دوست  »دال  کتاب 
وحدانی عصر روز جمعه دوازدهم شهریورماه 
برگزار شد. »دال دوست داشتن« - مجموعه 
این  اخیر  چندسال  های  یادداشت  از  ای 
به  مجازی  دنیای  در  این  از  پیش  نویسنده- 

انتشار رسیده است.
وحدانی که موضوع اصلی این کتاب را زندگی 
و عشق خواند به توضیح شیوه نگرش مولف 
روزنامه  و  نویسنده  این  پرداخت.  اثر  این  در 
نگار گفت: »اگرچه پرداختن به عشق، نفرت، 
دوست داشتن واحترام ممکن است در دنیای 
امروز به نوعی سانتی مانتالیسم تلقی شود؛ یا 
اینطور تصور کنیم که در دنیای امروز جایی 
برای خوش بینی یا امید وجود ندارد و مولفین 
نیز باید از این موضوع فاصله بگیرند اما باید 
قبول کرد که دوست داشتن مهم ترین دغدغه 
ی بشر است و عشق تنها عامل نجات دهنده 
داد:  ادامه  این چنین  را  خود  سخنان  ما«او 
»در دنیای امروز که کشت و کشتار و جنگ 
مهم  ترین سرخط خبرهاست، آنچه گم شده 
است عشق است.«نویسنده  کتاب دال دوست 
داشتن، یکی از آسیب های خلق اثر در فضای 
مجازی را کپی برداری ها و الگوبرداری های 
پی در پی دانست و در ادامه به چند نمونه از 
با  مراسم  این  انتهای  پرداخت.در  دست  این 
»دال  کتاب  از  هایی  بخش  مهمانان  موافقت 
به  مخاطبان  و  شد  خوانده  داشتن«  دوست 
بحث و تبادل نظر درباره این  آثار و موضوعات 
دوست  »دال  که  است  پرداختند.بدیهی  آن 
داشتن« چند روایت از عشق و زندگی است 
که به تازگی توسط انتشارات ویدا راهی بازار 

نشر شده است.

در بازار کتاب

کلمبیا  و  برزیل  نمایندگان  معرفی  با 
شمار کشورهایی که نمایندگان خود را 
برای اسکار معرفی کرده اند از ۴0 کشور 
نیز گذشت. به نقل از هالیوود ریپورتر، 
اسکار  در  کوچک«  »راز  فیلم  با  برزیل 
بخش خارجی زبان شرکت می کند. این 

فیلم ساخته دیوید شورمن است.
از  واقعی  داستانی  برمبنای  فیلم  این 
خانواده شورمن ساخته شده که درباره 
ورود دختری به نام کت است که بچه 
یتیمی بود و توسط والدینش آلفردو و 
شد  پذیرفته  فرزندخواندگی  به  هولسیا 
فیلم  این  درگذشت.   ۲006 سال  در  و 
با اقتباس از کتابی پرفروش که هولسیا 

آن را نوشت ساخته شده است.
اسکار  از  دوره  این  برای  فیلم  انتخاب 

به  کارگردان ها  از  شماری  اعتراض  با 
برکناری دیلما روسف و مترادف خواندن 
و  شد  رو  روبه  جنجال  با  کودتا  با  آن 
از  را  فیلم شان  کارگردان ها  از  شماری 

کمیته انتخاب بیرون کشیدند.
کلمبیا نیز فیلم »الیاس ماریا« را برای 
داستان  است.  کرده  انتخاب  اسکار 
ساخته  روگلس  لوییز  خوزه  که  فیلمی 
در  فیلم  این  سربازهاست.  بچه   درباره 
جشنواره کن در بخش نوعی نگاه حضور 
مهر(   1۲(  ۲016 اکتبر  داشت.سوم 
مهلت معرفی نمایندگان هر کشور برای 

اسکار به پایان می رسد.
جوایز  دوره  نهمین  و  هشتاد  برندگان 
اسفند(   9 )دوشنبه  فوریه   ۲6 اسکار 

معرفی می شوند.

راهیان اسکار خارجی بیشتر شدند

با نزدیک شدن به مهلت معرفی نماینده سینمای ایران برای رقابت با نمایندگان 
سینمای سایر کشورهای جهان برای کسب جایزه اسکار ۲01۷ در بخش بهترین 
فیلم غیرانگلیسی زبان مطابق، حواشی مرسوم انتخاب نماینده ایران نیز شکل 
فرهادی  اصغر  اثر  »فروشنده«  محتمل الوقوع  انتخاب  به  توجه  با  است.  گرفته 
نماینده  انتخاب  بر سر  این رویداد، کشمکش هایی  ایران در  نماینده  به عنوان 

سینمای ایران عیان و گزینه های دیگری نیز مطرح شده است.
»بادیگارد« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و »ایستاده در غبار« اثر محمدحسین 
مهدویان، فیلم هایی هستند که جریان مخالف با انتخاب »فروشنده« به عنوان 
گزینه ایده آل  معرفی کرده اند و حاوی فرم و پیام مناسب تلقی کرده اند. در این 
زمینه ایده های عجیبی برای تبلیغ این فیلم ها نظیر فرستادن نسخه ای از این 
 Academy of / فیلم ها به در خانه »اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینما
Motion Picture Arts and Sciences« نیز مطرح شده که یادآور 
دوران پرسفر برخی از مدیران پیشین فرهنگی به سراسر این کره خاکی است.

در این زمینه ابتدا باید درباره شانس »فروشنده« برای بردن جایزه اسکار ۲01۷ 
سخن به میان آورد. »فروشنده« در جشنواره کن ۲016 جایزه بهترین سناریو 

را برد اما نخل طالی کن نصیب فیلم دیگری شد.

آیا »فروشنده« شانس بردن اسکار 2۰1۷ را دارند؟

جشنواره  چهاردهمین  نکوداشت  آئین های 
تا 9 مهر در  از ۲  فیلم مقاومت که  بین المللی 

سینمایی  مجموعه  و  ملت  سینمایی  پردیس 
فلسطین برگزار می شود، اعالم شد.

عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با اعالم این خبر 
اسامی نکوداشت های این دوره جشنواره را به این 

ترتیب معرفی کرد:
نویسنده،  بازیگر،  سلحشورنیا  فرج ا...  زنده یاد 
متولد  کارگردان  و  فیلمنامه نویس  تهیه کننده، 
با  را  خود  هنری  فعالیت  او  قزوین.  از   1۳۳1
بازیگری آغاز کرد. درخشش بازی وی در فیلم 
پرواز در شب فراموش نشدنی است.  سلحشور در 
سال های اخیر کارگردانی مجموعه های تلویزیونی 

اصحاب  پیامبر،  ایوب  چون  مذهبی  تاریخی- 
صداوسیمای  برای  را  پیامبر  یوسف  و  کهف 
با  وی  آثار  و  داشته  برعهده  اسالمی  جمهوری 
استقبال گسترده کشورهای اسالمی مواجه شده 

است.
است.  کرمانشاه   1۳۳9 متولد  کشن فالح  فرید 
وی جزو معدود چهره پردازاني است که به گریم 
پالستیکفوم رابر آشنایي داشته و آن را تدریس 
مي کرد. پرنده باز ، زخم شانه حوا، زخم زیتون ، 
شید  ، مردي از جنس بلور، حمله به اچ۳، آخرین 
جستجوي  در   ، آتش1۳۷۲  سجاده  شناسایي، 
بلمي به سوي   ، قهرمان1۳6۷، گنبد نور1۳6۷ 

ساحل1۳6۴ و ... از جمله آثاری است که مرحوم 
کشن فالح طراحی چهره پردازی آن ها را برعهده 
داشته است. وی همچنین، تجربه بازی در سینما 

را هم در کارنامه دارد.
در   1۳۳6 سال  در  سیاح طاهری  سعید  شهید 
آبادان به دنیا آمد. وی در دوران قبل از انقالب 
فعالیتهای گستردهای در مبارزه با رژیم طاغوت 
داشت. با پیروزی انقالب اسالمی به سپاه پاسداران 
پیوست. با شروع جنگ تحمیلی به همراه پدر و دو 
برادرش راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل شد 
و در طول ۸ سال دفاع مقدس به نبرد با دشمن 

بعثی و ضد انقالب و منافقان پرداخت.

نکوداشت زنده یادان 
»سلحشور، ركن  آبادی و 

كشن فالح و  سیاح طاهری« در 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

جشنواره  پانزدهمین  در  دیگری«  آن  »پدر 
بین المللی فیلم پیونگ یانگ به نمایش در می آید.

بنیاد  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
به  دیگری«  آن  »پدر  فیلم  فارابی،  سینمایی 
پانزدهمین  در  صمدی«  »یدا...  کارگردانی 

جشنواره بین المللی فیلم پیونگ یانگ در کشور 
کره شمالی به روی پرده خواهد رفت.

گفتنی است فیلم »پدر آن دیگری« که برنده دو 
جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر کودک 

تاکنون در  از جشنواره فیلم کودک هند است، 
باشگاه فیلم سیِنکید )هلند(، جشنواره کودکان 

)کانادا( و جشنواره داکا )بنگالدش( حضور داشته 
است.

جشنواره بین المللی فیلم پیونگ یانگ جشنواره ای 
دوساالنه است که در پایتخت کره شمالی از ۲6 

شهریور تا ۲ مهر 9۵ برگزار می شود.

»پدر آن دیگری« در پیونگ یانگ


