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آملی الریجانی: 

برخی کلید مشکالت کشور را در دستان طاغوت ها دیده اند
معظم  مقام  آنکه  وجود  با  گفت:  قضاییه  قوه  رییس 
اقتصاد  موضوع  کرات  به  العالی(  )مدظله  رهبری 
مقاومتی و تکیه به درون را مورد تاکید قرار می دهند، 
در  در  را  کشور  مشکالت  کلید  برخی  متأسفانه  اما 

دستان طاغوتها دیده و به آنها دل خوش کرده اند.
قضاییه  قوه  رئیس  الریجانی  آملی  صادق  اهلل  آیت 
و  فرماندهان  سراسری  مجمع  دومین  و  بیست  در 
مسئولین سپاه که دیروز در تهران آغاز شد به تبیین 
از منظر  اینکه  بیان  با  و  پرداخت  موضوع جهاد کبیر 
شمشیر  با  جهاد  از  فراتر  مضمونی  کبیر  جهاد  قرآن 
داشته و به معنای عدم تبعیت از کفار و طاغوت است.

وی برخورداری از نگاه توحیدی را دگرگون کننده تمامی شئون زندگی انسان برشمرد و اظهار کرد: امروز جبهه 
استکبار در مقابل این نگاه توحیدی قرار دارد؛ آمریکا مصداق کامل جبهه استکبار بوده و ظلم خود را در سراسر 

جهان گسترانیده است.
غاصب  و  رژیم کودک کش  از  تنها حمایت  امروز  استکبار  کرد: مشکل جبهه  قضاییه خاطرنشان  قوه  رییس 
صهیونیستی و رژیم وهابی آل سعود نیست، بلکه مشکل اصلی آنها فضای تجدد است که در آن متولد شده و 

تنفس می کنند.

›سیامند رحمان‹؛ 
قدرتی خارق العاده
 در تاریخ پارالمپیک

توقف موقتی
 کاهش نرخ
 سود بانکی

11

دشمن در حال عقب نشینی 
ازجهان اسالم

مجانشین فرمانده کل سپاه گفت: دشمنان به دنبال تغییر 
ما  انقالبی  و  اسالمی  جهادی  روحیه  تغییر  زندگی،  سبک 
و  کند  پیروزی می  به  مجبور  را  ما  رویکرد  این  و  هستند 

مجبوریم که استخوان های دشمنان را بشکنیم.

افزایش پوشش بیمه ای
 داروهای تولید داخل

اختتامیه  مراسم  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
دومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته ضمن 
اولویت  داروسازی  صنعت  توسعه  که  موضوع  این  بیان 
داروهای  بیمه ای  پوشش  افزایش  از  است،  دولت  اصلی 

تولید داخل خبر داد. 

اجتماعیخبر

5 37 5

ثبت نام  کرد:  اعالم  زیارت  و  حج  سازمان  رییس 
پیاده روی  مراسم  در  شرکت  برای  زائران  قطعی 

اربعین از دیروز )شنبه( در سامانه سماح آغاز شد.
به گزارش  پایگاه اطالع رسانی سازمان حج و زیارت، 
سعید اوحدی گفت: زائران متقاضی زیارت اربعین 
از  قطعی  ثبت نام  برای  کرده اند،  ثبت نام  پیش  که 
به سامانه سماح سازمان  امروز، شنبه ۲۷ شهریور 
حج و زیارت مراجعه و  ثبت نام خود را قطعی کنند.

زائران  ثبت نام  تعداد  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
اربعین از مرز ۱۶۰ هزار نفر عبور کرده و پیش بینی 
می شود بیش از  دو میلیون زائر در مراسم پیاده روی 

اربعین حضور پیدا کنند. 
به گفته رییس سازمان حج و زیارت، صدور ویزای 
عراق برای اربعین از اول مهر ماه آغاز می شود و از 

نیمه مهر هم کنسولگری عراق در ۱۲ نقطه کشور 
مستقر خواهد شد و هیچ مشکلی درباره صدور ویزا 

نخواهد بود. 
استقرار  درباره ی  زیارت  و  حج  سازمان  رییس 
اربعین گفت:  ایران در مسیر پیاده روی  موکب های 
مسؤولیت استقرار موکب ها با ستاد بازسازی عتبات 
پذیرایی  در  مشارکت  متقاضی  خیران  و  است 
زائران اربعین می توانند به شماره حساب این ستاد 

کمک های خود را واریز کنند.
نام  و  یاد  به  موکب  پنج  امسال  کرد:  بیان  اوحدی 
سه  شامل  که  شد  خواهد  برپا  منا  مظلوم  شهدای 
دو  و  شلمچه  و  چزابه  مهران،  مرزهای  در  موکب 

موکب در کربال و نجف است.
اوحدی که در جمع خبرنگاران در شاهرود سخن 

می گفت، درباره ی وضعیت حج تمتع سال آینده نیز 
اظهار کرد: مقام معظم رهبری مطالباتی را مطرح 
خواب  این  از  اسالم   جهان  باید  کردند   تاکید  و 
سنگین بیدار شوند و رفتار  عربستان تغییر کند تا 

شاهد حج ابراهیمی باشیم.
وی افزود: تا امروز عربستان یک عذرخواهی نکرده 
و  دروغ پردازی  با  و  نپذیرفته  را  مسئولیت  و  است 
است  تبلیغاتی  فضاسازی  دنبال  به  حرام  پول های 
به فرموده ی مقام  بنا  امیدواریم شاهد حجی که  و 
معظم رهبری مظهر شکوه، عزت عظمت و معنویت 

و کرامت و عزت زائر است، باشیم.
رییس سازمان حج و زیارت برای شرکت در مراسم 
بزرگداشت شهید مجید یونسیان از شهدای فاجعه 

منا به شاهرود سفر کرده بود.

معاون زنگنه خبر داد:

امضای 1۰میلیارد دالر قرارداد نفتی 
واگذاری توسعه ۳ میدان نفت و گاز 

1۰

1

1۰

واکنش سازمان
 انرژی اتمی

 به خبر آسوشیتدپرس

رابطه پیاز و داللی 
در نفت! 
 سمیه مهدوی

ثبت نام نهایی زیارت 
اربعین در سامانه سماح 

آغازشد

خبر

یادداشت

خبر

3

دیدار روسای جمهور ایران و ونزوئال

3

ثبت نام نهایی زیارت اربعین در سامانه سماح آغازشد
صدور ویزای عراق از پنجشنبه

برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
پژوهشی  اعتبارات  امسال  اینکه  بیان  با  بودجه  و 
یافته،  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  صددرصد 
از  را  مان  بودجه تحقیقاتی  گفت: مصمم هستیم 
سالجاری  در  درصد  یک  تا  ملی،  ناخالص  تولید 

افزایش دهیم.
از  بازدید  حاشیه  دیروزدر  نوبخت  محمدباقر 
بیوتکنولوژی  پژوهشکده  جدید  ساختمان 
کشاورزی منطقه شمال کشور در رشت در جمع 
امسال  برای  پژوهشی  اعتبارات  افزود:  خبرنگاران 
شد  بینی  پیش  ریال  میلیارد  هزار   ۱5۰ حدود 
گذشته، صددرصد  سال  به  نسبت  اعتبار  این  که 

افزایش داشته است.
وی با یادآوری اینکه پارسال سهم پژوهش از تولید 
برای  کرد:  اظهار  بود،  درصد  نیم  داخلی  ناخالص 
تولید  از  تحقیقاتی  بودجه  درصدی  یک  افزایش 
قانون   ۱4 جدول  در  مکانیزمی  داخلی،  ناخالص 
اعتبارات  از مجموعه  بتوانیم  ایم که  بودجه دیده 
این سهم  استفاده کنیم که  ای  به گونه  عمومی، 

افزایش یابد.
راستای  در  فراوانی  تنگناهای  داد:  ادامه  نوبخت 
اجرای این تصمیم وجود دارد، اما مصمم هستیم 

در نیمه دوم امسال، این اقدام را انجام دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: همچنین تا 
پایان برنامه ششم توسعه، سهم پژوهش را تا سه 
خواهیم  افزایش  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد 

داد.
وی بیان کرد: طبق تاکیدات رهبر معظم انقالب؛ 
توسعه علمی  و  نوآوری، شکوفایی  برای  اعتبارات 
کشور در اختیار دانشگاه ها ، واحدهای پژوهشی و 

واحدهای فناوری کشور قرار می گیرد.
معاون رئیس جمهوری بیان کرد: با وجود مضیقه 
کشور  توسعه  آینده،  به  توجه  دولت،  مالی  های 
مطابق با الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت، هرگز 

از نظر دولت تدبیر و امید دور نبوده است.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، اعتبار تملک 
و  پژوهشی  واحدهای  ای  سرمایه  های  دارایی 
به صورت صد  تکمیل  و  تجهیز  برای  ها  دانشگاه 
را  آن  آینده  روزهای  طی  که  شده  ابالغ  درصد 

دریافت خواهند کرد.
ماه  ای شش  هزینه  اعتبارات  یادآور شد:  نوبخت 
، موسسه های آموزش عالی و مراکز  دانشگاه ها 
داده  تخصیص  درصد  صد  طور  به  نیز  تحقیقاتی 

شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگرچه با توجه 
به عقب ماندگی تاریخی در سال های گذشته، راه 
درازی را در پیش داریم؛ اما می خواهیم به آنچه 
دولت  و  برسیم  است،  رهبری  مدنظر  و  خواسته 

تدبیر و امید این حرکت را آغاز کرده است.
پژوهشکده  جدید  ساختمان  افتتاح  وی 
در  کشور  شمال  منطقه  کشاورزی  بیوتکنولوژی 
رشت را سند قابل توجهی از اهتمام دولت یازدهم 
به امر پژوهش و تحقیقات دانست و گفت: اعتباری 
که برای احداث و تقویت این پژوهشکده طی ۱۰ 

سال تزریق شده بود، معادل ۲۷ میلیارد ریال بود 
برای  ریال  میلیارد   35 گذشته،  سال  دو  اما طی 

تکمیل این ساختمان تخصیص داده شد.
در  بنیان  دانش  های  آمار شرکت  مقایسه  با  وی 
حال  در  و  یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی  ابتدای 
حاضر گفت: طی دو سال گذشته، تعداد دو هزار 
و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان را در کشور ثبت کرده 
ایم در صورتی که تعداد شرکت های دانش بنیان 
در کشور در ابتدای دولت یازدهم، 55 مورد بوده 
تنها  نه  ها  شرکت  این  نوبخت،  گفته  به  است.  
نیز  بلکه در حال صادرات  ثروت می کنند  تولید 
هستند. معاون رئیس جمهوری در پاسخ به سوال 
درباره  یازدهم  دولت  رویکرد  درباره  خبرنگاران 
دولت  نگاه  و  رویکرد  گفت:  تراریخته  محصوالت 
حمایت از توسعه، تحقیقات و تولید این محصوالت 

است.
به  دلگرمی  با  تا  خواست  پژوهشگران  از  نوبخت 
به  را  و مطالب خویش  ادامه دهند  پژوهش خود 

زبان علمی مطرح و دفاع کنند.

نوبخت خبر داد:

 افزایش صددرصدی اعتبارات پژوهشی نسبت به سال گذشته

معاون وزیر نفت از امضای ۱۰ میلیارد دالر قرارداد جدید نفتی در ادامه سال ۹5 خبر داد و گفت: قرارداد توسعه 3 میدان نفت و گاز امسال واگذار می شود.  علی کار در درباره حجم امضای قراردادهای توسعه ای 
بخش باالدستی صنعت نفت و گاز، گفت: پیش بینی می کنیم تا پیش از پایان امسال حدود ۱۰ میلیارد دالر قرارداد جدید برای توسعه میادین نفت و گاز با شرکت های خارجی و یا داخلی امضا کنیم.مدیر عامل 
شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه امسال قرارداد توسعه سه میدان نفت و گاز امضا خواهد شد.، تصریح کرد: به زودی با برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب پیمانکاران توسعه میادین نفت و گاز اقدام می کنیم.
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امام حسن عسگری )ع(:

کالم  نور

موافقت رهبر معظم انقالب با عفو یا 
تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیرخم، 
یا  عفو  پیشنهاد  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
تخفیف و تبدیل مجازات 582 نفر از محکوماِن 
محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای 

مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
به گزارش از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
آملی الریجانی -رئیس قوه ی  رهبری، آیت اهلل 
قضائیه- در نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی 
تبدیل مجازات 582  و  یا تخفیف  پیشنهاد عفو 
نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو 
الزم  شرایط  واجد  قضائیه  ی  قوه  بخشودگی  و 
تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد 
در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی، مورد 
موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 

اسالمی قرار گرفت.

ایران حمله انتحاری به یکی از مساجد 
در پاکستان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله انتحاری به یکی 
از مساجد در پاکستان را به شدت محکوم کرد و 
گفت: وقت آن است که همه کشورهای منطقه عزم 
خود را جزم کرده و منطقه و جهان را از این بلیه 

قرن برهانند.
به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور 
خارجه، بهرام قاسمی دیروز ضمن ابراز همدردی با 
دولت و ملت کشور دوست و همسایه پاکستان به 

بازماندگان قربانیان این حاثه غمبار تسلیت گفت. 
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: وقت آن 
است تا همه کشورهای منطقه با هوشیاری، تعاون 
و تعامل، عزم خود را برای مبارزه جدی با ریشه ها 
و عوامل آشکار و نهان این پدیده شوم جزم کرده و 

منطقه و جهان را از این بلّیه قرن برهانند.
در اثر حمله انتحاری به نمازگزاران نماز جمعه در 
یکی از مساجد مناطق شمال غربی پاکستان، دست 

کم 30 نفر جان خود را از دست دادند.
براساس گزارش رسانه های پاکستان به نقل از منابع 
بیمارستانی، بر اثر این عملیات انتحاری که موجب 
سر  بر  مسجد  سقف  شدن  آوار  و  شدید  انفجار 
نمازگزاران در منطقه قبیله ای ›ُمهمند ایجنسی‹ در 
نزدیکی مرزی افغانستان شد، دهها نفر نیز مجروح 

شده اند.
گزارش پلیس حاکی است فرد انتحاری توانست 
ورودی  درب  نزدیک  را  خود  انفجاری  کمربندی 

مسجد منفجر کند.
های  شاخه  از  االحرار‹  ›جماع  تروریستی  گروه 
منشعب شده از طالبان که گفته می شود با گروه 
ترویستی داعش در ارتباط است، مسئولیت این 

حمله را برعهده گرفته است.
ساکنان منطقه مهمند ایجنسی، از مردم اهل تسنن 

هستند. 
این در حالی است که روز سه شنبه هفته گذشته 
و همزمان با روز عید قربان در پاکستان هم در 
اثر انفجار در مسجد شیعیان )امام بارگاه(در شهر 
شکارپور ایالت سند در جنوب پاکستان، 13 نفر از 

نمازگزاران عید قربان مجروح شدند.

رایزنی آخوندی با رئیس جمهوری 
ترکمنستان

آباد  عشق  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
گفت: با توجه به رایزنی »عباس آخوندی« وزیر 
جمهوری  رئیس  با  کشورمان  شهرسازی  و  راه 
ترکمنستان، پایانه مرزی باجگیران بین دو کشور 

در آینده ای نزدیک بازگشایی می شود.
سیدمحمد احمدی در حاشیه افتتاح فرودگاه بین 
المللی عشق آباد، در گفت وگو با ایرنا افزود: در 
دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران با رئیس جمهوری 
مرزی  پایانه  شدن  بسته  موضوع  ترکمنستان، 
باجگیران مطرح و قرار شد این پایانه در آینده ای 

نزدیک بازگشایی شود.
آخوندی دیروز در سفری کوتاه به ترکمنستان در 
آیین افتتاح فرودگاه بین المللی جدید عشق آباد 
شرکت کرد. وی رئیس کمیسیون همکاری های 

اقتصادی مشترک دو کشور است.
ترکمن ها از نیمه مردادماه امسال به اخذ عوارض 
و  تن  از 20  کمتر  های  کامیون  از  دالری   160
عوارض 260 دالری از کامیون های باالی 20 تنی 
ایرانی به عنوان حق ترانزیت )عبور( کشورشان اقدام 
کرده اند و عالوه بر آن به ازای هر یک کیلومتر تردد 
نیز یک دالر از همه کامیون های ایرانی دریافت 
می کنند. مرز باجگیران که از نیمه مرداد به روی 
کامیون های ایرانی بسته شده بود، بیست و هفتم 

مردادماه برای مسافران ایرانی نیز بسته شد.
در این ارتباط، محمدجواد عطرچیان مدیرکل دفتر 
ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی به 
ایرنا تاکید کرده بود که اقدام ترکمن ها در اخذ 
عوارض از کامیون های ایرانی برخالف روابط حسن 
همجواری و توافق نامه های حمل و نقلی دو کشور 

است.
اردیبهشت ماه امسال عباس آخوندی وزیر راه و 
شهرسازی در دیدار با وزیر امور خارجه ترکمنستان 
خواستار افزایش میزان تردد روزانه کامیون بین دو 
کشور از 600 به 800 کامیون در روز شده و گفته 
بود، در صورتی که ترکمنستان نسبت به دریافت 
مجوزها و هماهنگی های الزم اقدام کند، میزان 
تردد کامیون ها تا ماه های ژوئن و جوالی می تواند 
به 800 دستگاه افزایش یابد و در این زمینه ایران 
آمادگی دارد هماهنگی های گمرکی، ایجاد پنجره 
واحد در پایانه های مرزی و سایر شرایط را ایجاد 

کند.
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تازه ترین نتایج توافق هسته ای از نگاه بعیدی نژاد

سفیر کشورمان در انگلستان گفت: شرکت ایران در اجالس انجمن جهانی 
هسته ای به خوبی می رساند که پیشرفت دانشمندان هسته ای کشورمان 

در پسابرجام بیشتر مورد تقدیر کشورهای بزرگ جهان قرار می گیرد.
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای 
در مطلبی در صفحه تلگرام خود نوشت: امروز یک تحول مهم در خصوص 
ارتقاء بحث صنعت هسته ای ایران در دوره پسابرجام اتفاق افتاد. ایران 
برای سال های سال نمی توانست در جمع بین المللی شرکت ها و  که 
کمپانی های عمده جهانی در توسعه انرژی هسته ای حضور یابد، امروز در 
باالترین سطح در جلسه بین المللی انجمن جهانی هسته ای که در لندن 

برگزار می شود شرکت کرد.
وی افزود: در این انجمن همه بزرگان توسعه جنبه های مختلف انرژی 
هسته ای از 35 کشور جهان جمع هستند، جمعی که کشورهای آنها 
جمعا بیش از 80 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند. کمپانی ها و 
شرکت های غول هسته ای مانند »روس اتم« از روسیه، »یورنکو« از اروپا، 
آژانس های انرژی اتمی از چین، آمریکا، ژاپن، انگلستان، فرانسه، قزاقستان 
و البته حاال ایران در انجمنی گرد آمده اند تا در خصوص جنبه های مختلف 
به کارگیری از انرژی هسته ای از استخراج سنگ معدن اورانیوم گرفته تا 
غنی سازی اورانیوم، و تولید مواد غنی شده و تولید سوخت هسته ای تا 
انبار کردن و انهدام سوخت مصرف شده با هم به تبادل نظر و همکاری 
بپردازند. این انجمن با تشکیل گروه های کاری همه ساله کمک زیادی به 

استفاده بهتر و موثرتر از انرژی هسته ای می کند.
بعیدی نژاد اضافه کرد: شرکت ایران در این اجالس به خوبی می رساند که 
پیشرفت دانشمندان هسته ای کشورمان که پیچیده ترین قله های دانش 
هسته ای را فتح کرده اند، حاال در دوره پسابرجام بیش از پیش مورد تقدیر 
کشورهای بزرگ جهان قرار می گیرد و این انجمن به همین دلیل از آقای 
دکتر صالحی به عنوان ریاست سازمانی که در تمامی عرصه های هسته ای 
از استخراج معدن اورانیوم تا تولید سوخت هسته ای تا انبار و سوخت 
مصرف شده برنامه های مدونی دارد، برای شرکت و سخنرانی در انجمن 

دعوت بعمل می آورد.
سفیر کشورمان در انگلستان خاطر نشان کرد: خوشحالیم که در دوره 
پسابرجام شاهد حضور ایران در عالی ترین سطح همکاری های فنی و 
علمی توسعه انرژی هسته ای هستیم که خود به استفاده دانشمندان 

ایرانی از آخرین فناوری های جهان کمک خواهد کرد.

استقبال ›پی فایو‹ از اجرای کامل برجام
نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس پی فایو )پنج عضو دائم 
شورای امنیت( که در خصوص وضعیت هسته ای در جهان در واشنگتن 

برگزار شد، در بیانیه از اجرای کامل برجام استقبال کردند.
به گزارش تارنمای وزارت خارجه آمریکا، این پنج عضو دائم شورای امنیت 
سازمان ملل متحد نسبت به تعهد خود مبنی بر اجرای کامل برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( که توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 

)2231 ( نیز تایید شده است، تاکید کردند.
همچنین در این بیانیه آمده است: اجرای موفقیت آمیز برجام اطمینان 
خواهد داد که برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز باقی می ماند و 
ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل برای مقاصد صلح آمیز، حق 
داشتن انرژی هسته ای را تحت تعهدات خود به ›ان پی تی‹، داشته باشد.

نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس ›پی فایو‹ همچنین بر 
حمایت خود از نقش اساسی و مستقل آژانس انرژی اتمی تاکید کردند.

انهدام باند قاچاقچیان سالح در کرمان
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از انهدام باند قاچاقچیان 

سالح در کرمان خبرداد.
»دادخدا ساالری« در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد:  با تالش ماموران 
پلیس اطالعات این استان در محور باغین – کرمان تعداد11قبضه انواع 
سالح جنگی و شکاری کشف شد. وی با بیان اینکه دراین رابطه 5نفر 
دستگیر شدند و 2 دستگاه خودرو نیز توقیف شد، بیان کرد:  قاچاقچیان 
سالح های مذکور را از استان های غربی کشور تهیه کرده و قصد توزیع در 
استان کرمان را داشتند که با رصدهای اطالعاتی باند مذکور قبل از توزیع 

سالح دراستان کرمان شناسایی شد و از توزیع جلوگیری به عمل آمد.

تکلیف دستگاههای دولتی به معرفی اموال و دارایی ها  
خزانه دار کل کشور، در بخشنامه ای از تمامی دستگاههای اجرایی کشور 
اوراق  صدور  منظور  به  خود  پیشنهادی  دارایی های  و  اموال  خواست، 

صکوک اجاره در سال جاری را به وزارت اقتصاد معرفی کنند.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید رحمت اله اکرمی، معاون 
نظارت و خزانه دار کل کشور در بخشنامه ای از تمامی دستگاههای اجرایی 
خواست تا اموال و دارایی های پیشنهادی خود به منظور صدور اوراق 

صکوک اجاره در سال جاری را به وزارت اقتصاد معرفی کنند.
با استناد به بخشنامه مورخ 12 مرداد ماه سال جاری  این بخشنامه 
سازمان برنامه و بودجه کشور با مضمون محدودیت در تحقق منابع نقدی 
پیش بینی شده در قانون بودجه سال 13۹5 و عدم امکان صدور تخصیص 
کامل اعتبارات پیش بینی شده و ضرورت استفاده از ظرفیت اوراق بدهی 

در قانون فوق صادر شده است.
بنا بر این گزارش، بخشنامه با عنایت به مفاد ماده )3( آیین نامه اجرایی 
بند )ب( ماده )2( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور در خصوص نحوه انتشار و فروش اوراق اجاره، مبنی بر »الزام دستگاه 
های  اجرایی موضوع مواد )2(، )3( و )۴( قانون محاسبات عمومی کشور به 
معرفی دارایی های حایز شرایط خود )مقرر در بخش دوم این آیین نامه( 
به وزارت اقتصاد جهت استفاده از ساز و کار اوراق صکوک اجاره« یادآور 
می شود: میزان تخصیص اوراق به دستگاه های اجرایی مزبور، متناسب با 
دارایی های معرفی شده، باید به تایید کارگروه اجرایی مستقر در وزارت 
اقتصاد برسد. بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره 
به ماده 18 آیین نامه اجرایی بند )ب( ماده )2( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص نحوه انتشار و فروش 
اوراق اجاره که عنوان می کند »برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، 
پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها، شرکت 
ها و طلبکاران متقاضی به وزارت اقتصاد ارائه می شود« می افزاید: وزارت 
اقتصاد با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بررسی های الزم 
و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار، پیشنهاد 

نهایی را در کارگروه اجرایی مطرح می کند.
بخشنامه در ادامه با اشاره به مستندات قانونی مذکور در سطور فوق، 
خطاب به کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی، 
خواستار معرفی دارایی های حایز شرایط و ارائه پیشنهاد حاوی مدارک 
و مستندات به منظور بهره مندی از ظرفیت اوراق اجاره به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی شده است. معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در 
خاتمه این بخشنامه تاکید می کند: به موجب ماده )3۷( ضوابط اجرایی 
قانون بودجه سال 13۹5 کل کشور، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات 
دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات 
مربوط، منوط به اعالم مانده بدهی ها و مطالبات به )از( کلیه اشخاص 
توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس 
الزامات و تکالیف مقرر در ماده )1( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 

ارتقای نظام مالی کشور )مصوب 13۹۴( و آیین نامه اجرایی آن است.
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نقش 
پذیری سپاه در عرصه های مختلف پاسداری 
از انقالب اسالمی گفت: سپاه پاسداران انقالب 
امروز  فقیه  ولی  از  کامل  تبعیت  با  اسالمی 
اسالمی  انقالب  نیاز  مختلف  های  عرصه  در 
همچون تأمین امنیت پایدار، اقتصاد مقاومتی، 
محرومیت زدایی، فرهنگ، ارتقای وحدت ملی 
و تعمیق فرهنگ و باورهای اسالمی به ایفای 
های  نقش  پذیرش  در  و  پرداخته  مؤثر  نقش 

جدید نیز پیشگام است.
باقری  محمد حسین  پاسدار   سردار سرلشکر 
مجمع  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس 
در  که  سپاه  مسئولین  و  فرماندهان  سراسری 
موضوع  اهمیت  تبیین  به  شد  برگزار  تهران 
جهاد کبیر و نقش و رسالت سپاه در این عرصه 
پیروزی  از  پس  سالهای  در  گفت:  و  پرداخت 
ترفندهای  بکارگیری  شاهد  اسالمی  انقالب 
مختلف از سوی دشمن برای به زانو در آوردن 
مجاهدت  و  ایثار  با  که  ایم  بوده  ایران  ملت 
نیز  و  سپاه  بویژه  کشورمان  مسلح  نیروهای 
ایستادگی مردم بحمد اهلل امنیت غرور آفرینی 

در جای جای ایران اسالمی وجود دارد.
 باقری با اشاره به مصادیقی از ایفای نقش سپاه 
بازدارندگی  توان  ارتقای  و  امنیت  تأمین  در 
با جانفشانی  در شمالغرب کشور  کشور گفت: 
امنیت  سپاه  زمینی  نیروی  غیور  رزمندگان 
سرزمین  این  جای  جای  همانند  پایداری 
تنگه  و  فارس  خلیج  در  است؛  برقرار  اسالمی 
دریایی  نیروی  پاسداران  دالوری های  هرمز 
کرده  خود  خاضع  را  آمریکایی  ناوهای  سپاه 
آنان  اندام  بر  لرزه  سپاه  تندرو  شناورهای  و 

انداخته اند.
نیروهای  توان  با  امروز  اقتداری که  افزود:  وی 
مسلح به ویژه سپاه پاسداران حاصل شده است 
تا حدود زیادی دشمن را از مواجهه مستقیم و 
کالسیک با ما بر حذر داشته و در برآوردهای 
آنان هزینه جنگ بر فایده غلبه دارد که این از 
شمار  به  ما  اقتدار  و  دفاعی  بازدارندگی  نتایج 

می رود.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه 
دشمن از طریق عملیات نرم، فعالیت روانی و 
فرهنگی درصدد تاثیرگذاری بر باور ملت ایران 
اسالمی  انقالب  دشمنان  کرد:  اظهار  است 
رویکرد عملیات تاثیر محور را با هدف تسخیر 
اذهان ملت دنبال می کنند تا سواالت اعزامی 

را در اذهان جایگزین روحیه انقالبی کنند.
وی نفوذ را راهبرد دشمن در مقابله با انقالب 
امروز  دشمن  کرد:  تصریح  و  دانست  اسالمی 
سعی دارد در باور و ذهن مسئوالن و مدیران 
اذهان  در  بتواند  که  صورتی  در  کند؛  نفوذ  ما 
انقالبی  رویکرد  و  کرده  ایجاد  تزلزل  نخبگان 
آنها را دچار مخاطره کند توانسته است اهداف 

خود را محقق کند.
معظم  رهبر  نگاه  از  اینکه  بر  تاکید  با  باقری   
سرلوحه  باید  کبیر  جهاد  اسالمی  انقالب 
سالهای  در  گفت:  گیرد  قرار  سپاه  اقدامات 
خودی  مرز  بودن  مشخص  به  له  معظم  اخیر 
و دشمن، انقالبی بودن و ماندن و جهاد کبیر 
تاکید داشته اند که تمامی این موضوعات ابعاد 

مختلف یک موضوع است.
یاد کرد و  الهی  امر  بعنوان  از جهاد کبیر  وی 
مبارزه  با  و  آغاز  استدالل  با  جهاد  این  افزود: 
استحکام  معنای  به  واقع  در  و  یابد  می  ادامه 

بخشی قدرت درونی و انقالبی بودن است.
به  پایبندی  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس 
برابر  استقامت و عدم عقب نشینی در  مبانی، 
و  توصیف  گری  انقالبی  مبانی  از  را  مشکالت 
تصریح کرد: هدف گیری آرمانهای بلند انقالب 
برای  بلند  همت  روزمرگی،  عدم  اسالمی، 
پایبندی به استقالل در  دستیابی به اهداف و 
از دیگر  بویژه عرصه فرهنگ  تمامی عرصه ها 

شاخصه های انقالبی گری بشمار می رود.
وی افزود: همچنین درک برنامه دشمن و عدم 
تبعیت از وی و تقوای دینی و سیاسی از دیگر 

شاخص های انقالبی گری است.
خطیر  رسالت  برشمردن  با  ادامه  در  باقری   

از دشمن شناسی  کبیر  در عرصه جهاد  سپاه 
از  یکی  بعنوان  انقالب  دشمن  شناخت  و 
آمریکا  امروز  گفت:  و  کرد  یاد  رسالت ها  این 
همچنین  است  انقالب  دشمن  بزرگترین 
دست  و  انگلیس   ، صهیونیستی  غاصب  رژیم 
سعود  آل  همچون  ای  منطقه  نشاندگان 
دشمنان انقالب بوده و در دشمنی خود از هیچ 

اقدامی فروگذار نمی کنند.
طرح های  و  ها  نقشه  بر  کامل  اشراف  وی 
از  مراقبت  و  اقدامات  بینی  پیش  دشمن، 
حائز  و  مهم  را  دشمن  برابر  در  غافلگیرشدن 
گاهی  دشمن  کرد:  تصریح  و  برشمرد  اهمیت 
اهداف خود را از طریق برخی که در ظاهر خود 
را در جبهه دولت معرفی می کنند دنبال می 
کند که برخورداری از بصیرت انقالبی و ارزیابی 
انقالبی راهکار شناخت دشمن  با شاخص های 

است.
اصول،  به  پایبندی  اخالص،  با  باقری حرکت   
و  نظام  درون  بخشی  استحکام  برای  تالش 
را  سپاه  درونی  بخشی  استحکام  برای  تالش 
از تکالیف بر عهده سپاه در عرصه جهاد کبیر 
عمق  برای  تالش  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
رسالت  نیز  اسالمی  انقالب  خارجی  بخشی 
رزمندگان  امروز  اهلل  بحمد  که  است  مهمی 
و درخور  اقدامات گسترده  نیروی قدس سپاه 
توجهی را در راستای تقویت محور مقاومت و 

حمایت از مظلومین شکل داده اند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح 

می  رو  این  از  گفت:  هستند  محور  انسان  ما 
بایست در جذب، آموزش و بکارگیری جوانان 
مؤمن، پرشور و انقالبی حداکثر تالش را بکار 

بست.
برجام  تجربه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  باقری   
ثابت کرد که آمریکا قابل اعتماد نیست اظهار 
که  است  این  مذاکره  از  آمریکا  برداشت  کرد: 
طرف مقابل از مواضع خود کوتاه بیاید که این 

موضوع قابل قبول و پذیرش نیست.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نقش 
پذیری سپاه در عرصه های مختلف پاسداری 
از انقالب اسالمی گفت: سپاه پاسداران انقالب 
امروز  فقیه  ولی  از  کامل  تبعیت  با  اسالمی 
اسالمی  انقالب  نیاز  مختلف  های  عرصه  در 
همچون تأمین امنیت پایدار، اقتصاد مقاومتی، 
محرومیت زدایی، فرهنگ، ارتقای وحدت ملی 
و تعمیق فرهنگ و باورهای اسالمی به ایفای 
های  نقش  پذیرش  در  و  پرداخته  مؤثر  نقش 

جدید نیز پیشگام است.   
به  سپاه  اینکه  بر  تأکید  با  پایان  در  باقری 
همواره  انقالب  پاسدار  نهاد  قویترین  عنوان 
نیاز به ارتقای قدرت و توان دارد گفت: ارتقای 
توان موشکی، دریایی، زمینی، بسیج و توانایی 
بازدارندگی  قدرت  دهی  شکل  در  که  هایی 
است  روندهایی  جمله  از  دارد  نقش  کشور 
یاری  به  و  رفته  پیش  قوت  با  امروز  به  تا  که 
خداوند متعال همچنان ارتقای این روند ادامه 

می یابد. 

سرلشکر باقری:

آمریکا قابل اعتماد نیست

پهپادها  اینکه  بیان  با  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
می توانند در دوردستها فعالیت کنند، گفت: هر وقت 
نیروی زمینی بخواهد در دور دست ها فعالیتی انجام 
دهد پهپادهای خود را در آن ماموریت آماده می سازد.

 امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش 
در مراسم رونمایی از دستاورد های جدید پهپاد در 
جمع فرماندهان و کارکنان متخصص در گروه پهپاد 
ارتش گفت:  نیروی زمینی  حضرت ولی عصر )عج( 
امروز گروه پهپاد نیروی زمینی ارتش با حضور نیروی 
انسانی متخصص در زمینه طراحی و تولید انواع پرنده 
های بدون سر نشین از جایگاه بسیار خوبی برخوردار 
است و به خود افتخار می کند که دارای کارکنان مومن، 
والیت مدار و متخصص  می باشد که توانسته است 
با حضور جوانان برومند ظرفیت های خوبی را در این 
صنعت شکوفا سازد. پوردستان در ادامه با بیان اینکه 
پهپادها می توانند در دوردست ها فعالیت کنند، افزود: 
هر وقت نیروی زمینی بخواهد در دور دست ها فعالیتی 
انجام دهد یگان پرنده های بدون سرنشین خود را در 
آن ماموریت آماده می سازد، پهپاد امروز، چشم بینا و 

بازوی بلند نیروی زمینی ارتش است و توانسته است 
در رزمایش ها و ماموریت هایی که به آن محول شده 

است سربلند باشد.
پوردستان در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: 
دشمن برای اینکه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
مسیر رشد و تعالی را طی نکند  روش های مختلفی از 
تهدیدات را بر علیه کشور آغاز کرده اند اما اصلی ترین 
وظیفه ما حفظ و ارتقای رزمی و باال بردن بنیه های 
ایمانی است و باید برای تهاجم در مقابل دشمن نیز 
آماده باشیم و اگر نیاز باشد ضربه ای به دشمن وارد 
کنیم، با آمادگی باال در مقابل دشمن صف آرایی کنیم و 
امروز با تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت 
امام خامنه ای )حفظه اهلل تعالی( شاهد رشد و بالندگی 

کشور و نیروهای مسلح هستیم.
داد:  ادامه  همچنین  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
ماموریت اصلی ما مراقبت از مرزهای جمهوری اسالمی 
ایران است. ما باید ظرفیت های خود را باال برده  و از 
روش های کار آمد در حوزه دفاع استفاده کنیم که 

صنعت پهپاد از جمله مهمترین آن است.  

امیر پوردستان مطرح کرد؛

انجام ماموریت در دوردست ها توسط پهپادهای
 نیروی زمینی ارتش

این  از کشتی های  فروند  تاکنون 12  ایران گفت:  نفتکش  مدیرعامل شرکت ملی 
شرکت تحت اجاره شرکت های خارجی قرار گرفته و با توجه به تمایل آنها به اجاره 

کشتی های نفتکش ایران، این تعداد تا پایان امسال افزایش خواهد یافت.
» علی اکبر صفایی « افزود :پس از پیروزی انقالب اسالمی تعداد کشتی های این 
بخش روند رو به افزایش داشت، بگونه ای که امروز تعداد کشتی های شرکت ملی 
این  و  تن رسیده  میلیون  بر 15.5  بالغ  با ظرفیتی  و  فروند  به 6۹  ایران  نفتکش 

شرکت را در جایگاه بزرگترین کشتیرانی نفتی جهان قرار داده است.
صفایی درخصوص وضعیت امروز ناوگان نفتکش ایران نیز اضافه کرد: امروز تمامی 
بین المللی  معتبر  گواهینامه  و  کالس  پرچم،  بیمه،  از  شرکت  این  کشتی های 

برخوردار است.
با تحویل گیری یک فروند کشتی  ابتدا  ایران کار خود را در  شرکت ملی نفتکش 
نفتکش 35 هزار تنی در سال 133۴ آغاز کرد و با اقدامات مربوطه، روند توسعه ای 

پیدا کرد.
وی یادآور شد: بروز بحران های اقتصادی در دوران ملی شدن صنعت نفت و تحریم 
خرید نفت ایران از جانب دولت های استعمارگر، فکر ایجاد یک ناوگان مستقل برای 

ورود به بازارهای بین المللی نفت در کشور را به همراه داشت.
صفایی خاطرنشان ساخت: ضرورت کسب سهم الزم از حمل ونقل نفت سبب شد 
تا ایران در این بخش نقش مناسب را بر  عهده گیرد تا عالوه بر نفوذ در بازارهای 
جهانی، امکان الزم و ضروری برای فروش نفت در شرایط عادی و مواقع بحرانی 

را فراهم آورد.
نفتکش  ناوگان  تشکیل  ایده  ایران گفت:  نفتکش  ملی  مدیره شرکت  هیات  عضو 
در کشور سال 133۴ اجرایی شد و نخستین شرکت کشتیرانی نفتی کشور ) 26 

شهریور 133۴( تاسیس شد.
روند  دهم  دولت  اواخر  که  ایران  علیه  المللی  بین  های  تحریم  ایرنا،  گزارش  به 
با گروه 1+ 5 و  افزایشی یافت در نتیجه تدبیر دولت یازدهم و مذاکرات سازنده 
ایجاد فضای مثبت به نفع کشورمان در عرصه بین الملل روندی معکوس پیدا کرد 
و عصری جدید در صنعت نفت ایران آغاز شده که می تواند با تکیه بر توانمندی 
های داخلی در کنار فناوری ها و سرمایه های جدید، زمینه جهش صنعت نفت 

کشورمان را فراهم کند.

یک مقام مسئول:

ایران 12 نفتکش خود را به شرکت های نفتی
 بین المللی اجاره داد

شورای  مجلس  امید  فراکسیون  رییس  نایب 
اسالمی به گروه ها و جریان های سیاسی توصیه 
و  مصالح  مالحظات،   FATF موضوع  در  کرد: 
منافع ملی را درنظر داشته باشند و آن را سیاسی 

و جناحی نکنند.
که  ای  مناقشه  و  بحث  تابش گفت:  محمدرضا 
بر سر اجرای FATFدر گرفته است، تبدیل به 
معضلی شده که برخی از جناح ها برای تضعیف 
دولت آن را بیان می کنند، در حالی که این موضوع 

سیاسی نیست و به طور کامل تخصصی است.
وی افزود: FATF یا گروه اقدام مالی نهادی بین 
دولی است که وظیفه بررسی اقدامات در مبارزه با 
پول شویی را بر عهده دارد و نتیجه فعالیت های 

خود را با صدور بیانیه هایی اعالم می کند.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: از سال 200۷ 
میالدی به دلیل تصویب نشدن قوانین مبارزه با 
پول شویی و تامین مالی تروریسم در ایران، این 
کشور به عنوان یک کشور با ریسک باال در عرصه 
سال 200۹  از  و  شد  معرفی  دنیا  به  اقتصادی 

اقدامات علیه ما تشدید شد.
تابش افزود: آنها به سایر کشورها اعالم کردند به 
دلیل آن که ایران این الزامات جهانی را نپذیرفته 
است، روابط کارگزاری بانکی را با ایران قطع کنند 
که این مساله به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند.

وی یکی از مهم ترین موانع برای ایجاد تعامالت 
مالی ایران با سایر کشورها پس از اجرای برجام 
را بیانیه های گروه اقدام مالی علیه ایران دانست و 
یادآور شد: در سال ۹5 ایران اقدامات مثبتی انجام 
داد و اعالم کرد که این الزامات جهانی در حال 
پذیرش است و همین موضوع باعث شد فشار بر 
کشور کاهش یابد و از انجام اقدامات سخت گیرانه 

تا یک سال جلوگیری شود.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که در سال های اخیر مجلس اقدامات 
خوبی انجام داده است، تصریح کرد: در این راستا 
قوانین مبارزه با پولشویی تصویب و به تایید شورای 

نگهبان رسید.
اسالمی  شورای  مجلس  که  این  بیان  با  تابش 
تشکیل شورای عالی مبارزه با پول شویی را در 
دستور کار خود داشت،گفت: این اقدامات بسیار 
 FATF مثبتی بود که باعث شد نهاد بین الدولی

اقدامات سخت گیرانه علیه ایران را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: شورای عالی مبارزه با پول شویی 
تعامل مثبتی با گروه اقدام مالی داشته است و 
فرصت 18 ماهه برای ایجاد تعهدات ایران گرفته 

است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی 
ماهه   18 فرصت  این  از  باید  کرد:  خاطرنشان 

و  پولشویی  با  مبارزه  و  کرد  را  استفاده  حداکثر 
تامین مالی تروریسم طی برنامه های تدوین شده 

در داخل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.
تابش همچنین اظهار داشت: مرجع تصویب چنین 
مواردی تنها شورای عالی امنیت ملی است که باید 
انقالب اسالمی  مصوباتش به تایید رهبر معظم 

برسد.
وی ادامه داد: اگر این موضوع خالء و ضعفی دارد، 
مجلس شورای اسالمی باید ورود پیدا کند و دولت 
نیز در مقام اجرا با توجه به اختیاراتی که دارد باید 
تصمیمات مثبتی اتخاذ کند، وزات امور اقتصادی و 
دارایی و بانک مرکزی موظف هستند که در این 

زمینه اقداماتی را انجام دهند.
وی تاکید کرد: گره زدن این مساله با برجام کار 
اشتباهی است، برجام مساله به طور کامل سیاسی 
بود، عرصه را برای تعامالت سیاسی و اقتصادی با 
دنیا باز کرد اما FATFخود دارای الزاماتی است 

که بر پایه تخصص، مسائل فنی و تکنیکی ما باید 
آن را به جلو ببریم بنابراین نباید آن را با برجام 

گره بزنیم.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی 
افزود: توصیه من به گروه ها و جریان های سیاسی 
این است که در این گونه مسائل مالحظات، مصالح 
مناقشه  باشند،  داشته  مدنظر  را  ملی  منافع  و 
سیاسی و جناحی در این گونه مسائل که ابعاد بین 

المللی دارد به هیچ وجه جایز نیست. 
با بررسی مستندات و شواهد  یادآور شد:  تابش 
رعایت  که  بریم  می  پی  مساله  این  به  موجود 
گونه  هیچ  مالی،  اقدام  ویژه  های  چارچوب 
محدودیت و معذوریت در کمک ها و پرداخت 
جمهوری  حمایت  تحت  های  گروه  به  ما  های 
اسالمی ایران ایجاد نخواهد کرد، نکته ای است که 

دلواپسان نباید دلواپس این موضوع باشند.
همچنین  مجلس  امید  فراکسیون  رییس  نایب 
اظهار داشت: ما آرمان هایی داریم که برای آن 
شهید تقدیم کشور کردیم، اگر بحث را سیاسی 
و جناحی نکنیم و همان بحث تکنیکی و فنی و 
در قالب برنامه پیش ببریم آن آرمان ها هیچ گاه 

خدشه دار نخواهد شد.
تابش خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی هم 
موضوع FATF را در دستور کار خود دارد، همان 
طوری که دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد 
تصمیماتی اتخاذ شده که باید به توشیح رهبرمعظم 

انقالب اسالمی برسد و سپس ابالغ شود.
وی از گروه ها و جناح های سیاسی خواست تا 
fatf را دستاویزی برای سنگ اندازی جلوی پای 

دولت قرار ندهند.

تابش:

عده ای موضوع FATF را جناحی نکنند
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نقش مهم ساختمانها در ایجاد
 شهرهاي هوشمند

محسن راعي

محیط  و  اقتصادي  چالشهاي  شهرها،  به  زیادي  افراد  مهاجرت  با 
زیستي ایجاد شده است. این چالشها عبارتند از کمبود منابع، بازسازي 
اقتصادي، جمعیت رو به پیري و پشتیباني مالي دولتها. شهرها در 
راستاي مدیریت این چالشها، به دنبال استفاده از اطالعات نوین و 
تا  نمایند  ایجاد  هوشمند  شهرهاي  تا  هستند  اطالعاتي  فنآوریهاي 
سطح کیفي خدمات شهري را بهبود بخشند و هزینه ها را نیز کاهش 

دهند.
شهرهاي هوشمند داراي این توانمندي هستند تا بسیاري از موانع 
ایاالت متحده، خانه پنج میلیون  را برطرف سازند. به عنوان مثال، 
ساختمان بزرگ تجاري است که شامل انبار، دفاتر و مدارس میشود. 
ساختمان ها مسئول دو سوم مصرف انرژي جهان هستند و وزارت 
انرژي ایاالت متحده نیز تخمین زده است که حدود سي درصد انرژي 
تولیدي تلف میشود. بنابراین پرداختن به بهینه سازي ساختمان ها 

در عصري که انرژي بسیار گران تامین میشود حائز اهمیت میباشد.
و  کسبوکارها  مدارس،  تا  است  شده  سبب  اشیاء  اینترنت  امروزه، 
دیگر موسسات بتوانند از طریق تحلیل دادهها، تصمیمات مناسبتري 
بگیرند. با اتصال هوشمند تجهیزات مختلف، کنترل و تحلیل خودکار 
سازوکارها، مدیران و صاحبان سازهها میتوانند میزان هدر رفتن انرژي 

ساختمان ها و هزینههاي اضافي را کاهش دهند.
براي مثال، سیستم کنترل روشنایي، ترموستات، حس گر و اعالن ها، 
اگر به اینترنت اشیاء متصل باشند میتوانند براساس الگوي مصرف 
واقعي فعالیت کنند. این سیستم بهینه میتواند سبب کاهش مصرف 
انرژي شود، کیفیت هوا را بهبود بخشد و در کل میزان کارآمدي را 

نیز افزایش دهد.
را  کاربري  تجربه  هوشمند  ساختمانهاي  انرژي،  کنترل  بر  عالوه 
ساختمان  پنجرههاي  آفتابي،  روزهاي  در  بخشیدهاند.  بهبود  نیز 
هوشمند به صورت خودکار شیشهها را ماتتر میکنند تا نور کم تري 
منزل،  بودن  خالي  تشخیص  با  نیز  بشود. حسگرها  ساختمان  وارد 
دستگاههاي گرمایشي خانه را خاموش میکنند. ساختمانهایي که از 
این فنآوري استفاده میکنند کیفیت زندگي ساکنین و یا کارمندان 
آن ساختمان را بیشتر خواهند کرد. در ضمن ثابت شده است که 

ساختمان هاي هوشمند راندمان کاري افراد را نیز بهبود میبخشد.
ساختمانهاي هوشمند: بنیادهاي شهرهاي هوشمند

سادگي استفاده از اینترنت اشیاء سبب شده است تا نیازي به مشاورین 
 Connected( گران نباشد. هدف از طرح شهرهاي به هم متصل
Cities( کاهش هزینه ها و رفع موانع شهري بوده است تا شهرها 
بتوانند میزان کارامدي و پایداري خود را افزایش دهند. عمده تمرکز 

شهرها به منظور ارتقاء کیفي بر سه عامل است:
1. عملیات: متمرکز کردن داده هاي عملکردي و بینش تحلیلي به 

منظور کاهش مصرف حداقل هفده درصدي انرژي بازخورد.
2. رفتارسنجي: آموزش عادات خوب به ساکنین ساختمان ها و بهره 

وري از بازخوردها.
3. سرمایههاي فیزیکي: تعویض سیستم هاي غیرکاربردي با آنهایي 

که انرژي کم تري مصرف مي کنند.
عمده تمرکز رویکردهاي حال حاضر بر هزینههاي سرمایهاي است 
اما راه حل بهتر آن است که به جاي خرید تجهیزات نو، آنچه در 
حال حاضر وجود دارد مورد ارزیابي قرار گیرد و بهره وري آن بهتر 
شود. برخي از مدیران شهري معنقدند که سرمایه گذاري بر شهرهاي 
هوشمند بسیار هزینه بر است اما تحقیقات نشان میدهند که این 
بهتر  بهره وري  افزایش  و  انرژي  از طریق کاهش مصرف  ها  هزینه 

خواهد شد. 
قدم اول آن است که شهرها به دنبال جمع آوري داده ها باشند تا 
بتوانند میزان مصرف انرژي را به طور دقیق پایش کنند. به عنوان 
مثال با رصد دقیق میزان اتالف انرژي در مدارس میتوان هزینه اضافي 

را صرف هوشمند سازي آن نمود.
در پایان باید متذکر شد که ساختمان ها نقشي اساسي در اتالف و 
یا ذخیره انرژي دارند که باید در ساخت شهرهاي هوشمند به آن 

توجه بسیار شود.

درخواست اتحادیه اروپا از ایران برای توضیح درباره  
ساخت سانتریفیوژ

خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی شد: اتحادیه اروپا از ایران خواسته 
بین المللی  آژانس  به  سانتریفیوژ  از  قطعاتی  ساخت  درباره   تا  است 

انرژی اتمی توضیح دهد.
به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا در بیانیه ای که پیش نویس آن همان طور 
که خبرگزاری آسوشیتدپرس ادعا می کند، روز جمعه در اختیار این 
خبرگزاری قرار گرفته است از ایران خواسته تا جزییات کامل ساخت 
یکی از قطعات دستگاه های سانتریفیوژ را در اختیار آژانس بین المللی 

انرژی اتمی بگذارد.
به گزارش آسوشیتدپرس، اتحادیه اروپا قرار است این بیانیه را آین 
هفته در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه دهد 
که در آن عالوه بر این، همکاری کامل ایران در خصوص مسائل مورد 
بحث با آژانس را خواستار شده و از آژانس درخواست کرده است تا به 

35 عضو شورای حکام در این زمینه اطالع رسانی کند.
این بیانیه در حالی قرار است منتشر شود که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در جدیدترین گزارش خود از اجرای برجام ضمن تایید ادامه 
پایبندی ایران به تعهداتش در این توافق، اعالم کرد که تهران ساخت 

لوله های روتور برای سانتریفیوژ را از ماه ژوئن آغاز کرده است.

سفر وزیر خارجه الجزایر به تهران
 در آینده نزدیک

و  دیدارها  ادامه  در  کشورمان  خارجه  وزیر 
وزرای  اجالس  حاشیه  در  خود  رایزنی های 
خارجه عدم تعهد در جزیره مارگاریتای ونزوئال، 

با همتای الجزایری خود دیدار و رایزنی کرد.
در این دیدار، وزیر خارجه الجزایر از سفر خود به 

ایران در آینده نزدیک خبر داد.
محمد جواد ظریف به منظور شرکت در اجالس 
سفر  ونزوئال  مارگاریتای  جزیره  به  تعهد  عدم 

کرده است.
ظریف نیز با تعدادی از مقامات شرکت کننده در 

این اجالس دیدار و رایزنی کرد.

حمله شیمیایی داعش به دو شهرک
 در حومه حلب

گروه تروریستی داعش، دو شهرک در ریف حلب 
را با گلوله های شیمیایی هدف حمله قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری روسیا الیوم، روز جمعه 
مواد  حاوی  خمپاره  گلوله  چند  شلیک  پی  در 
شیمیایی به شهرک های »حربل« و »أم حوش« 
در نزدیکی شهر»عفرین« در شمال حلب، دست 

کم هشت نفر دچار آسیب شدند.
پنج نفر از آسیب دیدگان غیرنظامی و سه نفر 
دیگر نیز جزو نیروهای وابسته به شواری نظامی 

الباب و نیروهای عشایری هستند.
که  عفرین  بیمارستان  در  پزشکی  منبع  یک 
آسیب دیدگان را پذیرش کرده، گفت: آثار ناشی 
از حمله شیمیایی روی بدن این افراد دیده می 

شود و آنها همچنان در اغما بسر می برند.
از سوی دیگر خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( نیز 
اعالم کرد: یک گروه تروریستی جمعه گذشته، با 
حمله به چند منطقه نظامی ارتش در »جوبر« در 

شرق دمشق، آتش بس را نقض کرد.
این  کردن  خنثی  با  ارتش  نیروهای  افزود:  وی 
و  نیروها  به  سنگینی  های  خسارت  حمله، 

تجهیزات نظامی آنها وارد کردند.
آتش بس  نقض  موارد  نظامی گفت:  منبع  یک 
های  استان  در  تروریستی  های  گروه  توسط 
دمشق و حومه آن و استان های حلب و الذقیه 

به 1۴ مورد رسید.

اسرائیل 200 کالهک هسته ای دارد
ایمیل های  داد:  گزارش  آمریکایی  روزنامه  یک 
هک شده وزیر امور خارجه پیشین آمریکا نشان 
می دهد اسراییل 200 کالهک هسته ای دارد که 

به سمت ایران نشانه گرفته شده اند.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، کالین پاول، 
وزیر امور خارجه پیشین آمریکا سال گذشته در 
یک تبادل ایمیل خصوصی با یک دوست که این 
خصوص  در  کرده اند،  افشا  را  آن  هکرها  هفته 
تسلیحات  زمینه  در  اسرائیل  توانایی  و  قابلیت 
هسته ای بحث کرده و گفته است: اسرائیل 200 

کالهک هسته ای دارد.
عنوان  به  که  آمریکایی  بازنشسته  ژنرال  پاول، 
ستاد  رئیس  و  سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور 
است،  کرده  خدمت  نیز  آمریکا  ارتش  مشترک 
روز جمعه از طریق یک سخنگو به خبرگزاری 
آسوشیتدپرس گفت که وی به برآوردهای کلی و 
علنی از تسلیحات هسته ای اسرائیل اشاره کرده 

است.
در بیانیه این سخنگو آمده است: ژنرال پاول در 
خصوص وجود یا میزان توانایی هسته ای اسرائیل 
توجیه نشده یا هیچ اطالعاتی از منابع آمریکایی 

نداشته است.
ایمیل 10  این  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
کرد،  ترک  را  دولت  وی  آن که  از  پس  سال 
نوشته شد و او اطالعاتی در خصوص موضوعات 

طبقه بندی شده دریافت نکرده است.
نتانیاهو  بنیامین  درباره  خود  ایمیل  در  پاول 
در  وی  که  بود  نوشته  اسراییل  نخست وزیر 
انتظار دارد، دست  مذاکرات هسته ای به آن چه 

نمی یابد.
وی با تکیه بر ادعاهای بی اساس غرب و آمریکا 
ایمیل  ایران هم چنین در  برنامه هسته ای  علیه 
ایرانی ها  اگر  بود که در هر صورت،  خود آورده 
سرانجام )سالح هسته ای( بسازند، نمی توانند از 

آن استفاده کنند.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، در این ایمیل 
می دانند  تهران  در  آنها  است:  آمده  چنین  هم 
که اسرائیل 200 سالح هسته ای دارد که همه 
به سوی ایران هدف گرفته شده است و ما نیز 

هزاران )سالح هسته ای( داریم.
کالین پاول بعدها از توافق هسته ای ایران و گروه 
حمایت  شد،  حاصل  گذشته  تابستان  که   5+1
غنی سازی  برای  ایران  حق  که  توافقی  کرد، 
رفع  موجب  و  شناخته  رسمیت  به  را  اورانیوم 
ازاء  در  ایران  علیه  بین المللی  تحریم های 
محدودیت برنامه هسته ای این کشور شده است.

باردوف  ایتای  پست،  واشنگتن  نوشته  به 
از  واشنگتن  در  اسرائیل  سفارت  سخنگوی 
سیاست  یا  پاول  ایمیل  درخصوص  گفت وگو 
اسرائیل مبنی بر اظهار نظر نکردن درباره داشتن 

تسلیحات هسته ای خودداری کرد.
جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
نیز روز جمعه در کنفرانس خبری خود از پاسخ 
خودداری  مسئله  این  درباره  پرسشی  به  دادن 
مسائل  این  خصوص  در  من  گفت:  و  کرد 

اطالعاتی بحث نخواهم کرد.
وی افزود: ما از معاهده منع گسترش سالح های 

هسته ای حمایت می کنیم.
منع  معاهده  عضو  اسراییل  است  حالی  در  این 
همواره  و  نیست  هسته ای  سالح های  گسترش 
هسته ای  زرادخانه  داشتن  اختیار  در  به  نسبت 
و  کرده  اتخاذ  ابهام آمیز  سیاستی  آن  اندازه  و 
به تسلیحات  را یک دولت مجهز  هیچ گاه خود 

هسته ای اعالم نکرده است.
هرچند، به طور گسترده گمان می رود که اسرائیل 
ساخته  هسته ای  تسلیحات  قبل  دهه  چند 
باشد، دولت های آمریکا و اسرائیل وجود برنامه 
طبقه بندی  اطالعات  از  را  اسرائیل  تسلیحاتی 

شده می دانند.

یادداشتخبر

مقام  آنکه  وجود  با  گفت:  قضاییه  قوه  رییس 
معظم رهبری )مدظله العالی( به کرات موضوع 
مورد  را  درون  به  تکیه  و  مقاومتی  اقتصاد 
تاکید قرار می دهند، اما متأسفانه برخی کلید 
مشکالت کشور را در در دستان طاغوتها دیده 

و به آنها دل خوش کرده اند.
قوه  رئیس  الریجانی  آملی  صادق  اهلل  آیت 
سراسری  مجمع  دومین  و  بیست  در  قضاییه 
در  دیروز  که  سپاه  مسئولین  و  فرماندهان 
کبیر  جهاد  موضوع  تبیین  به  شد  آغاز  تهران 
جهاد  قرآن  منظر  از  اینکه  بیان  با  و  پرداخت 
کبیر مضمونی فراتر از جهاد با شمشیر داشته 
و به معنای عدم تبعیت از کفار و طاغوت است.
دگرگون  را  توحیدی  نگاه  از  برخورداری  وی 
و  برشمرد  انسان  زندگی  تمامی شئون  کننده 
اظهار کرد: امروز جبهه استکبار در مقابل این 
قرار دارد؛ آمریکا مصداق کامل  نگاه توحیدی 
را در سراسر  بوده و ظلم خود  استکبار  جبهه 

جهان گسترانیده است.
مشکل  کرد:  خاطرنشان  قضاییه  قوه  رییس 
رژیم  از  حمایت  تنها  امروز  استکبار  جبهه 
رژیم  و  صهیونیستی  غاصب  و  کش  کودک 
اصلی  مشکل  بلکه  نیست،  سعود  آل  وهابی 
آنها فضای تجدد است که در آن متولد شده و 

تنفس می کنند.

گرایی  نسبیت  لیبرالی  فردگرایی  ترویج  وی 
اخالقی، عقالنیت ابزاری گرا و مصرف گرایی را 
از آموزه های تجدد برشمرد و گفت: متاسفانه 
تجدد  افکار  ما  کشور  در  زمان  از  مقطعی  در 
این  کتب  و  مجالت  برخی  در  و  شده  ترویج 
را  ما  ایمانی  و  اعتقادی  زوایای  تمام  افکار که 
هدف قرار داده اند دنبال می شد؛ از این رو به 
انسان های دین مدار و موحدان الزم است که 

الیه های تجدد را به خوبی بشناسند.
آملی الریجانی منطق قرآن را توحید، عبودیت 

حق و نقطه مقابل تجدد توصیف و تصریح کرد: 
حق  به  رجوع  مقوله  دو  کریم  قرآن  منظر  از 
از طاغوت همواره در کنار هم بکار  و اجتناب 
استکبار  جبهه  ما  زمان  در  شوند؛  می  گرفته 
مصداق اتم طاغوت بوده و آمریکا با جنایاتی در 
اقصی نقاط عالم رقم می زند مصداق بارز آن 

بشمار می رود.
قرآن  منطق  اساس  بر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
معنای  گفت:  بگوییم  نه  طواغیت  به  موظفیم 
برقراری  عدم  استکبار  و  کنار  از  تبعیت  عدم 

اینکه  است  مهم  آنچه  بلکه  امنیت  و  ارتباط 
نماینده جمهوری اسالمی زمانی که پشت میز 
مذاکره قرار می گیرند نگاه انقالبی به موضوع 
داشته و بر اساس هویت دینی و الهی از کفر و 

طاغوت هراسی به خود راه ندهد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: با وجود 
به  العالی(  )مدظله  رهبری  معظم  مقام  آنکه 
کرات موضوع اقتصاد مقاومتی و تکیه به درون 
متأسفانه  اما  دهند،  می  قرار  تاکید  مورد  را 
دستان  در  در  را  کشور  مشکالت  کلید  برخی 

طاغوتها دیده و به آنها دل خوش کرده اند.
تمامی  مشکالت  را حالل  قرآن  به  رجوع  وی 
ما  عرصه ها توصیف و تصریح کرد: مسئولین 
مسئولیت  و  رسالت  در  را  توحیدی  نگاه  باید 

خود بکار ببندند.
نگاه  برکات  و  آثار  از  یکی  الریجانی  آملی 
توحیدی را »اقتدار« توصیف و تصریح کرد: ما 
در مواجهه با جبهه استکبار باید منطق قرآنی 
را شناخته و عامل به آن باشیم انجام فرامین 

سبب اقتدار و غلبه موحدین بر طاغوت است.
رییس قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: سپاه، 
پایه  بر  که  است  انقالب  ارزش های  پاسدار 
نگاه  انقالب  ارزش  مهمترین  قرآنی  مبانی 
آن  از  وجود  تمام  با  باید  که  است  توحیدی 

حراست کنیم.

آملی الریجانی: 

برخی کلید مشکالت کشور را در دستان طاغوت ها دیده اند

دشمنان  گفت:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
روحیه  تغییر  زندگی،  سبک  تغییر  دنبال  به 
این  و  هستند  ما  انقالبی  و  اسالمی  جهادی 
و  کند  می  پیروزی  به  مجبور  را  ما  رویکرد 
را  دشمنان  استخوان های  که  مجبوریم 
جانشین  سالمی  حسین  سردار  بشکنیم. 
فرمانده کل سپاه در بیست و دومین مجمع 
سپاه  مسئوالن  و  فرماندهان  سراسری 
پاسداران اظهار داشت: دشمنان در نفوذ خود 
تالش می کنند عقالنیت معنوی و انقالبی را 
به عقالنیت محاسباتی و مادی تبدیل کنند تا 

جریان سازش در کشورمان برقرار شود.
آنها در پی محو  بعد فرهنگی  افزود: در  وی 
شدن  جهانی  عنوان  تحت  اسالم  فرهنگ 
را  خود  ارزشهای  خواهند  می  و  هستند 

جایگزین ارزشهای اسالمی کنند.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به جریان 
سازی دشمنان انقالب گفت: دشمنان تالش 
با هویت  را  می کنند هویت اسالمی جوانان 
غربی مبتنی بر هرج و مرج و پریشانی تغییر 
است، جنگی  واقعی  این یک جنگ  و  دهند 

دارای برنامه، راهبرد و فرماندهی است.
تغییر  دنبال  به  آنها  کرد:  تاکید  سالمی 
سبک زندگی، تغییر روحیه جهادی اسالمی 
را  ما  رویکرد  این  و  هستند  ما  انقالبی  و 
مجبور به پیروزی می کند و ما مجبوریم که 

استخوان های دشمنان را بشکنیم.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به پیروزی 
گفت:  امروز،  دنیای  در  اسالم  جهان  های 
آن  و  کرده  ظهور  عالم  در  بزرگی  حقیقت 
حاکمیت اسالم است و اکنون اسالم به عنوان 
از  یکی  که  است  کرده  ظهور  بزرگی  قدرت 
اضالع اصلی هندسه قدرت در جهان به شمار 

می رود.
وی تاکید کرد: دشمن در حال عقب نشینی 

آنان  منطق  که  چرا  است  اسالم  جهان  در 
شکست خورده و اسالم بر پایه کرامت انسانی 
روشن  را  بشر  جان  و  روح  تاریک  صفحات 

کرده است.
سالمی افزود: اسالم پرچمدار بیداری انسانی 
توان  و  تمرکز  که  است  جهان  سراسر  در 

دشمن را به هم ریخته است.
به  اکنون  اسالمی  انقالب  کرد:  تصریح  وی 
استکبار  و  شده  تبدیل  ناپذیر  انکار  واقعیت 
و  فراگیر شده  انقالب  پیام  است که  دریافته 

جغرافیا نمی شناسد.
استکبار  افزود:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
آرزوهای خویش را بر باد رفته می بیند و در 
از  استکبار  این روند شکست خورده واکنش 
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون جنگ 

بوده است جنگی وسیع و منحصر به فرد.
نبرد  یک  معرض  در  ما  داد:  ادامه  سالمی 
بزرگ قرار گرفته ایم، با آن رشد یافتیم و در 
مسیر آن بوده ایم این جنگ همه جانبه است 
و استکبار با همه وجود تالش داشته تا به ما 
تجربیات  به  ما  و  نبوده  موفق  اما  بزند  ضربه 

بزرگی دست یافته ایم.
وی افزود: این جنگ تمام عیار است، دشمن 
ملتها،  تضعیف  به  خود  جنگ  با  دارد  تالش 
دولتها و کشورها بر جهان اسالم سلطه پیدا 
کند و با ورود به قلب اسالم سلطه خود را بر 

آن تحکیم کند و بر آن حاکم شود.
جانشین فرمانده کل سپاه با تبیین فرمایشات 
جهاد  مفهوم  درباره  رهبری  معظم  مقام 
اجالس  دومین  و  بیست  در  ما  گفت:  اکبر 
به  داریم  تالش  سپاه  مسئوالن  و  فرماندهان 
بر  کبیر  جهاد  عمیق  های  ریشه  و  مفاهیم 
اساس توصیه های رهبر انقالب بپردازیم که 
این مسئله به نوعی بازخوانی انقالب اسالمی 

است.

سردار سالمی مطرح کرد:

دشمن در حال عقب نشینی ازجهان اسالم

ادعای  به  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
»آسوشیتدپرس« درمورد قطعه سانتریفیوژی 

»روتور« پاسخ داد.
باشگاه  با  گفتگو  در  کمالوندی«  »بهروز 
»آسوشیتدپرس«  ادعای  درباره  خبرنگاران 
از  اروپا  اتحادیه  درخواست  بر  مبنی 
قطعه  یک  تولید  جزئیات  ارائه  برای  ایران 
در  گفت:  آژانس  به  سانتریفیوژی)روتور( 
چنین  به  اقدام  آسوشیتدپرس  نیز  گذشته 
هسته ای  صنعت  پیرامون  خبرسازی هایی 
رسانه  بود.این  کرده  ایران  اسالمی  جمهوری 
نظر یک سری افراد خاص را به عنوان موضع 
سوء  آن  از  نوعی  به  و  مطرح  اروپا  اتحادیه 
استفاده می کند و در نگاه صحیح باید گفت 
و  است  آسوشیتدپرس  نظر  درخواست،  این 
سازی  خبر  زمینه  در  طوالنی  سابقه ای  آنها 

دارند.
کشورمان  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
تاکنون سه  اتمی  انرژی  آژانس  تصریح کرد: 
کشورمان  عملکرد  پیرامون  مثبت  گزارش 
رسانه های  برخی  که  است  کرده  منعکس 
خارجی با چنین خبرسازی هایی سعی دارند 
باید در  آن را تخریب کنند به همین جهت 
انعکاس خبری این موارد دقیق تر عمل کنیم.

کمالوندی با تاکید بر این که اینگونه مطالب 
عمومی  افکار  میان  در  فرافکنی  هدف  با 
فرافکنی  شیوه  این  گفت:  می شود،  مطرح 
منبع  از  تاکنون  ما  و  است  نو جوسازی  یک 
سوی  از  درخواستی  چنین  پیرامون  رسمی 
نکرده ایم.روتو  دریافت  مطلبی  اروپا  اتحادیه 
یک بخشی از سانتریفیوژ است و فعال معلوم 
نیست که چرا این رسانه ها روی این موضوع 

مبهم تمرکز کرده اند.
کشورمان  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
بر  ایران  تمرکز  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در 
در  راکتورهای هسته ای کوچک گفت: چون 
هستیم  راه  اول  قدرت،  راکتورهای  ساخت 
ساخت  سراغ  به  باره  یک  به  نمی توانیم  و 
و  برویم  مگابایتی   1000 بزرگی  راکتورهای 
این  در  باشیم  داشته  پیشرفت  بخواهیم  اگر 

زمینه توجهمان به سمت نیروگاه های کوچک 
قطعات  و  توربین  ساخت  چراکه  بود  خواهد 
این ها برای ما راحت تر است و این راکتورها 
آب  به  ارتباطی  و  هستند  برق  تولید  برای 

سنگین ندارند.
کمالوندی تصریح کرد: توجه به نیروگاه های 
کوچک به این جهت است که هم با سرعت 
و هم سرمایه گذاری  بیشتر ساخته می شود 
مناطق  در  می توان  و  می خواهد  کمتری 

مختلف آن را به کار گرفت.
دیگری  سوال  به  پاسخ  در  پایان  در  وی 
مبنی بر اینکه آیا رییس سازمان انرژی اتمی 
کشورمان در جلسه ایران و 1+5 که قرار است 
در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
برگزار شود، حضور خواهد یافت؟ خاطرنشان 
کرد: صالحی به نیویورک سفر نخواهند کرد 
اما از سازمان انرژی اتمی نمایندگانی حضور 

خواهند داشت.
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  است،  ذکر  شایان 
اتحادیه  بیانیه   به پیش نویس یک  اعالم کرد 
اروپا دست یافته که مطابق آن، این اتحادیه 
آژانس  حکام  شورای  جلسه  در  دارد  قصد 
بین المللی انرژی اتمی، درخواست کند ایران 
بعضی  ساخت  به  مربوط  اطالعات  از  بخشی 
تجهیزات هسته ای را در اختیار آژانس بگذارد.

آسوشیتدپرس  که  هسته ای  تجهیزات 
دسترسی  خواهان  اروپا  اتحادیه  شده  مدعی 
روتوری  لوله های  است،  آن ها  اطالعات  به 
هسته ای،  توافق  اساس  است.بر  سانتریفوژها 
ایران اجازه دارد قطعات لوله های روتوری را 

تحت شرایطی بسازد.
گزارش  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
دوره ای خود تایید کرد ایران به تعهدات خود 
توافق جامع هسته ای عمل کرده و  قالب  در 
در  را  خود  سنگین  آب  و  اورانیوم  ذخایر  و 

محدوده توافق نگه داشته است.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران که به اروپا سفر کرده، از این که دولت 
بعدی آمریکا در راه اجرای توافق مانع تراشی 

کند ابراز نگرانی کرده است.

جوسازی رسانه های خارجی پیرامون صنعت هسته ای ایران

واکنش سازمان انرژی اتمی به خبر آسوشیتدپرس

ایران گفت: این سازمان در  رییس سازمان فضایی 
اقتصاد مقاومتی را یدک می کشد؛ زیرا  ذات خود 
توسعه  و  این سازمان گرد جذب  برنامه های  همه 
فناوری های پیشرفته و نوین و اشاعه آنها می گردد.
»محسن بهرامی« در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: 
راهبردی  توانمندی  ایجاد  در حال  فضایی  سازمان 
است. پس همه پروژه های آن مقاومتی به حساب 

می آید. 
نهم  و  بیست  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سیاست 
انقالب  معظم  رهبر  سوی  از   13۹2 ماه  بهمن 
ابالغ شد و معاون اول رئیس جمهوری نیز سی ام 
فروردین ماه امسال اولویت های برای دستگاه ها و 
نهادهای مختلف را ابالغ کرد که بر اساس آن 1۷ 

مورد بر عهده وزارت نیرو قرار گرفت. 
و  ریزی  برنامه  فکر،  ایران،  فضایی  سازمان  رییس 
اقتصاد  تحقق  های  مولفه  مهمترین  از  را  تالش 
ذات  بودن  مقاومتی  درباره  و  برشمرد  مقاومتی 
تولید  دنبال  به  مجبوریم  گفت:  فضایی  سازمان 
فناوری  بقیه  باشیم.  داخل  در  ها  فناوری  برخی 
با کشورهای دیگر جذب  ها را می توان در تعامل 
نیز  آنها  از  گیری  بهره  برای  اما  کرد  خریداری  و 
این همان وجه مقاومتی بودن  باشیم و  باید آماده 

سازمان است.
بیان  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون 
این که همه سرمایه گذاری های انجام شده در این 
بخش مربوط به دوران پس از انقالب اسالمی است، 
یادآور شد: فقط برخی ایده ها به پیش از انقالب باز 

می گردد که در آن زمان فرصت بروز پیدا نکرد. 

تشخیص  مجمع  فناوری  تخصصی  شورای  عضو 
که  هایی  گذاری  سرمایه  گفت:  نظام  مصلحت 
پرتاب  در  بیشتر  انجام شده  این بخش  در  تاکنون 
و ساخت ماهواره بوده است زیرا این دو، پایه اصلی 

بقیه فناوری ها به شمار می آیند. 
انجام شده درباره تحقق دو  بهرامی به تالش های 
با  ادامه داد: اکنون  مولفه پیش گفته اشاره کرد و 
صد  چند  به  را  خود  پرتاب،  سیستم  چند  توسعه 
کیلومتری مدار زمین رسانده ایم و با سفارش دادن 
ماهواره هم خود  و ساخت  ریزی طراحی  برنامه  و 
مان را از لحاظ دسترسی به استفاده از فضا پس از 

پرتاب کامل کرده ایم. 
رییس سازمان فضایی ایران گفت: نیازهای ضروری 
کشور به استفاده از ماهواره را با تعامل از کشورهای 
دیگر برطرف و پروژه های ساخت و طراحی خود را 

نیز به طور مداوم پیگیری خواهیم کرد. 
و  مخابراتی  های  ماهواره  به  دسترسی  بهرامی 
سنجشی را برای کشور بسیار ضروری توصیف کرد 
که سازمان فضایی درحال انجام اقدام های الزم در 

این زمینه است. 
همکاریهای  سازمان  سران  شورای  ایرانی  رییس 
ماهواره  نوع   2 ساخت  اقیانوسیه  و  آسیا  فضایی 
ای  توسعه  های  برنامه  از  را  سنجشی  و  مخابراتی 

مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  ایران  فضایی  سازمان 
برشمرد. 

ماهواره  ساخت  برنامه  به  فضایی  عالی  دبیرشورای 
نوع  این  بیان داشت: مزیت  و  اشاره کرد  سنجشی 
زمین،  تحوالت  رصد  با  که  است  این  در  ماهواره 
قدرت برنامه ریزی برای مهار حوادث را افزایش می 
دهد؛ بویژه می توان از اطالعات آن برای مقابله با 

آتش سوزی ها استفاده کرد. 
به گفته وی، در بیشتر آتش سوزی ها پس از وقوع 
حادثه از وجود آن آگاه می شویم اما با استفاده از 
ماهواره های سنجشی زمانی از وقوع حادثه اطالع 
می یابیم که مهار آن آسان تر و کم هزینه تر می 

شود. 
دیگر  های  مزیت  ایران  فضایی  سازمان  رییس 
ماهواره های سنجشی را تشخیص میزان پیشرفت 
کویر های کشور، استفاده در کشت محصول های 
کشاورزی و... برشمرد و بیان داشت: در حال برنامه 
با  سنجشی  ماهواره  تکمیل  و  ساخت  برای  ریزی 
خرید  برای  رایزنی  همچنین  و  مرعی  موج  طول 
تصاویر مورد نیاز هستیم تا با استفاده از آنها برنامه 

ریزی پیشگیرانه داشته باشیم. 
»آت.ست«  مانند  ها  ماهواره  برخی  وی،  گفته  به 
و »شریف« از ماهواره های سنجشی محسوب می 

شود. 
بیست و دوم تیرماه امسال بهرامی در یک نشست 
شریف  دانشگاه  دوستی  ماهواره  کرد  اعالم  خبری 
امسال  در  پرتاب  نخستین  که  است  پرتاب  آماده 
خواهد بود و سازنده ماهواره های امیرکبیر و ناهید1 
نیز قول داده است آنها را برای امسال آماده پرتاب 

کند. 
امسال  که  است  این  ما  بینی  پیش  داد:  ادامه  وی 
پرتاب  برای  اما  پرتاب خواهیم داشت  دستکم یک 
دوم یک رقابت سه گانه داریم و هر کدام از ماهواره 
ها که زودتر آماده پرتاب شد در مدار قرار می گیرد. 
برنامه  به  ارتباطات و فناوری اطالعات  معاون وزیر 
سازمان  مخابراتی  های  ماهواره  ساخت  و  طراحی 
اشاره کرد و گفت: بیشترین تالش ها برای طراحی 
و ساخت ماهواره های مدارپایین قرار گرفته است 

زیرا این نوع ماهواره ها کاربرد بیشتری دارند.
به گفته وی، ماهواره های مخابراتی دو نوع است که 
نوع مدار پایین آنها از 300 کیلومتری تا 6۴ هزار 

کیلومتری را پوشش می دهد. 
دبیرشورای عالی فضایی بر همکاری با سایر کشورها 
برای استفاده از فرصت های ایجاد شده تاکید کرد 
و افزود: خرید ماهواره ها مخابراتی افزون بر تالش 

برای طراحی و ساخت این ماهواره ها ادامه دارد. 

بودن  تخصصی  به  ایران  فضایی  سازمان  رییس 
فعالیت ها در این سازمان و نیز پیشرفت فناوری در 
این اشاره کرد و گفت: پیچیدگی کار و نیاز آن به 
از دالیلی است که بخش خصوصی  سرمایه فراوان 

ایران را از فعالیت در این عرصه دور می کند. 
بهرامی افزود: با هدف تشویق جوانان برای حضور در 
این عرصه مسابقه ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی 

برگزار شد که با استقبال زیادی روبرو شد. 
دانشجویان  کرد:  اضافه  فضایی  عالی  شورای  دبیر 
های  ماهواره  ساخت  و  طراحی  به  مسابقه  این  در 

کوچک اقدام می کنند. 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: ماهواره 
های دانشجویی به دلیل کوچک بودن کم هزینه است 
و پرتاب آنها به فضا بسیار ارزان تمام می شود؛ بنابراین 
ستاد  باشند.   موثر  کشور  اهداف  برای  توانند  می 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس 
جمهوری با هدف تحقق خواسته رهبر معظم انقالب 
در این زمینه، 6 طرح افزایش سطح دسترسی کاربران 
نهایی به شبکه ملی اطالعات به 20 مگابیت بر ثانیه و 
حمایت از توسعه مرکزهای داده به شبکه توزیع محتوا، 
پروژه دولت الکترونیک و همراه، طرح ساخت ماهواره 
پروژه  بومی،  ماهواره مخابراتی  و  راه دور  از  سنجش 
ایجاد یک اهگذر فناوری اطالعات و ارتباطات، طرح 
دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب 
و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی 
و ساماندهی منابع کمیاب ملی مانند طیف فرکانس و 
شماره را در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات طراحی 

و ارایه کرده است.

رییس سازمان فضایی خبر داد:

تالش برای ساخت ماهواره های مدارپایین
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بارکد ۳۹۱۲۴۶۷۰ 
تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود آسان گستر موسوی در تاریخ ۹5/۴/21 به شماره ثبت 
تکمیل  دفاتر  امضا ذیل  و  ثبت  ملی 1۴005۹۹2205  به شناسه   ۴۹۴۹52

گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع  شرکت:طراحی ساخت و نصب اجرای کلیه سیستم های تاسیساتی 
ساختمان اعم از برودتی و حرارتی طراحی و اجرای لوله کشی گاز داخل منازل 
و اماکن طراحی و اجرای لوله کشی آب و فاضالب طراحی نصب سیستم های 
مکانیکی و برق ساختمان خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه سیستم 
های تاسیساتی و برقی و مکانیکی ساختمان لوله کشی لوله بازکنی خرید و 
فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات 
بانکهای داخلی و خارجی و شرکت در  بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه 
کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ) در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم(.  مدت شرکت:از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران  اتوبان یادگار امام خیابان دستغیب 

کوچه مصطفوی عزیزی پالک ۹ واحد 1 کد پستی 13۴۹۹۹6551
سرمایه شرکت:مبلغ 1000000 ریال می باشد .

دارنده   ۴281661621 ملی  شماره  به  موسوی  محسن  سید  شرکا:  اسامی 
500000 ریال سهم الشرکه و زهرا خواجه بیگلو به کد ملی ۴285۴83580 

دارنده 500000 ریال سهم الشرکه
اولین مدیران شرکت:

سید محسن موسوی به شماره ملی ۴281661621 به سمت مدیر عامل برای 
مدت نامحدود انتخاب شدند.

دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک 
سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری و به طور کلی 
هرگونه سندی که در شرکت تعهد ایجاد کند با امضا مدیر عامل منفردا همراه 

با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه

)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد(.
۳۷۷۳۴۷/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  
غیر تجاری تهران  

آگهی احضار متهم 
فعال   کوهدشت  ساکن  علی  فرزند  ابراهیمی  سهیل  اتهامی   ۹۴068۹ کالسه  پرونده  در 

مجهول المکان  
به اتهام سرقت مال مسروقه )حسب شکایت علی رضا چراغیان ( تحت تعقیب قرار گرفته 
است و با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 1۷۴ قانون آیین 
تا در  ابالغ می گردد  نامبرده  به  امور کیفری  انقالب در  و  دادگاههای  عمومی  دادرسی 
این شعبه حاضر  در  انتسابی  ازاتهام  دفاع  ( جهت  اگهی  نشر  تاریخ  از  )یکماه  موعدمقرر 

گردد. بدیهی در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد .
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ایالم

بارکد ۳۹۱۱۰۹۶۷ 
آگهی تغییرات شرکت

 حمل و نقل بین المللی ره آذین جاده با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴86532 و شناسه ملی 
 1۴005585۴60

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹5/3/۹ و مجوز شماره 11/12336 مورخ 
۹5/۴/12 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس آریا شهر بلوار آیت اله کاشانی بعد از پمپ بنزین آیت 
اله کاشانی جنب مجتمع نابینایان ساختمان سحر طبقه اول واحد 6 کد پستی 1۴818۹3۷1۹ 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
آقای امیر صادقی بازرگانی نام پدر :پاشا شماره شناسنامه 600 محل صدور ماکو تاریخ تولد 
۴1/12/1 شماره ملی 2830351۹83 با پرداخت مبلغ 1000000 ریال به صندوق شرکت در 

ردیف شرکا قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۹0000000 ریال به مبلغ 10000000 ریال افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح 

ذیل میباشد:
آقای رسول باقر زاده گجوتی شماره ملی 2830823265 دارنده ۴500000 ریال سهم الشرکه

آقای الهان باقر زاده شماره ملی 2830۹3۹026 دارنده ۴500000 ریال سهم الشرکه
آقای امیر صادقی شماره ملی 2830351۹83 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه 

با ثبت این مستند تصمیمات 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.
۳۷۷۳۵۱/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

جشنواره  چهاردهمین  برگزاری  آستانه  در 
جباری  جواد  سردار  مقاومت،  فیلم  بین المللی 
مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت، محمدحسین 
و  انقالب  سینمای  انجمن  مدیرعامل  نیرومند 
بسیج  سازمان  رئیس  فروغی  مقدس،  دفاع 
جشنواره  دبیر  خزاعی  محمد  و  صداوسیما 
علی عسگری  دکتر  با  مقاومت  فیلم  بین المللی 

رئیس رسانه ملی دیدار کردند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت با اعالم این خبر افزود: 
بنیاد فرهنگی روایت،  جواد جباری مدیرعامل 
بنیاد در  به فعالیت های  اشاره  با  طی سخنانی 
این  دنبال  به  کرد:  عنوان  مختلف  حوزه های 
را  مقاومت  سینمای  تولید  جریان  که  هستیم 
بیشتر فعال کنیم و جشنواره قدرت انگیزش و 

گردآوری توانمندی و نمایش آن را دارد.
بررسی که دوستان داشتند  داد: در  ادامه  وی 
یکی از ضعف های عمده جشنواره در دوره های 
جشنواره  در  آثاری  چون  که  بود  این  پیشین 
بودند  قباًل دیده شده  داده می شد که  نمایش 
و  می شد  کم  مردم  استقبال  که  بود  طبیعی 

رونق نمی داشت. ولی امسال با توقیت منابع و 
توان تولید و برنامه ریزی های به عمل آمده فضا 

و ظرفیتی خوبی فراهم شده است.
کوتاه  سخنانی  با  هم  نیرومند  محمدحسین 
به  ویژه تری  توجه  است  نیاز  کرد:  تاکید 
عرصه  در  نظام  دلسوز  و  انقالبی  نیروهای 
فیلم  جشنواره  بگیرد.  صورت  وهنر  فرهنگ 

را  افق ها  تا  دارد  را  پتانسیل  این  مقاومت 
شناسایی و  وضعیت را آسیب شناسی نماید.

به حمایت  نیاز  یقین  به  اضافه کرد: قطع  وی 
جشنواره  دبیر  داریم.محمدخزاعی  ملی  رسانه 
از  جامعی  گزارشی  مقاومت  فیلم  بین المللی 
داخلی  برنامه های  و  اهداف  برگزاری،  ابعاد 
این  راهبردی  سیاست های  و  بین المللی  و 

جشنواره توضیحاتی داد.
عنوان  به  مقاومت  فیلم  جشنواره  گفت:  وی 
قدیمی ترین جشنواره سینمایی انقالب اسالمی 
در  را  جریان ساز  و  جدی  حرکت  یک  امروز، 
طور  به  که  کرده  آغاز  اسالم  جهان  و  منطقه 
قطع، با حمایت و کمک دولت و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی این جشنواره پویاتر، کارآمدتر 
متعالی اش  اهداف  مسیر  در  تاثیرگذارتر  و 

حرکت خواهد کند.
با  مقاومت  فیلم  بین المللی  جشنواره  دبیر 
اخیر  سال های  در  جشنواره  این  اینکه  بیان 
بستر مناسب همراهی، همدلی و مشارکت  به 
شده  تبدیل  دنیا  و  منطقه  انقالبی  فیلمسازان 
تصریح کرد: جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
در این دوره با گستردگی و فراگیری در مقیاس 
ملی، منطقه ای و بین المللی و با حضور بیش از 
500 سینماگر و اندیشمند داخلی و خارجی با 
همراهی جامعه فرهنگی و سینمایی کشور در 
تهران و بیش از 3000 نقطه کشور و در قالب 
هفته های فیلم در کشورهای لبنان، افغانستان، 
بوسنی و هرزگوین، روسیه و ... برگزار می شود.

جشنواره مقاومت به عنوان پایگاه سینمایی ضدسلطه و صهیونیسم

 فیلم دستهای خالی 

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند از فیلم دستهای خالی 
فیلمی به کارگردانی و نویسندگی ابوالقاسم طالبی و تهیه کنندگی 
ماه  مهر  در  که  است   1385 سال  ساخته  تختکشیان  محمدرضا 

1386 بر روی پرده سینما رفته است.
خالصه فیلم

دست  به  امیرحسین،  پدرش،  اسارت  از  سال هاست  که  حوریه 
مریم،  مادرش،  موقع  بی  به خروج های  نسبت  عراقی ها می گذرد، 
به  که  ناشناسی  تلفن های  با  این شک  و  است  منزل مشکوک  از 
او می شود و در آنها از تصمیم مریم برای ارتباط با یک مرد دیگر 

صحبت می شود افزایش می یابد...
سنجری   / سالم.  شکیبایی(:  خسرو  )مرحوم  امیرحسین 
)مسعود رایگان(:سالم دیوونه حسین. / امیرحسین: دیشب 
کربالیی شدم. / سنجری: اِ ؟خوب چی شد؟ / امیرحسین: 
خواستم  نشد.  روم  ولی  بگم.  خواستم  دیدم.  رو  آقا  انگار 
بگم اسیر بودم، دیدم اون همه اهل بیتش به اسارت رفته. 
خواستم بگم جهاد کردم، دیدم جهاد من کجا؟ جهاد حسین 
کجا؟ خواستم بگم بچم، دیدم دستم خالی بود.دستم خیلی 

خالی بود.با دست خالی چیکار میتونستم بکنم؟

یادها و خاطره ها در زمان....

ساقی بیار باده و با محتسب بگو 
انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت

هر راهرو که ره به حریم درش نبرد 
مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت

امروز با حافظ

اکران »ربوده شده« از 31 شهریور

فیلم سینمایی »ربوده شده« به کارگردانی بیژن میرباقری 
سینمایی  گروه  در  نوروزبیگی  جواد  کنندگی  تهیه  و 

استقالل اکران خود را آغاز می کند. 
تهیه  و  میرباقری  بیژن  کارگردانی  به  شده«  »ربوده 
ماه  شهریور   31 چهارشنبه  از  نوروزبیگی  جواد  کنندگی 

در گروه سینمایی استقالل اکران خود را آغاز می کند.
»ربوده شده« داستان زندگی زوج جوانی را روایت می کند 
که در آستانه مهاجرت از ایران درگیر مشکالتی می شوند 

که حوادث فیلم را رقم می زند.
و  فیلمنامه  و  است  شده  ساخته  گذشته  سال  فیلم  این 

تدوین آن را نیز میرباقری بر عهده داشته است.
نیکی کریمی، روزبه بمانی، سروش صحت، پگاه خسروی، 
مارال فرجاد، حامد جوادی، کامران ملکی، غزاله معتمدی 

بازیگران اصلی »ربوده شده« هستند.
نویسنده،  از  عبارتند  فیلم  اندرکاران  دست  و  عوامل 
کارگردان و تدوینگر: بیژن میرباقری، مدیر تولید: حسین 
بشگرد، دستیار اول  کارگردان و برنامه ریز: امید جزینی، 
محسن  گریم:  طراح  معتمدی،  کیوان  فیلمبرداری:  مدیر 
ملکی، صدابردار و صداگذار: پرویز آبنار، موسیقی: علیرضا 
منشی  نوروزبیگی،  ثنا  لباس:  و  صحنه  طراح  افکاری، 
صحنه: غزل رشیدی، جلوه های ویژه بصری: میالد فرج 
دستیاران  بیگ،  آقا  آرش  میدانی:  ویژه  های  جلوه  الهی، 
کارگردان: بهرنگ حجازی، امید شیرانگیز، عکاس: مسعود 
منصوره  زادمهر،  علی  عمومی:  روابط  مدیران  اشتری، 
طرح:  مجری  مهدی حسینی،  فیلمبردار:  دستیار  بسمل، 

روزبه حسینی کارگر، تهیه کننده: جواد نوروزبیگی.

تهمینه میالنی آخرین خریدار مادام 
باتر فالی

خوب  بسیار  فروش  با  منصوری  مهدی  فتوکالژهای 
کرد.  خداحافظی  گلستان  گالری  دیوارهای  با 

عصر  که  سینما  کارگردان  میالنی،  تهمینه 
خرید  با  کرد  دیدن  نمایشگاه  این  از  چهارشنبه 

از این آثار، آخرین خریدار این رویداد بود. یکی 
فروش  با  منصوری  فالی«  باتر  »مادام  نمایشگاه 
دیوار  روی  که  اثری  شانزده  مجموع  از  اثر  دوازده 
نمایش  سومین  داد.این  پایان  خود  کار  به  رفت 
انفرادی این عکاس جوان بود که به جهت استقبال 
مانند  شاخصی  های  چهره  حضور  نیز  و  مردمی 
الناز  میالنی،  تهمینه  سمیع آذر،  علیرضا  دکتر 
لیندا  حسابی،  ایرج  ضیغمی،  نیوشا  شاکردوست، 

شد. موفقیت  حائز  کیانی... 
از  نام  همین  به  اپرایی  از  الهام  با  فتوکالژها  این 
آثاری  آمد،  پدید  ایتالیایی  آهنگساز  »پوچینی« 
انسان  زندگی  بستر  در  را  مرگ  و  آگاهی  تولد،  که 
لیلی گلستان،  آفرینی  نقش  روایت می کند؛  معاصر 
مجموعه  این  در  پایدار  نیلوفر  و  شاکردوست  الناز 

افزون تری را به خود جلب کرد.  عکس، توجهات 
قیمت  تومان  میلیون  دو  نمایشگاه  این  در  تابلو  هر 
نمایشگاه  این  بود.  نسخه  تک  عکس  هر  و  گذاری 

پا بود. بر  2۴ شهریور در گالری گلستان  تا   1۹

تجلیل از سینماگران و منتقدان 
سینمایی

 انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی از یک سینماگر، 
تجلیل  سینمایی  نهاد  یک  و  سینمایی  پژوهشگر  یک 
منتقدان  انجمن  برگزاری جشن  گزارش ستاد  می کند. به 
جشن  این  دوره  دهمین  در  سینمایی  نویسندگان  و 
و  بهارلو(  حیدری)عباس  غالم  بنی اعتماد،  رخشان  از 
به  تجلیل  مدیریت الدن طاهری  به  ایران  ملی  فیلمخانه 
تهیه ی  و  کارگردانی  بنی اعتماد  رخشان  می آید.    عمل 
»زرد   ، محدوده«  از  »خارج  سینمایی  بلند  فیلم های 
 ، آبی«  »روسری  »نرگس«،  خارجی«،  »پول  قناری«، 
»بانوی اردیبهشت«، »زیر پوست شهر«، »گیالنه« ،»خون 
بازی« و» قصه ها« را به همراه آثار مستندی  چون »آخرین 
دیدار با ایران دفتری « ، »روزگار ما«، »حیاط خلوت خانه 
خورشید«، »آی آدم ها« و.... را در کارنامه دارد. بنی اعتماد 
تاکنون جوایز متعددی از جشنواره های ایرانی و خارج از 
ایران کسب کرده است. غالم حیدری منتقد و پژوهشگر 
»تاریخ  به   می توان  او  کتاب های  از  که  است  سینمایی 
محمد  همکاری:  «)با  ایران  سینمای  سال  صد  تحلیلی 
 -130۹ ایران  سینمای  »فیلم شناخت    ،  ) تهامی نژاد 
فیلم برداران  خطرات  و  »خاطرات   ، جلد(  1383«)چهار 
نقد  و  »معرفی  کیارستمی«،  »عباس   ،» ایران  سینمای 
فیلم های علی حاتمی«، »صد چهرهٔ سینمای ایران« ، 
»سینمای فردین به روایت محمدعلی فردین« و... اشاره 
کرد.فیلمخانه ملی ایران  از سال 1352پس از آرشیو فیلم 
ایران راه اندازی شد . تهیه و گردآوری مواد فیلمخانه ای 
،حفظ و نگهداری مواد فیلمخانه ای، مرمت و احیا و اشاعه 

فرهنگ سینمایی از وظایف این نهاد سینمایی است.

دل  زنده  مایه  کردن  اندیشه  زیرا  کنید  اندیشه 
بودن مردم است.

 ناپلئون

سخن حکیمانه

»ارتش ایران ساسانی« وارد کتابفروشی ها شد

دیوید  نوشته  ساسانی«  ایران  »ارتش  کتاب 
نشر  توسط  آقاجری  محمد  ترجمه  با  نیکول 

و  منتشر  ققنوس 
راهی بازار نشر شد. 
مهر،  گزارش  به 
ایران  »ارتش  کتاب 
نوشته  ساسانی« 
به  نیکول  دیوید 
ترجمه  با  تازگی 
آقاجری  محمد 
ققنوس  نشر  توسط 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
کارشناس  کتاب،  این  نویسنده  نیکول  دیوید 
تاریخ نظامی است که آثار بسیار گوناگونی را 
نوشته  است.  رسانده  چاپ  به  زمینه  این  در 
از  متنوعی  بسیار  نظامی  موضوعات  او  های 
عرب  ارتش های  جنگاوران  بررسی  جمله 
درباره  پژوهش  تا  بیستم،  سده  نبردهای  در 
لشکرکشی های  اسالمی،  ارتش های  نخستین 
و  بیزانس  و  روم  نظامی  تشکیالت  آتیال، 
سلوکی و جنگجویان صلیبی را شامل می شود.

قرن   ۴ از  بیش  ساسانیان،  ایرانی  ارتش 
داشت  عهده  به  را  ایران  خاک  از  پاسداری 
را  زیادی  دشمنان  قرن،   ۴ این  سراسر  در  و 
داشتند،  حضور  ایران  مرزهای  پیرامون  که 
ایران ساسانی«  »ارتش  کتاب  گذاشت.  ناکام 
مخاطب  به  را  ارتش  این  فنی  جنبه های 
مطالبی  حاوی  کتاب  این  می کند.  معرفی 
تیرهای  تعداد  رکاب،  از  استفاده  درباره 
ارتش های  بر  ایران  سنن  تاثیر  کمانداران، 

اسالمی و اروپایی و ... است.
نسخه اصلی این کتاب در سال 1۹۹6 منتشر 
شده و پیش از شروع مطالب اصلی، »مقدمه 
کوتاهی  شرح  و  ساسانی  »خاندان  مترجم«، 
»دودمان  و  تاریخی«  مهم  رویدادهای  از 
کتاب  اصلی  بدنه  است.  شده  درج  ساسانی« 
»ارتش ایران ساسانی« نام دارد که شامل این 

بخش ها می شود:
شمارگان  مصور،  صفحه   112 با  کتاب  این 
هزار و 100 نسخه و قیمت 150 هزار ریال 

منتشر شده است.

در بازار کتاب

دو جایزه اصلی جشنواره ای 
آمریکا به »هیس!…« رسید

»هیس! دخترها فریاد نمی زنند« دو جایزه اصلی 
بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد برای شهاب 

حسینی را از جشنواره ای آمریکایی دریافت کرد.
به گزارش رسیده، فیلم سینمایی »هیس! دخترها 
فریاد نمی زنند« به کارگردانی پوران درخشنده در 
جدیدترین حضور بین المللی خود در دوازدهمین 
 ACTION ON بین  المللی  جشنواره  دوره 
FILM در کشور آمریکا روی پرده رفت و از طرف 
اعضای هیات داوران این جشنواره، جایزه بهترین 
فیلم داستانی بلند به پوران درخشنده برای ساخت 
این فیلم و همچنین جایزه بهترین بازیگر مرد برای 
شهاب حسینی برای بازی اهدا شد.درخشنده به 
دلیل ساخت پروژه »زیر سقف دودی« نتوانست 
در این جشنواره حضور داشته باشد و به جای 
او، نیما صفایی یکی از بازیگران این فیلم، جایزه 
بهترین فیلم داستانی بلند از دوازدهمین جشنواره 
بین  المللی ACTION ON FILM را دریافت 

کرد.

یادها و خاطره ها در زمان...

بزرگداشت  با روز شعر و ادب فارسی و  همزمان 
محمدحسین شهریار، ویژه برنامه »سر حلقه شوریده 
سران« با حضور شاعران صاحب نام معاصر، جمعه 26 
شهریور ساعت 18 در باغ موزه هنرهای ایرانی برگزار 
شد.به گزارش پیام زمان از  رسانه خبری سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران، ویژه برنامه »سر 

حلقه شوریده سران« روز جمعه 26 شهریور همزمان 
با روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت محمدحسین 
شهریار و با حضور عالقه مندان به شعر و ادبیات در 
باغ موزه هنر ایرانی برگزار شد.محمود صالحی، رئیس 
آخرین  تهران  هنری شهرداری  فرهنگی  سازمان 
سخنران این مراسم بود. صالحی از فرهیختگان شعر 
و ادب که از نقاط دور و نزدیک در برنامه »سر حلقه 
شوریده سران« شرکت کردند سپاسگزاری کرد و 
گفت: شنبه روز شعر و ادب پارسی است. شعر بخش 
زیبا و ماندگار ادبیات است و در کنار همه جلوه های 
هنر، شعر در انقالب اسالمی نسبت به قبل از انقالب 
بسیار رشد کرده. عالقه و شعر سرودن امام و مقام 
معظم رهبری یکی از دالیل این مسئله بوده است. 
همین شب شعری که شاعران در خدمت مقام معظم 

رهبری هستند، اهمیت شعر را نشان می دهد. رهبر 
انقالب در آن جلسه فرمودند این از شیرین ترین 
جلسات من است. وی اضافه کرد: انقالب اسالمی با 
شعر رشد کرد و شعر هم با انقالب اسالمی رشد کرد. 
در دوران دفاع مقدس کارهای تهییجی، تبلیغی و 
ترویجی بیشتر با استفاده از شعر انجام شد. شعرهای 
حماسی و آیینی را باید گسترش دهیم و به خصوص 
در بخش سرود ما کم گذاشتیم. به همین منظور 
معاون هنری سازمان فرهنگی هنری و معاون هنری 
حوزه هنری باید اهتمام ویژه ای به تولید سرودهای 

انقالبی داشته باشند.
صالحی ادامه داد: من باید از خانم ها و آقایانی که 
در این جلسه تشریف آوردند تشکر کنم، به ویژه 
ثالث،  اخوان  مرحوم  فرزند  شهریار،  استاد  فرزند 

همسر و فرزندان قیصر امین پور، خانواده مرحوم 
سید حسن حسینی، فرزند استاد محمد قهرمان و 
خانم غزل منزوی که حضورشان را ارج می نهیم. 
همچنین شاعران بزرگی که در این جلسه حضور 
داشتند.  رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران با اعالم یک خبر خوش برای اهالی شعر و 
ادبیات عنوان کرد: در ارتفاعات عباس آباد که ۹0 
درصد آن را فضای سبز و 10 درصد آن را بناهای 
مرتبط با فرهنگ و هنر تشکیل می دهد، بعد از افتتاح 
باغ موزه دفاع مقدس و باغ کتاب که در دهه فجر 
افتتاح خواهد شد، با تدبیر آشهردار تهران یک بنا 
برای شعر و ادبیات در اختیار سازمان قرار می گیرد و 
امیدواریم به زودی این ساختمان تکمیل شود و در 

اختیار اهالی شعر و ادب قرار بگیرد. 

شعر در جامعه
 ایرانی نشانه 

فرهیختگی است 

دو فیلم ایرانی  در جشنواره مارکو پولو

»جزیره  میزبان  پولو«  مارکو  ابریشم  »راه  بین المللی  جشنواره 
، در  پیام زمان  رنگین« و »طعم شیرین خیال« است.به گزارش 
جشنواره بین المللی »راه ابریشم مارکو پولو« که از 2۷ شهریور تا 
3 مهر 13۹5 در شهر زاگرب در کشور کرواسی برگزار می شود، 
فیلم های »جزیره رنگین« ساخته خسرو سینایی و »طعم شیرین 
است  تبریزی حضور خواهند داشت.گفتنی  خیال« ساخته کمال 
فیلم »جزیره رنگین« پیش از این در جشنواره های ونکوور )کانادا(، 
و  )عمان(  ظفار  و  )بلغارستان(  منار  صوفیه  )اسپانی(  آسیا  کاسا 
همچنین برنامه نمایش فیلم های ایرانی در دانشگاه یورک )کانادا( 

حضور داشته و به تلویزیون اسلواکی نیز فروخته شده است

جایزه اصلی جشنواره ایتالیایی به
 »فصل فراموشی فریبا« رسید

عباس رافعی که با فیلم »فصل فراموشی فریبا« در جشنواره بین 
جایزه  دریافت  به  موفق  داشت  ایتالیا حضور  سالنتو  فیلم  المللی 
بهترین فیلم این دوره از جشنواره شد. هفتاد و سومین حضور بین 
المللی فیلم »فصل فراموشی فریبا« ساخته عباس رافعی به شرکت 
در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم سالنتو ایتالیا اختصاص یافت 
که دوم تا دهم سپتامبر )12 تا 20 شهریور( در ایتالیا برگزار شد و 
جایزه بهترین فیلم سینمایی این دوره از جشنواره را دریافت کرد.
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ادغام شرکت های دارویی 
کوچک 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: شرکت های دارویی 
داشتن  برای  کشور  سراسر  در  کوچک  متعدد 

صادرات موفق باید با یکدیگر ادغام شوند.
این  متاسفانه  کرد:  اظهار  دیناروند  رسول  دکتر 
سازمان نمی تواند شرکت های کوچک داروسازی 
را با یکدیگر ادغام کند اما اگر قرار باشد ما بازیگر 
بین المللی در حوزه داروسازی داشته باشیم باید 
برخی از صنایع دارویی کشور با یکدیگر ادغام و 

بزرگ تر شوند.
ها  شرکت  مثال 20  بطور  کرد:  خاطرنشان  وی 
اجتماعی  تامین  زیرمجموعه  کوچک  داروسازی 
فعالیت می کنند و این شرکت ها می توانند به چهار 
تبدیل شوند؛ همچنین  بزرگ  داروسازی  شرکت 
ستاد  زیرمجموعه  داروسازی  های  شرکت  تعداد 
اجرایی فرمان امام به پنج تا 6 شرکت می رسد 
که می توانند به یک شرکت خیلی بزرگ تر تبدیل 
شود.رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: فقط 
با ادغام شرکت های دارویی است که آنها می توانند 

به بازیگر بین المللی و منطقه ای تبدیل شوند.
دیناروند تصریح کرد: سازمان غذا و دارو نمی تواند 
این  چراکه  کند  ادغام  را  داروسازی  های  شرکت 
بوده و دستگاهی  نظارتی  ، یک دستگاه  سازمان 
نیست که تصمیمات اقتصادی و سیاسی بگیرد اما 
فکر می کنیم تنها راه برای عبور از مرزها و تبدیل 
شدن به بازیگران بین المللی، داشتن شرکت های 

بزرگ و قوی داروسازی است.
وی اظهار داشت: شرکت های داروسازی ما عمدتا 
کوچک و تقریبا 60 درصد شرکت های داروسازی ما 
شبه دولتی هستند به آن معنا که مربوط به نهادهای 

عمومی هستند.
دیناروند گفت: برای تشویق شرکت های داروسازی 
به ادغام، نمی توانیم به آنها تسهیالت بدهیم ؛ اینها 
سیاست های اقتصادی دولت است و باید جای دیگر 

تصویب شوند.

شناسایی 12 زمینه درآمدی
 در آموزش و پرورش

 
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش، بطحائی، از شناسایی 12 زمینه اقتصادی 
و درآمدی در حوزه های مختلف آموزش و پرورش 
طریق  این  از  امیدواریم  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 
درآمدهای اختصاصی آموزش و پرروش را افزایش 
دهیم و بر کیفیت مدارس و برنامه های فرهنگی و 

تربیتی دانش آموزان بیافزاییم.
آموزش  در  اقتصادی  زمینه های  برخی  به  وی 
مثال  عنوان  به  گفت:  و  کرد  اشاره  پرورش  و 
و  دارند  خوبی  امکانات  ما  فنی  هنرستان های 
می توانند تولیداتی داشته باشند که به فروش برسد. 
همچنین امکانات خوبی برای تبلیغ و اشاعه فرهنگ 
که  فراوانی  اردوگاه های  یا  داریم.  منطقه  هر  در 
برخی ایام سال عمال مورد استفاده قرار نمی گیرند 
و می توان همانند برنامه اسکان تابستانی و اسکان 
نوروزی فرهنگیان در مدارس از آنها بهره برداری 

کرد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه زمینه دیگر یکپارچه کردن 
است،  پرورش  و  آموزش  اقالم در  مدیریت خرید 
از  پرورش  و  آموزش  در  زیادی  خریدهای  گفت: 
لوازم التحریر گرفته تا مواد خوراکی اساسی برای 
مدارس شبانه روزی همگی به صورت پراکنده انجام 
می شود، در حالی که اگر مدیریت آن تجمیع و با 
مقدار باال اما ارزانتر و به قیمت عمده خریداری شود، 

می تواند در بهره وری منابع موثر واقع شود.
تاکید شد  البته همانطور که  داد:  ادامه  بطحائی 
افزایش بهره وری از فضای مدرسه این اجازه را 
به ما نمی دهد که به عنوان مثال زیرزمین یک 
مدرسه را انبار کنیم و در میان روز کارگران برای 
انبار به مدرسه رفت وآمد کنند. این  از  استفاده 
خطوط قرمز را رعایت می کنیم و تمرکز ما بیشتر 
بر روی اماکن و مستغالتی است که امکان تغییر 

کاربری دارند.
وی تاکید کرد: هیچ مدرسه ای  رأسا اجازه ورود به 
هیچ کدام از این فعالیت های درآمدزایی را ندارد و 
این امور معموال باید با موافقت اداره یا استان همراه 

شود.

برنامه پیشگیری از انتقال 
ایدز از مادر به کودک 

رییس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی 
برنامه  سراسری  اجرای  از  بهداشت  وزارت 
کودک  به  مادر  از  ایدز  انتقال  از  پیشگیری 
این  کنترل  و  پیشگیری  استراتژی  راستای  در 
بیماری در کشور از نیمه دوم امسال خبر داد. 

دکتر پروین افسر کازرونی ،در خصوص جزییات 
اجرای  برنامه پیشگیری از انتقال ایدز از مادر 
به کودک گفت: پیشگیری از انتقال ایدز از مادر 
به کودک یکی از استراتژی های مهم پیشگیری 

و کنترل ایدز در کشور است. 
وی  اگر  بیماری،  این  به  مادر  ابتالی  درصورت 
کودک  به  انتقال  احتمال  نباشد،  درمان  تحت 
 35 شیردهی  و  زایمان  بارداری،  دوران  در 
دراوایل  بیماری  اگر  ولی  است.  درصد   ۴0 تا 
شروع  دارودرمانی  و  داده  تشخیص  حاملگی  
و   شده  انجام  سزارین  صورت  به  زایمان  شود، 
درمان پیشگیری از ابتال در کودک  نیز  شروع 
می شود. همچنین به جای تغذیه با شیرمادر، از 
شیر مصنوعی استفاده می شود و به این ترتیب 
آن  از  کمتر  حتی  و  درصد  دو  به  احتمال  این 

کاهش می یابد. 
از  پیشگیری  برنامه  ایران  در  داد:  ادامه  وی 
و  مراقبت  تحت  که  مبتال  زنان  در  ایدز  انتقال 
درمان هستند در کل کشور و برنامه پیشگیری 
از انتقال از مادر مبتال به کودک  در تمام زنان 
علوم  دانشگاه   16 در  پیش  سال  دو  از  باردار 

پزشکی به صورت آزمایشی آغاز شد.

اولین دوره آموزشی جبهه مقاومت سایبری 
دانش آموزی با عنوان اینجا مرکز عالم است

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: اولین دوره  آموزشی 
جبهه مقاومت سایبری دانش آموزی با عنوان »اینجا مرکز عالم است« در 
جهت توانمندسازی دانش آموزان در تولید محتوای دیجیتال و همچنین 

ارتقای سواد سایبری برگزار شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل  دانش آموزان،  اسالمی  انجمن های 
دانش آموزان گفت: در راستای ارتقاء سطح توانمندی های دانش آموزان نخبه 
و به منظور شبکه سازی فعالیت های تخصصی در عرصه فضای_مجازی، 
مجموعه دوره های آموزشی با رویکرد مواجهه فعال با رسانه ها و آموزش 
تولید محصوالت رسانه ای اثرگذار در قالب کارگاه های آموزشی و تمرین های 

گروهی با عنوان »اینجا مرکز عالم است« برگزار شد.
وی گفت: این دوره آموزشی که با توجه به نیاز تشکیالتی مراکز سایبری 
استان ها طراحی و تدوین شده است، شامل سرفصل های دانشی و مهارتی 
اهمیت رسانه ها، ابعاد پیدا و پنهان رسانه ها، نگرش انتقادی، مواجهه فعال 
با رسانه ها، مهندسی پیام و... . همچنین در حوزه ی مهارتی، آموزش تولید 
محصوالت چندرسانه ای، تولید محتوا، شبکه سازی، انتشار و مهارت های 

خبرنگاری تدریس شد.
عالمتی خاطر نشان کرد: همچنین در این دوره آموزشی 200 دانش آموز 
حضور داشتند که از این تعداد حدود 50 نفر از دانش آموزان از اعضای 
انجمن های اسالمی بودند. این دانش آموزان که نفرات برتر و فعال در حوزه 
فضای مجازی سراسر کشور می باشند، در طرح تداوم سالیانه ی این دوره 
نیز شرکت خواهند داشت.دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
گفت: این دوره سه روزه به تفکیک جنسیت و با رویکرد مهارت افزایی 
سایبری در حوزه های تولید پادکست، ویدئوکست، پوستر دیجیتال، برنامه 
ای، سواد فضای مجازی،کمپین  نویسی موبایل، سواد بازی های رایانه 
سازی در فضای مجازی، حضور مؤثر در شبکه های اجتماعی در هفته دوم 
شهریورماه در استان تهران برگزار شد.الزم به ذکر است این دوره تخصصی 
سواد رسانه ای و مهارت های سایبری با همکاری بسیج دانش آموزی از تاریخ 

23 لغایت 26 شهریورماه در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

عدالت جنسیتی باعث تعادل 
در جامعه می شود

مشاور وزیر نیرو در امور بانوان و خانواده با بیان اینکه عدالت جنسیتی سبب 
تعادل در جامعه می شود، گفت: نگاه اسالم و قرآن به زن بر مبنای کرامت 
انسانی و ظرفیت وجودی اوست، اصل هویت زن و مرد یکسان است و تنها 

تفاوت آنها براساس کارکردها و ظرفیت های وجودی آنهاست.
فاطمه قیومی با اشاره به اینکه اصل هویت انسان ها یکسان است و در 
جامعه اسالمی باید عدالت جنسیتی برقرار شود، افزود: زنانه و مردانه کردن 
موضوع عدالت چیزی جز حاشیه سازی و بازماندن زنان از اصل عزت زن در 

اسالم را دربرنخواهد داشت.
وی با اعالم این موضوع که عدالت جنسیتی موضوع حساسی است، اظهار 
کرد: حضور زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی بنا به ظرفیت آنها می تواند در توسعه و ارتقای کشور بسیار تاثیر 
گذار باشد.قیومی تصریح کرد: براساس توجهاتی که اسالم و قرآن به زن و 
جایگاه ویژه بانوان داشته است، اکثریت زنان جامعه ما توانسته اند بعد از 
انقالب اسالمی در عرصه های مختلف کشور، موفقیت های خوبی را کسب 
کنند.وی گفت: با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل 
می دهند، آنها نیز باید در حد امکان از حقوق و امکانات مشابه و یکسانی 
با مردان برخوردار باشند، زیرا زنان، افزون بر موقعیت شان در اجتماع، در 
خانواده نقش مهمی را در مقام همسر و مادر بر عهده دارند که از آن طریق 

نیز در رشد و توسعه کشور موثر هستند.
قیومی با بیان اینکه زنان نقش مهمی را در بحث فرهنگ و تربیت در 
خانواده ایفا می کنند، افزود: مجلس شورای اسالمی و برخی از وزارتخانه ها 

و سازمان ها باید نگاه ویژه ای را در این زمینه به زنان داشته باشند. 
وی خاطرنشان کرد: در این راستا وزارتخانه ها از جمله وزارت نیرو که کار 
خدمات رسانی آب و برق را به شهروندان برعهده دارد باید در بحث توسعه 
پایدار نگاه جهانی به آب، برق و محیط زیست از بانوان در فرهنگ سازی 
صرفه جویی از آب و برق استفاده شایسته ای کند. بدین ترتیب زنان با 
تربیت فرزندان در این امر و یادآوری موضوعات صرفه جویی به فرزندان و 
همسر می تواند نقش سازنده ای را در استفاده بهینه از آب، برق و پاکیزه 

نگه داشتن محیط زیست داشته باشد.

»تهران 95« با »تهران 85« قابل مقایسه نیست

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران از ورود 58 دستگاه واگن 
جدید مترو به همراه ۴۴ دستگاه اتوبوس برقي و 50 دستگاه اتوبوس تک 
کابین نو به ناوگان حمل و نقل عمومي پایتخت در آستانه سال جدید 
تحصیلي و بازگشایي مدارس و دانشگاه ها خبر داد و گفت: این 152 دستگاه 
واگن و اتوبوس تازه نفس که جمعاً ظرفیت ناوگان ریلي و اتوبوسراني تهران 
را 300 هزار نفر افزایش مي دهند، از ظهر یک شنبه 28 شهریور وارد 

خطوط ریلي و اتوبوسي پایتخت مي شوند.
به گزارش  پیام زمان از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداري تهران، دکتر مازیار حسیني افزود: اراده شهردار محترم تهران 
و عزم مجموعه مدیریت شهري، این است که مردم شریف این کالن شهر 
کمتر متحمل سختي شوند و از این رو، با وجود تمامي محدودیت ها و 
موانع موجود، در آستانه افزایش 25 درصدي سفرهاي آموزشي به مجموع 
سفرهاي درون شهري از مهر ماه، تا جاي ممکن نسبت به اضافه کردن 

ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومي اقدام نموده ایم.
وي با تأکید بر این که مدیریت شهري با کار و تالش خستگي ناپذیر و با 
اقدام و عمل خود، کارآمدي دین در اداره جامعه را به اثبات رسانده، اضافه 
کرد: مقایسه »تهران ۹5« با »تهران 85« و پیشرفت هایي که پایتخت 
کشورمان در یک دهه اخیر شاهد آن بوده، هر میهمان خارجي که از تهران 
دیدن مي کند را تحت تأثیر قرار داده و هر ناظر آگاه و منصفي را به تحسین 
وا مي دارد.معاون شهردار تهران با اشاره به این که در 10 سال گذشته، 
صدها پروژه از جمله ده ها پروژه بزرگ با ابعاد کالن در کالن شهر تهران به 
ثمر رسیده، اظهار کرد: سابقه طراحي تعدادي از این پروژه ها، حتي به پیش 
از انقالب اسالمي باز مي گردد اما در همه این سال ها، هیچ یک از مدیران 
شهري به جهت عظمت و پیچیدگي این پروژه ها، جرأت و جسارت اجراي 
آنها را نداشتند.دکتر مازیار حسیني با بیان این که تمام این پروژه ها که 
سال ها به دست فراموشي سپرده شده بودند با تدبیر شهردار محترم تهران 
از بایگاني خارج شدند و نه تنها عملیات اجرایي آنها آغاز گردید بلکه نسبت 
به اتمام آنها نیز اقدام شد، تصریح کرد:        به عنوان نمونه، بزرگراه امام 
علي )ع( و دریاچه شهداي خلیج فارس از جمله پروژه هایي بودند که قبل 
از انقالب اسالمي طراحي شده بودند اما کسي توانایي اجراي آنها را نداشت.

وي با تأکید بر این که پروژه هایي که طرح آنها آماده شده بود اما در ِکشوي 
میز مدیران ۴0 سال خاک مي خورد، در این دوره بازطراحي گردید و نسبت 
به اجراي آنها در جهت استفاده شهروندان اقدام شد، اضافه کرد: امروز شاهد 
اتصال جنوب و شمال تهران از طریق بزرگراه امام علي )ع( هستیم که 
فاصله شمال و جنوب شهر را کاهش داده و دریاچه شهداي خلیج فارس، 
نه تنها اقشار مختلف شهروندان، بلکه گونه هاي مختلف پرندگان را نیز 
به سوي خود جلب نموده است.معاون شهردار تهران با اشاره به این که 
10 سال پیش از بزرگراه هایي همچون شهید زین الدین و شهید خرازي، 
ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازي، انتهاي بزرگراه یادگار حضرت امام )ره( و 
توسعه بزرگراه آزادگان خبري نبود، اظهار کرد: امروز بزرگراه هاي تهران از 
30۴ کیلومتر به 5۴5 کیلومتر رسیده، ضمن این که براي نخستین بار 160 

کیلومتر خطوط بي آر تي در تهران اجرا شده است.

خبرخبر

استودیوهای  با  گفت:  پلیس  اجتماعی  معاون 
ارسال  و  فعالیت  انجام  صورت  در  زمینی  زیر 
گزارش برخورد میشود و تا کنون چندین مورد 
برخورد در این زمینه ها داشته ایم و باز هم این 

برخوردها انجام میشود.
سردار سعید منتظر المهدی در حاشیه مراسم 
رونمایی از اولین بازی پلیسی در کشور گفت: 
فرهنگی  فعالیت های  از  این بخش  اجرای  در 
از  پلیس هزینه زیادی را صرف نکرده است و 
توان نخبگان ناجا و برنامه سازان استفاده کرده 

است.
فضای  در  بازی  این  عرضه  به  اشاره  با  وی 
از همه  باید  اندرویدی گوشی ها گفت: پلیس 

توان فرهنگی برای قانونمداری استفاده کند.
سخنگوی ناجا با اشاره به اینکه این بازی هنوز 
حاضر  حال  در  آن  بتای  نسخه  و  نشده  کامل 
رونمایی شده است و اینکه قهرمان بازی برای 
برقراری قانون گاهی اقدام به قانون شکنی می 
کند باید کاری کنیم که پلیس قهرمان بازی در 

صورت انجام تخلف نمره منفی بگیرد.
بازی دیگر در همین راستا  ادامه داد: سه  وی 

در حال تهیه است و به زودی منتشر میشود.
ها  دوبلور  انتقاد  به  اشاره  با  المهدی  منتظر 
گفت:  زمینی  زیر  استودیوهای  فعالیت  از 
انجام  صورت  در  زمینی  زیر  استودیوهای  با 

تا  و  میشود  برخورد  گزارش  ارسال  و  فعالیت 
ها  زمینه  این  در  برخورد  مورد  چندین  کنون 
داشته ایم و باز هم این برخوردها انجام میشود.
وی درباره فعالیت های پلیس در فضای مجازی 
گفت: آنچه که مستقیما با ادمین بودن پلیس 
به عنوان فعالیت در فضای مجازی انجام شود 
افرادی هستند که خبرهای  بلکه  ندارد  پلیس 
پلیس را در فضای مجازی منتشر می کنند که 

فعالیت های انها در تایید پلیس است.
استودیو  با  برخورد  درباره  المهدی  منتظر 
زمینی  زیر  موسیقی  و  زمینی  زیر  دوبله  های 

گفت خود صنف ها پیگیر این جریان هستند 
صنفی  که  چنان  آنهاست  پشتیبان  پلیس  و 
شکایت داشته باشد پلیس این شکایت را قطعا 

پیگیری می کند.
سخنگوی ناجا ادامه داد: نمی شود رقم دقیقی 
از بودجه ناجا که صرف کارهای فرهنگی انجام 
میشود را اعالم کرد در حال حاضر تولید فیلم 
و سریال با تلویزیون به صورت 50 درصدی از 
سوی ما و از سوی سازمان صدا و سیما انجام 
میشود و بسیار همکاری خوب و به جایی است 
این نکته حایز اهمیت است که پلیس آمادگی 

استفاده از همه ظرفیت هایش برای حضور در 
عرصه های فرهنگی را دارد.

گشت  سریال  نمایش  آغاز  از  همچنین  وی 
با هفته ناجا در تلویزیون خبر  پلیس همزمان 
داد و گفت: فیلم گشت پلیس اموزشی است و 
ریتم تندی دارد و اولین سریالی است که در هر 
قسمت اموزش انتظامی را به نمایش می گذارد.
خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در  منتظرالمهدی 
شبانه  های  پارتی  درباره  رسانی  اطالع  درباره 
مجازی  فضای  در  پارتی  استخر  و  پارتی  رنگ 
پلیس  توسط  ها  فعالیت  این  از  بخشی  گفت: 

رصد میشود و با انها برخورد می شود.
سخنگوی ناجا گفت: بخش دیگر آن مربوط به 
حوزه های دیگر می شود هر شکایتی به پلیس 
یا شکایتی که در دادسرای رسانه  ارجاع شود 
برخورد  پلیس  به  ارجاع  صورت  در  و  باشد 

می شود.
خودمان  که  کنیم  کاری  باید  افزود:  وی 
مجازی  فضای  در  حضور  درباره  اطالعات مان 
باال برود آگاهی بیشتر شهروندان درباره حضور 
در فضای مجازی باعث کاهش میزان جرایم در 

این حوزه می شود.
از  رستاخیر  فیلم  اکران  درباره  منتظرالمهدی 
محرم گفت: پلیس درباره حذف صحنه هایی از 

فیلم رستاخیر هنوز ورود نکرده است.

سردار منتظر المهدی:

پلیس با رنگ پارتی و استخر پارتی برخورد می کند

70درصد هزینه های سالمت صرفه 
ارائه خدمات سالمت

خرید  اینکه  بر  تاکید  ضمن  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
برنامه  تاکید  مورد  و  قانونی  سالمت  نظام  در  راهبردی 
ششم است، اعالم کرد: ۷0 درصد هزینه های سالمت به 

ارائه کنندگان خدمات پرداخت می شود.
شبکه  نبض  برنامه  در  حضور  با  حریرچی  ایرج  دکتر 
نظام سالمت  پرداخت در  با موضوع روش های  خبر که 
ملی  تولید  درصد   10.5 اینکه  به  اشاره  با  شد،  اجرا 
کشورها صرف حوزه سالمت می شود، گفت: ۷0 درصد 
پرداخت  خدمات  کنندگان  ارائه  به  سالمت  هزینه های 

میشود.
اظهار  کرد:  تاکید  ادامه  در  بهداشت  وزات  سخنگوی 
به  توجه  بدون  پرداخت  مکانیسمهای  درباره  نظر 
یکی  متاسفانه  و  است  رفتن  بیراهه  به   ، گذشته  سابقه 
خصوص  در  نمایی  فیلسوف  ایران،  در  مشکالت  از 
در  قبلی  مطالعه  و  تحقیق  است که هیچگونه  موضوعی 

نمیدهند. انجام  خصوص آن 
در  موثر  عامل  مهمترین  را  مالی  انگیزه های  وی 
غالب  حاضر  حال  در  گفت:  و  دانست  سازمانی  رفتار 
»فی  اساس  بر  کشور،  سالمت  نظام  در  پرداخت  شیوه 
است.  خدمت  ازای  به  پرداخت  همان  یا  فورسرویس« 
میشود  گفته  نیز  کارانه  پرداخت،  شیوه  این  به  البته، 
می کنند  پرداخت  سازمانها  که  پاداشی  و  کارانه  با  که 

تفاوت دارد.

نوسازی تاکسی های پیکان پایتخت 
تا پایان سال

نوسازی  از  تهران  شهر  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
تمامی تاکسی های پیکان تا پایان سال خبر داد.

شهر  تاکسی  ناوگان  نوسازی  خصوص  در  مظفر،  میثم 
تهران با بیان اینکه 6300 تاکسی پیکان در شهر تهران 
وجود دارد، گفت: روند نوسازی این تاکسی ها از خردادماه 
شتاب پیدا کرده و تاکنون 2500 دستگاه نوسازی شده اند.

برنامه ریزی های صورت گرفته  براساس  اینکه  بیان  با  وی 
و  ناوگان حمل  از  پیکان  تاکسی های  کلیه  پایان سال  تا 
از  پس  خودروها  این  گفت:  می شوند،  خارج  تهران  نقل 
اگر  و  ندارند  را  شهر  در  تردد  حق  نوسازی  مهلت  اتمام 
رانندگان تاکسی تاکنون اقدام به نوسازی تاکسی پیکان 
اقدامات  نوسازی  برای  باید  زودتر  چه  هر  نکرده اند  خود 

خود را انجام دهند.
با رد روند کند نوسازی تاکسی ها گفت: در کمتر از  وی 
سه ماه حدود 3000 تاکسی نوسازی شدند و این نشان 
دهنده روند خوب نوسازی است و حتی برخی از رانندگان 
تاکسی که مشکل فراهم کردن ضامن الزم را داشتند این 

مشکل آنها نیز برطرف شد.
مظفر با بیان اینکه بانک ها را مجاب کرده ایم که رانندگان 
 20 تسهیالت  تا  شوند  یکدیگر  ضامن  بتوانند  تاکسی ها 
میلیون تومانی دریافت کنند، گفت: همچنین روند اسقاط 
خودروها که پیش از این یک ماه طول می کشید به یک 

هفته تقلیل یافته است.

دوغ های بدون گاز غیر پروبیوتیک 
زیر ذره بین رفت

و  آرایشی  غذایی  های  فراورده  بر  نظارت  کل  مدیر 
های  دوغ  ایمنی  ارتقای  از  دارو  و  غذا  سازمان  بهداشتی 
مورد  ها  دوغ  این  گفت:  و  داد  غیرپروبیوتیک  گاز  بدون 
پایش این سازمان قرار می گیرند.بهروز جنت افزود: پس 
از برنامه ریزی های هدفمند این سازمان به منظور ارتقای 
های  فرآورده  ایمنی  ارتقای  ،کمیته  غذایی  فرآورده های 
 لبنی با حضور متولیان، کارشناسان و متخصصان ارگان ها، 
شد.وی  تشکیل  مرتبط  های  سازمان  و  ها  انجمن 
خاطرنشان کرد: با توجه به گرایش مردم به نوشیدنی های 
تبلیغات  و  سازی  فرهنگ  از  پس   - گاز  بدون  و  طبیعی 
مثبت انجام شده در این زمینه- ، یکی از محورهای مهم 
دوغ  کنترل  و  پایش  ، طرح  کمیته  این  در  بررسی شده 
بدون گاز غیرپروبیوتیک بود.مدیر کل نظارت بر فرآورده 
های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: 
بر این اساس، 26۹ نمونه از مجموع 25 برند تجاری دوغ 
های بدون گاز غیرپروبیوتیک مورد بررسی قرار گرفت و 
مشخص شد پنج و نیم درصد آنها از نظر میزان کپک و 
مخمر و 10.8 درصد آنها از نظر وجود ناتامایسین )نوعی 
نگهدارنده طبیعی ضد کپک و قارچ( با استانداردها منطبق 
نبوده اند.جنت تاکید کرد: تالش های ما بر این است که 
همین موارد محدود نامنطبق را نیز تقلیل داده و اطمینان 
مردم را به مصرف فرآورده های طبیعی و فاقد گاز بیش 

از پیش افزایش دهیم.

مراسم  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
دارو  المللی  بین  نمایشگاه  دومین  اختتامیه 
که  موضوع  این  بیان  ضمن  وابسته  صنایع  و 
دولت  اصلی  اولویت  داروسازی  صنعت  توسعه 
است، از افزایش پوشش بیمه ای داروهای تولید 

داخل خبر داد. 
به گزارش پیام زمان از سازمان تامین اجتماعی 
از  خرسندی  ابراز  ضمن  ربیعی  علی  دکتر   ،
حضور در جمع بزرگان صنعت و علم داروسازی 
رفاه  به  که  هستم  نهادی  مسئول  من  گفت: 
اجتماعی می پردازد و بخش مهمی از این رفاه 
شامل دارو است. معتقد هستم حوزه دارو نباید 
دارو  زیرا  شود  اقتصادی  موضوعات  به  محدود 
حوزه ای چند ساحتی است که مباحث مهمی 
از جمله علمی، فرهنگی، حوزه اجتماعی، فقر، 

نابرابری و حتی سیاست را دربر می گیرد.
وی  با اشاره به ناامنی های منطقه خاورمیانه و 
با کشورهای  مقایسه  در  ایران  در  ثبات حاکم 
ایران  در  امنیتی  و  سیاسی  ثبات  افزود:  دیگر 
تاثیر قرار دهد  می تواند صادرات دارو را تحت 
چراکه می توان از این فاکتور مهم برای جذب 

حوزه های  در  خود  همکاری های  و  فن آوری ها 
رفاه  و  کار  تعاون،  کرد.وزیر  استفاده  مختلف 
افزایش کیفیت داروهای  بر  تاکید  با  اجتماعی 
تولید داخل خاطر نشان کرد: الزمه افزایش تراز 
صادراتی، کیفیت است و به عنوان فردی که از 
ارتباط است،  با سیاست های دولت در  نزدیک 

و  سالمت  نظام  به  مربوط  مباحث  که  شاهدم 
نظام رفاه که بی ارتباط با دارو نیست، اولویت 

اصلی دولت به حساب می آید.
بین المللی  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  ربیعی 
به  باید  داروسازی  شرکت های  فعالیت  کردن 
مد  صادرات  توسعه  برای  راهبرد  یک  عنوان 

نظر فعاالن قرار بگیرد،  اظهار کرد: سهم 200 
برابر  در  ایرانی  داروی  میلیون دالری صادرات 
واردات  دالری  میلیون  صد  و  هزار  یک  سهم 
بزرگ  شرکت   ۹0 حضور  همچنین  و  دارو 
دارویی بین المللی در این نمایشگاه ، به خوبی 
کرده  مشخص  را  داروسازی  صنعت  استراتژی 

است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بیان 
همه  که  است  بوده  این  بر  تالش  تمام  کرد: 
قرار  بیمه  پوشش  تحت  داخل  تولید  داروهای 
بگیرند و هر زمان که داروهای تولید داخل به 
جایگاه قابل قبول برسد ، با ابزار بیمه به کمک 

صنعت داروسازی خواهیم آمد.
بنابر اعالم روابط عمومی دومین نمایشگاه بین 
پایان  در  ربیعی  وابسته،  صنایع  و  دارو  المللی 
از همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکای  و 
صنعت  به  مربوط  تصمیمات  اخذ  در  ایران 
داروسازی خبر داد و خاطرنشان کرد: حتما  از 
نقطه نظرات فعاالن در تصمیم گیری ها استفاده 

خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد

افزایش پوشش بیمه ای داروهای تولید داخل

اختصاص  از  خون  انتقال  سازمان  رئیس 
۴00میلیارد ریال برای توسعه اهدای سلول 
بسته  دو  و  داد  خبر  خونساز  بنیادی  های 
مشارکتی خیرین را برای توسعه این خدمت 

در کشور رونمایی کرد.
علی اکبر پور فتح اهلل در مراسم روز جهانی 
اهدای سلول های بنیادی خونساز در پایگاه 
افزود:  تهران  خون  انتقال  سازمان  وصال 
خونساز،اقدامی  بنیادی  های  سلول  اهدای 
این  تاکنون  اینکه  علت  و  است  بر  هزینه 
نبود  است،  نیافته  توسعه  کشور  در  خدمت 

بودجه و اعتبار کافی بوده است.
نویسی  پذیره  مورد  هر  برای  گفت:  وی 
داوطلبان اهدای سلول های بنیادی خونساز 
بین 350 تا ۴00 هزار تومان اعتبار الزم است 
که در گذشته امکان تامین این بودجه فراهم 

نبود.
چند  در  افزود:  خون  انتقال  سازمان  رئیس 
سال اخیر و در دولت یازدهم تالش زیادی 
شد تا با تمرکز در خریدهای سازمان انتقال 
خون و حذف تشریفات و مناقصه ها منابع 
توانیم  اکنون می  و  مالی صرفه جویی شود 

خدمات  توسعه  برای  را  تومان  میلیارد   ۴0
نویسی و توسعه مراکز سپاس )ستاد  پذیره 
بنیادی  های  سلول  نویسی  پذیره  های 

خونساز( در کشور اختصاص دهیم.
وی گفت: تاکنون چهار مرکز پذیره نویسی 
دایر  تهران  در  خونساز  بنیادی  های  سلول 
شده ست که در پایگاه وصال سازمان انتقال 
خون، بیمارستان شریعتی، مرکز طبی اطفال 
در  زودی  به  و  است  طالقانی  بیمارستان  و 
شیراز،تبریز  مشهد،  مانند  دیگری  شهرهای 
و شهرهای دیگر نیز این مراکز دایر می شود.

پورفتح اهلل افزود: برنامه سازمان انتقال خون 
اختصاص  اعتبار  از  استفاده  با  است که  این 
یافته مراکز پذیره نوسی سلول های بنیادی 
خونساز در تمام مراکز جامع اهدای خون که 
در  است،  کشور  های  استان  تمام  مراکز  در 
کنار مراکز اهدای پالسما و پالکت دایر شود.

رئیس سازمان انتقال خون گفت: این سازمان 

برای توسعه این خدمات آماده خرید خدمت 
آزمایشگاهی  هر  و  است  بخش خصوصی  از 
که برای انجام آزمایش نسجی در استان های 
خرید  آماده  باشد،  داشته  توانمندی  کشور 
برای  ای  برنامه  زیرا  آن هستیم،  از  خدمات 
ایجاد و توسعه آزمایشگاه های تست نسجی 

نداریم.
نویسی  پذیره  به  مربوط  خدمات  افزود:  وی 
سلول های بنیادی خونساز در کشور تاکنون 
به علت محدودیت های مالی توسعه چندانی 
نیافته است اما در شش ماه گذشته توانسته 
ایم میزان نمونه های این سلول ها را در مراکز 

اهدا به هفت هزار مورد برسانیم.
پورفتح اهلل گفت: امیدواریم با توسعه مراکز 
پذیره نویسی سلول های بنیادی خونساز تا 
مراکز  در  ها  نمونه  این  تعداد  امسال  پایان 
سپاس به 20 هزار مورد برسد و تا پایان سال 
۹6، بتوانیم یک شبکه بانکی این سلولها را 

و  باشیم  داشته   HLA نمونه  هزار   100 با 
حداقل 50 درصد نیاز بیماران را تامین کنیم.

افزود: هنوز شرایط مناسب برای تبادل  وی 
فراهم نشده  بانک های خارجی  با  نمونه ها 
بین  های  تاییدیه  باید  کار  این  برای  است، 
المللی را برای آزمایشگاه های نسجی کشور 
بگیریم و همزمان استاندارد ملی برای اهدای 
باشیم  داشته  خونساز  بنیادی  های  سلول 
و  است  پیگیری  حال  در  نیز  موارد  این  که 
وزیر  دستور  با  استانداردها  این  تدوین  کار 

بهداشت شروع شده است.
پورفتح گفت: سلول های بنیادی خونساز هم 
اکنون برای درمان برخی سرطان های خون، 
کاربرد  مادرزادی  بیماریهای  برخی  و  لنفوم 
برای  داخلی  نمونه  که  مواردی  در  اما  دارد 
پیوند سلول بنیادی در کشور نباشد مجبوریم 
از بانکهای خارجی به دنبال نمونه مورد نیاز 
بیمار بگردیم که در صورت پیدا شدن نمونه، 
فرآیند خرید و انتقال نمونه به کشور حدود 
اکثر  توان  در  که  دارد  هزینه  دالر  هزار   2۷
به زیر  را  آنها  باشد  اگر  نیز و حتی  بیماران 

خط فقر می برد.

اختصاص  400میلیارد ریال برای توسعه
 اهدای سلول های بنیادی خونساز
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نماز خواندن در این مکان ها 
کراهت دارد

یکی از مهم ترین مقدمات نماز، مکان نمازگزار 
است و احکام مربوط به نماز، مسلما از مبتالبه 
همه  که  ماست  دین  شرعی  دستورات  ترین 
برای انجام این فریضه روزانه باید از آن مطلع 

باشند.
ای  شیوه  چه  خواندن  نماز  بدانید  شما  اینکه 
دارد و نمازها چند رکعت هستند و شکیات نماز 
چیست و... کفایت نمی کند، بلکه مهیا کردن 
مقدماتی هم برای انجام این فریضه الزم است.

 یکی از مهم ترین این مقدمات، مکان نمازگزار 
است. دین اسالم هر جایی را برای نماز خواندن 
مناسب نمی داند و اقامه نماز در این مکان ها 
را باعت ابطال این واجب شرعی بیان می کند. 
درضمن اقامه نماز را در برخی نقاط مستحب و 

در برخی نقاط مکروه می داند.
نماز خواندن در این  مکان ها مکروه است:

)1( حمام.
)2( زمین نمکزار.
)3( مقابل انسان.

)۴( مقابل دری که باز است.
)5( در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی 
چنانچه  و  نباشد،  زحمت  میکنند  عبور  که 

زحمت باشد، مزاحمت حرام است.
)6( مقابل آتش و چراغ.

)۷( در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد.
)8( مقابل چاه و چاله ای که محل بول باشد.

روح  که  مجسمه چیزی  و  روبروی عکس   )۹(
دارد، مگر آنکه روی آن پرده بکشند.

)10( در جایی که عکس باشد اگرچه روبروی 
نمازگزار نباشد.

)11( مقابل قبر.
)12( روی قبر.

)13( بین دو قبر.
)1۴( در قبرستان.

دین و اندیشه

یابد  افزایش  ضریبش  ما  در  بی حوصلگی  اگر 
باید فکر جدی برای آن کرد .

 »امروز خیلی بی حوصله ام«؛ این جمله را همه 
دو  یکی  برای  باالخره  زندگی مان  طول  در  ما 
به  یا  کرده   مرور  خودمان  با  شده  که  هم  بار 

دیگران گفته ایم.
دست  ما  به  حالت  این  بار  چند  سالی  اگر 
اگر  اما  است،  طبیعی  گفت  بتوان  شاید  دهد 
آن  یابد  افزایش  ضریبش  ما  در  بی حوصلگی 
وقت باید فکر جدی برای آن کرد که در این 
مطلب ما چند راهکار ساده را به شما می گوییم.

آغاز روز با لبخند و امید
اینجا  از  بیشتر  است  ممکن  ما  بی حوصلگی 
ناشی شود که نمی دانیم چگونه باید روز خود 
را  روز  بی حوصلگی  با  اگر  مثال  کنیم.  آغاز  را 
پایان  به  بی حوصلگی  با  روز  آن  کنیم،  شروع 
کنیم.  تلقین  خودمان  به  بنابراین  می رسد. 
را  صورتمان  و  دست  داریم  وقتی  مثال،  برای 
می شوییم با صدای بلند بگوییم »فکر می کنم 
امروز روز خوبی باشد.« چراکه همه چیز تابع 
فکر ماست. با خودمان جمالت مثبت را تکرار 
دستوری  تابع  ما  مغز  باشیم  مطمئن  و  کنیم 

است که ما به آن می دهیم.
شناسایی عوامل ضعف

توجه کنیم ضعف اراده اغلب در فقدان اعتماد 
امنیت  نبود  خود،  به  ندادن  بها  نفس،  به 

امور مختلف زندگی،  روانی، نداشتن تدبیر در 
شکست های گذشته و... است. از بین بردن هر 
شما  بی حوصلگی  رفع  در  عوامل  این  از  یک 
بسیار تاثیرگذار است، البته مقابله با هر کدام از 
آنها نیاز به برنامه ریزی و مشاوره از انسان های 

کارشناس و توانمند و دوستان خوب دارد.
به خاطر آوردن توانایی ها

اگر افکار منفی و احساس ضعف و خودکم بینی 
خاطر  به  با  است،  شده  ما  کم حوصلگی  باعث 
موفقیت های  و  استعدادها  توانایی ها،  آوردن 
گذشته خویش و توجه به نقاط قوت زندگی، 

یاس و ناامیدی نسبت به آینده را به امیدواری 
تبدیل کنیم. بنابراین افکار منفی و این باور که 
زندگی، شغل و فعالیت های ما بی معنی است، 
می تواند ما را به بی حوصلگی پرتاب کند و فراتر 
از آن تا مرز افسردگی پیش ببرد. پس ما نباید 
بی هدف  و  بی پایان  دایره  یک  را  خود  زندگی 
خود  زندگی  به  که  ماست  وظیفه  این  بدانیم. 
کنیم  فراموش  نباید  همچنین  بخشیم.  معنا 
بیشتر  ضعفش  نقاط  از  انسان  قوت  نقاط  که 
است. پس طی روز متوجه کلمات و افکار خود 
باشیم. بعید نیست افکار منفی بویژه در زمان 

بی حوصلگی به ذهن ما هجوم بیاورد.

با ایمان باشیم
توکل  و  توجه  خدا،  یاد  باشید  نداشته  تردید 
آرامش بخش  الهی  به ذات مقدس و الیتناهی 
او نخستین قدم  از  است، طلب کمک و یاری 
اولیه نقش  است، قدمی که در همان لحظات 
موثری در ایجاد آرامش و امید به آینده دارد. 
بنابراین وقتی از خانه خارج می شویم، بگوییم 
»من با امید و توکل بر خدای مهربان امروز را 

آغاز می کنم.«
انجام تکالیف و فرایض دینی هم در این زمینه 
موقعیت هایی  چنین  در  دارد،  اهمیت  بسیار 
سخن  بهتر  و  راحت تر  خود  خدای  با  انسان 

می گوید.
کار، کار، کار

از  است،  عبادت  کار  می گویند  نیست  بی خود 
ویژگی های عبادت گرفتن آرامش است، تا حاال 
شده اید  روبه رو  اتفاق  این  با  هم  شما  احتماال 
کاری می شوید،  دادن  انجام  وقتی سرگرم  که 
گم  جسم تان  و  ذهن  در  بی حوصلگی  یکباره 
تن  ما  بی حوصلگی  از  بسیاری  علت  می شود. 
ندادن به کار است، این کار که می گوییم حتما 
یک کار اداری و فیزیکی نیست. آشپزی، نظافت 
و حتی حل جدول و سرگرمی هم می تواند در 
برطرف شدن بی حوصلگی شما تاثیرگذار باشد.
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ای  خوشه  سردردهای  عصبی،  سردردهای 
رخ  چشم  فشار  علت  به  که  سردردهایی  و 
می  شان  درباره  و  شناسیم  می  را  دهند  می 
از این موارد سردرد های ناشی  دانیم. بیشتر 
از سینوس ها، کافئین و میگرن هستند که در 
میان مردم شناخته شده اند. مسلما در طول 
زندگی یکی از این سردردها را تجربه کرده اید.
 امروزه بسیاری از افراد دچار سردرد هستند 
و علتشان نیز معموال یکی از مواردی است که 
باال اشاره شد. در این میان قسمت کوچکی از 
افراد نیز وجود دارد که درگیر انواع غیر عادی 

سردرد هستند.
 صدها نوع سردرد وجود دارد. برای جدا کردن 
می خواهد  بیمار  از  معموال  پزشک  سردردها 
سابقه سردردها و عالئمی که احساس می کند 
از  همچنین  دهد،  برایش شرح  جزئیات  با  را 
بیمار خواسته می شود بگوید چه زمانی و هر 
چند وقت یکبار سردرد را تجربه می کند. هر 
کدام از انواع سردرد سابقه متمایز خود را دارد 
و این سابقه مشخص می کند چه نوع آزمایش 
هایی برای تشخیص علتش باید گرفته شود. 
ویژگی  به  راجع  بیشتر  بتواند  هرچقدر  بیمار 
ها و جزئیات سردرد به پزشک اطالعات دهد 
امکان ارزیابی درست نیز افزایش پیدا می کند.
کمتر  سردردهای  خواهیم  می  اینجا  در   

شناخته شده ای که باید از آنها آگاه باشید را 
به شما معرفی کنیم:

سردرد های فشاری
این سردردها در دقیقه و به علت یک فعالیت 
ورزش،  جمله  از  دهند  می  رخ  شدید  بدنی 
به  مزاج.  اجابت  حتی  یا  و  خندیدن  عطسه، 
دلیل فشاری که در طول بیشتر این فعالیت ها 
تحمل می کنید، فشار مایع نخاعی در سر به 
مرور افزایش پیدا می کند. این فشار منجر به 
درد می شود که خوشبختانه در بیشتر مواقع 
دلیلی برای نگرانی ندارد و بعد از گدشت چند 
دقیقه خودش از بین می رود ) البته اگر روز 
خوش شانسی تان نباشد ممکن است بیش از 

نیم ساعت طول بکشد (.
است مشکل یک رگ  نادر ممکن  موارد  در   
خونی باشد که منجر به این درد شده است. 
مانند  شدید  فعالیت  یک  از  بعد  اگر  بنابراین 
به  قوی  العاده  فوق  دردی  کردن  ورزش 
مراجعه  پزشک  به  است  بهتر  آمد  سراغتان 

کنید.

 سردرد فشار خون باال
درست همانطور که نامش می گوید این نوع 
سردرد دلیلش فشار خون است اما فشار خون 
معمولی مقصر نیست. این نوع سردرد به دلیل 
دهد.  می  رخ  خون  باالی  بسیار  بسیار  فشار 
وقتی فشار خون خیلی باال می رود، فشار روی 
مغز نیز افزایش پیدا می کند. رگ های خونی 
محدود  را  مغز  به  خون  جریان  است  ممکن 

کنند.
درد خاصی  باال  فشار خون  از  ناشی   سردرد 
سر  دستمال  بستن  از  که  دردی  مانند  دارد 
حس می کنید، یعنی روی نقاطی خاص وارد 
می  بدتر  ها  صبح  سردرد  نوع  این  شود.  می 
شود و در طول روز بهبود پیدا می کند. برای 
کاهش درد بسیار مهم است که فشار خون را 

تحت کنترل داشته باشید.
 آرتریت سلول ژانت

علت این سردرد خسته کننده، سوزاننده یا تیر 
کشنده همچنان نامعلوم است اما این شرایط 
بسیار جدی است. این را می دانیم که آرتریت 
سلول ژانت به التهاب ربط پیدا می کند و تقریبا 

همیشه در افراد باالی 60 سال دیده می شود 
که همیشه هنگام جویدن با این نوع سردرد در 
اطراف گوش ها احساس درد می کنند. حدود 
سلول  آرتریت  مشکل  که  افرادی  سوم  یک 
ژانت دارند نابینا می شوند بنابراین تشخیص 
این نوع سردرد بسیار اورژانسی است. پزشک 
ها برای درمان به سرعت از استروئید ها کمک 
می گیرند تا جلوی نابینا شدن را بگیرند و تا 

حدود زیادی درد را کنترل کنند.
 نورالژی عصب سه قلو

اینکه  احتمال  شود،  بیشتر  سنتان  چقدر  هر 
افزایش  فک  و  اطراف سر  ناحیه  در  درد  این 
پیدا کند بیشتر می شود. درد نورالژی عصب 
سه قلو بسیار تیز است ، درست مانند شوک 
الکتریکی و با کارهایی مانند لمس صورت یا 
مسواک زدن تحریک می شود. افرادی که از 
این سردرد رنج می برند ممکن است در طول 
روز چندین شوک را تجربه کنند. احتماال علت 
این درد فشار آوردن یک شریان روی یکی از 
عصب ها است. شل کردن عضالت ممکن است 
دردی  چنین  که  بیماری  اگر  اما  کند  کمک 
دارد سنش کمتر از 55 سال بود ممکن است 

علت بیماری عصبی مانند MS نیز باشد.
salamatnews.com:منبع
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بارکد ۳۹۱۱۰۵۴۹ 
آگهی تغییرات شرکت

 حمل و نقل بین المللی ره آذین جاده با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴86532 
و شناسه ملی 1۴005585۴60 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده مورخ ۹5/3/۹ و مجوز 
شماره 11/12336 مورخ ۹5/۴/12 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای الهان باقر زاده شماره ملی 2830۹3۹026 به عنوان رئیس هیئت مدیره و 
آقای امیر صادقی بازرگانی شماره ملی 2830351۹83 به عنوان مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره و آقای رسول باقر زاده گجوتی شماره ملی 2830823265 به عنوان 
عضو هیات مدیره و آقای عباسعلی ابراهیمی به شماره ملی ۴5۷۹3۴0۹5۷ )خارج 

از شرکا( به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها 
و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل و آقای رسول باقرزاده گجوتی و یا آقای الهان 
باقر زاده متفقا در غیاب ایشان با امضای آقای الهان باقر زاده به تنهایی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و ادرای با امضا الهان باقر زاده به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
تعیین سمت  و  انتخاب  امضا  تعیین وضعیت حق  تصمیمات  این مستند  ثبت  با 
هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۷۷۳۵۲/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

بارکد ۳۹۱۲۷۶۷۹ 
آگهی تغییرات شرکت

 همراه سرویس خاورمیانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴0۹832 و شناسه ملی 
 10320611880

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹5/2/20  تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای حمیدرضا رحمتی به شماره ملی 0033۹56۷15 نماینده شرکت پارس مایکروتل 
و  به سمت رئیس هیئت مدیره  از شرکا(  به شناسه ملی 101032۴6222 )خارج 
آقای جعفر بهشتی فروتن به شماره ملی 0035050081 نماینده شرکت ایما همراه 
به شناسه ملی 1۴003۹32625)خارج از شرکا( به سمت عضو هیات مدیره و آقای 
حسین پاینده به شماره ملی 00۴080۷۹5۹ )خارج از شرکا( به نمایندگی شرکت 
کاریان همراه به شماره ملی 1۴0۴0621۹2 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
علیرضا شفیع پور مطلق به شماره ملی 00۴۷5۷28۴1 )خارج از شرکا و هیئت مدیره( 

به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود 
اسالمی با امضا ثابت مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد و امضا نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضا انتخاب و تعیین سمت هیئت 
مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۷۷۳۵۴/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

بارکد ۳۹۱۱۰۰۲۶ 
آگهی تغییرات شرکت 

حمل و نقل بین المللی ره آذین جاده با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴86532 
و شناسه ملی 1۴005585۴60 

شماره  مجوز  و   ۹5/3/۹ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تهران  استان  های  پایانه  و  نقل  و  حمل  کل  اداره   ۹5/۴/12 مورخ   11/12336

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سهم  کلیه  دریافت  با   ۴5۷۹3۴0۹5۷ ملی  شماره  به  ابراهیمی  عباسعلی  آقای 

الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج شد.
ریال   ۹000000 مبلغ  به  ریال   10000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در 
.اسامی  گردید  اصالح  مذکور  به شرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش 

شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد:
آقای رسول باقر زاده گجوتی شماره ملی 2830823265 دارنده ۴500000 ریال 

آقای الهان باقر زاده شماره ملی 2830۹3۹026 دارنده ۴500000 ریال 
ماده مربوطه در اساسنامه در خصوص دارندگان امضا مجاز شرکت به شرح ذیل 

اصالح گردید.
امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و 
الهان باقر زاده  عقود اسالمی با امضا مدیرعامل و آقای رسول باقرزاده و یا آقای 
متفقا و در غیاب ایشان با امضا آقای الهان باقر زاده به تنهایی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد و اوراق عادی و ادرای با امضا الهان باقرزاده به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه درتصمیمات پیش بینی نشده 
در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  شریک  خروج  طریق  از  سرمایه  کاهش  سامانه 
پایگاه آگهی های سازمان  و در  ثبت  الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  سوابق 

ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۷۷۳۵۳/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

آگهی
خواهان  مهدیه مهر افزا دادخواستی به طرفیت خوانده سید شفیع الدین نبوی زاده  
به خواسته تنفیذ طالق و ثبت واقعه طالق تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   2۴۴ شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  تهران 
قضایی شهید صدر تهران واقع در تهران  خ شهید مطهری خ میر عماد مجتمع 
ثبت   ۹50۹۹82162۴0033۴ کالسه   به  و  ارجاع  تهران  صدر  شهید  قضایی 
گردیده که وقت رسیدگی آن  ۹5/8/8 و ساعت12    تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  دادرسی دادگاههای عمومی و 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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.
۱۱۰/۶۹8۹۶    منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۴۴دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر  تهران

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴0۹۹808۴08003۷3 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم 

تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹۷08۴2۷00631
شاکی: خانم لیال نظرشوهانی فرزند صفرعلی به نشانی شهرستان ایالم سبزی آباد پشت 
بیمارستان طالقانی قدیم متهم: خانم تهمینه کپک خرامان به نشانی شهرستان ایالم 

مجهول المکان اتهام: توهین به اشخاص عادی و تهمت
گردشکار: پس از انجام تشریفات قانونی و تکمیل بودن پرونده دادگاه ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح زیر ختم مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص اتهام خانم تهمینه کپک خرامان فعال مجهول المکان مبنی بر 
توهین و افترا با لفظ )شما را صیغه کره اند و برده اند و خراب کرده اند( نسبت به شاکی 
موضوع شکایت خانم لیال نظر شوهانی و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای ایالم به 
شماره ۹510۴308۴3۹00138 دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در 
الفاظ فوق االشاره هیچ لفظی که متضمن توهین یا افترا موردنظر مواد 608 و 60۹ قانون 
مجازات اسالمی بخش تعزیرات نمی باشد لذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی بزه مستندا 
به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 و ماده 120 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 13۹2 و اصل 3۷ قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادر و اعالم می نماید 
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 

استان ایالم خواهد بود.

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
آقاي  به طرفیت  بن  دادگستري شهرستان  اجرائي ۹۴0۴03  پرونده  با  رابطه  در 
فرهاد هاشمي علیه آقاي محمد حیدري اموال توقیف شده ذیل متعلق به آقاي 
از مبلغ کارشناسي زیر  از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده  محمد حیدري 
شروع و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته خواهدشد 
و شرکت در جلسه مزایده براي عموم به استثناء مسئولین اجرا و اقرباي نسبي و 
سببي تا درجه سوم آزاد است تاریخ مزایده روز دوشنبه 13۹5/0۷/05 ساعت 10/

ده صبح بوده که در محل اجراي احکام مدني دادگستري بن بر گزار میگردد و 
متقاضیان شرکت در جلسه مي توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از طریق دفتر 
اجراء در رابطه با چگونگي و نحوه اجراي کسب تکلیف نمایند و خریدار بایستي 
حد اقل ده درصد بهاي اموال را  در همان جلسه تؤدیع و در ظرف ده روز باقي 
مانده بهاي اموال را پرداخت نماید در غیر این صورت سپرده تودیع کننده به نفع 
دولت ضبط وآگهي مجدد صادر خواهد شد.این آگهي ضمن الصاق در دایره اجراء 
در معابر عمومي و محل فروش الصاق میشود. مال مورد مزایده عبارت است از یک 
حبه مشاع از ۷2 حبه شش دانگ قریه بن پالک 1۹0 اصلي ثبت شده در دفتر 
اسنادرسمي شماره ۷0 به شماره 66۹ که مفروز نشده و فاقد پالک ثبتي مفروز 
مي باشد . ملک فوق با عرصه اي به مساحت 16۹1 متر مربع و محصور و داراي 
زیر بنایي به مساحت 136 متر مربع به صورت قدیمي ساز)ساختمان خشت و گل 
سقف تیر چوبي( و 85 متر مربع به صورت دیوار آجري با طاق ضربي و قابل افراز 
و تقسیم است و داراي انشعابات آب و برق وگاز میباشد که تعداد 25 اصله درخت 
از شهرداري بن میزان 1۴3/3 متر مربع  باشد وطبق استعالم  نیز دارا مي  مثمر 
عقب نشیني در ضلع جنوبي و ضلع شرقي دارد که پس از عقب نشیني مساحت 
ارزش ملک طبق نظریه کارشناسي  باشد و  ملک مذکور 15۴۷/۷ متر مربع مي 
2۹15860000 ریال معادل 2۹1586000 تومان )دویست و نود ویک میلیون و 

پانصد وهشتاد وشش هزار تومان(برآورد شده است.
فرمائید.        حاصل  تماس  زیر  تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالع  کسب  جهت 

0۹13۹8652۹8 حیدري
رئیس و قاضي اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان بن-کرم شیخ پور

آگهی صدور سند
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای شماره 13۹5603010226222-۹5/5/26 هیئت 
به  اسناد و امالک رباط کریم که  اداره ثبت  اسناد عادی مستقر در  به  رسیدگی 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی طاهروکیلی فرزند 
محمد  بشماره شناسنامه ۴01 صادره از سقز نسبت به شش دادنگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۹1/۹0 متر مربع به پالک    فرعی مفروز و مجزی 
شده قسمتی از پالک  فرعی قطعه تفکیکی از 12۴ اصلی واقع در قریه رباط کریم 
حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی احمد احمدی  محرز گردیده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود.در 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص  صورتیکه 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی  به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. و در حال صدور سند 

مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م/الف1088
تاریخ نوبت اول :۹5/6/13 تاریخ نوبت دوم :۹5/6/28

کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم ابولفضل محمد حسینی

متن آگهی 
متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رضائی  کرم  رضا  شاکی   / خواهان 
تنظیم سند رسمی  به  الزام  به خواسته  محمدصادق دریکوند خوردعلی دریکوند 
ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به 
پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹50۹۹86610500۴0۴ 
تعیین شده  و ساعت 10:00  آن 13۹5/08/08  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   ۷3
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. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
– علیرضا تقی پور.

متن آگهی 
خواهان / شاکی غالمرضا اسدی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی عباس 
های  دادگاه  تقدیم  دستی  طلب  بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  بیرانوند  زنجفیل 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به پنجم شورای حل اختالف 
مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه ۹50۹۹866۹5800150 
تعیین شده  و ساعت 10:00  آن 13۹5/08/01  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   ۷3
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 ۵ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
شهرستان خرم آباد –مریم یوسفوند. 

آگهی ابالغ
پریوش  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  قنواتی  مهدی  خواهان/شاکی 
سرپاکه  وزینب  سهرابی  ضمیر  وفاطمه  سهرابی  ضمیر  ومحمد  ضمیرسهرابی 
الزام  خواسته  به  وفریباضمیرسهرابی  وپریساضمیرسهرابی  ورضاضمیرسهرابی 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ملک  سندرسمی  تنظیم  به 
عمومی)حقوقی( دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  بندرماهشهرنموده 
خوزستان-شهرستان  دراستان  بندرماهشهرواقع  شهرستان  دادگستری 
ماهشهرارجاع  شهرستان  استیل-دادگستری  ماهشهر-بلوارطالقانی-بعدازمیدان 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ۹50۹۹861302005۴۹ثبت  کالسه  وبه 
بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  آن13۹5/8/۴وساعت11:00تعیین 
دادرسی  آیین  تجویزماده۷3قانون  وبه  خواهان  ودرخواست  فوق  خواندگان 
نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه 
ازنشرآگهی  پس  شودتاخوانده/متهم  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی 
دوم  خودنسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  به  ازمفادآن  واطالع 
حاضرگردد.  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست 

شماره م.الف)16/1056(
مدیردفترشعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-علی راشدی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 62مورخ 13۹5/02/13 هیات اول موضوع قانون 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مینا 
فاضلی فرزند صید طهماس بشماره شناسنامه 2681صادره از پلدختر در ششدانگ 
پالک  مربع  متر   105/58 مساحت  به  مسکونی  عمارت  باب  یک  اعیان  و  عرصه 
1فرعی از 116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش ۷ خرم آباد خریداری از مالک 
به منظور اطالع عموم  لذا  نورعلیوند محرز گردیده است  رسمی آقای شیخ مراد 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراض داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :13۹5/06/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/6/28

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۴/۴08/۹5 شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود آقا/

بیان  را نموده است. و  لقمان رحمانی درخواست صدور گواهی حصر وراثت  خانم 
داشته شادروان علی رحمانی در تاریخ 13۹5/2/12 در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1. لقمان رحمانی زایچه: 136۷/8۹ کد ملی: ۴۹5۹۹۹۴0۴5پسر متوفی

2.بالل رحمانی زایچه 136۹کد ملی: 38300832۹۷ پسر متوفی
3. زیبا رحمانی نژاد زایچه: 1321/۴2۴ کد ملی: ۴۹5۹۷5151۷ مادر متوفی

۴.سمن آقایی زایچه: 13۴۷/326 کد ملی 5۹6۹536261 همسر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. 

از مو و رنگ موی خود چه می دانید؟
از رنگ موهایتان خسته شده اید؟ مشکی دلتان را زده؟ از موی روشن هم 

خوشتان نمی آید؟ چه رنگی را انتخاب کرده اید؟
قهوه ای سوخته؟ مطمئنید که به شما می آید؟ اگر این رنگ را تنها از روی 
کاتالوگ های موجود در فروشگاهها انتخاب کرده اید، بعید نیست 2 روز 
دیگر پشیمان شوید. اگر هم این رنگ مو را دوست شما استفاده کرده 
و شما هم خوشتان آمده، باید بدانید که یک رنگ یکسان روی موهای 

مختلف نمودهای متفاوتی دارد.
امروزه برای موهای مختلف انواع متنوعی رنگ مو تولید شده است و شما 
میتوانید با کمی دقت رنگ موی مناسب موهای خود را بیابید. نکتة مهم 
آن است که رنگ موهای شیمیایی ، در صورت ناآگاهی شما از نوع رنگ، 
می توانند مضر باشند. رنگ کردن موها پروسه ای علمی و بسیار دقیق 
است و به همین دلیل گاهی اوقات یک رنگ موی مشخص توسط دو فرد 
مختلف نتیجه کامالً متفاوتی می دهد. بیشتر رنگ موها در دو مرحله 
عمل می کنند که البته این دو مرحله همزمان اتفاق می افتد.  نخست 

رنگ اولیه مو را از بین برده و سپس رنگ جدید را جایگزین می کنند.
رنگ مو به 2 دسته موقت و اکسیداسیون تقسیم می شود. رنگهای موقت 
نیازی به اکسیدان ندارند و دانه های رنگی آنها به دلیل کوچک بودن به 
راحتی وارد کوتیکول مو شده و زیر پولکها قرار می گیرد. در این مورد، از 
آنجا که واکنش شیمیایی رخ نمی دهد با یکی دو بار شامپو زدن، رنگ از 
روی مو پاک می شود. این نوع رنگها به شکل اسپری در بازار موجود است.

رنگهای اکسیداسیون به 2 دسته دایمی و نیمه دایمی تقسیم می شوند. 
رنگهای نیمه دایمی ژله ای هستند و به اندازه 12 تا 15 بار شامپو کردن 
دوام دارند. اما رنگهای دایمی به صورت ِکِرم یا خمیر هستند و با برخی 
واکنشهای شیمیایی وارد ساختمان مو می شوند و دانه های مصنوعی 
رنگ آنها با پیگمنت های طبیعی مو مخلوط میشوند و رنگدانه های 
بزرگتری ایجاد می کنند که به صورت دایمی در مو می مانند. این رنگها 

از جمله پرمصرف ترین رنگها در سراسر جهان هستند.
و  ایجاد شفافیت  باشد:  باید 6 ویژگی داشته  یک رنگ موی مرغوب 
درخشندگی ، قابلیت پوشانندگی کامل ، خواص پایداری بیشتر ، سازگاری 
با پوست، ایجاد رنگ طبیعی و نرمی در مو. در مقابل ، رنگ موی نامرغوب 
معموالً باعث کدورت مو می شود، آنرا خشک میکند و تمام سطح مو 
را نمیپوشاند. افراد از لحاظ رنگ پوست و ظاهر به 2 دسته گرم و سرد 
تقسیم میشوند. رنگ موی انتخابی باید ضد رنگ پوست باشد تا آن را 

خنثی و چهره را جذاب تر کند. 
به طور کلی ، افراد الغر را جزو دسته سرد و اشخاص چاق را جزو دسته 

گرم طبقه بندی میکنند. 
افرادی که پوستهای تیره دارند جزو دسته سرد و افرادی که پوست روشن،  

سفید و سرخ دارند جزو دسته گرم هستند. 
برای افرادی که جزو دسته سرد هستند رنگ های شرابی ، مسی ، شاه 
بلوطی، طالیی، فندقی، بادامی و آجری مناسب است و برای افرادی که 
جزو دسته گرم هستند ، بلوند خاکستری، زیتونی، صدفی، قهوه ای مات 

یا بلوند دودی پیشنهاد می شود.
سطح رنگ  ها را از درجة شماره 1 تا 10 تقسیم بندی کرده اند. رنگ شماره 
ده مو را روشن و شماره یک آن را تیره می کند. رنگ موی سیاه ، نور کمی 
را منعکس می کند و این درست برخالف عملکرد رنگ موی بور است. هر 
رنگی می تواند از رنگ روشن تر یا تیره تر ساخته شود و با اضافه کردن یک 

رنگ  تیره و یا روشن می توان این درجه را تغییر داد.
وقتی که رنگ موهای خود را روشن می کنید ، هالة گرمی از رنگ های زرد 
و قرمز دور شما دیده می شود. به یاد داشته باشید که ترکیب رنگ های زرد 

و قرمز، رنگ نارنجی را تولید خواهد کرد، نه رنگ دلخواه شما را.
در ضمن انتخاب اکسیدان ، آشنائی با واریاسیون ها و انواع رنگ موها، 

آموزش چرخه رنگ و پوشش موی سفید را نیز مد نظر داشته باشید.
قدسی اشراقی- موسس آموزشگاه میالنا

گوناگون
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حذف وقت استراحت فنی از لیگ جهانی 2017 
والیبال

براساس تصمیم فدراسیون جهانی والیبال وقت استراحت فنی از 
لیگ جهانی 201۷ حذف می شود.

خرداد   12 والیبال   201۷ جهانی  لیگ  های  رقابت  کشی  قرعه   
آغاز  رقابت ها  این  یک  سطح  در  تیم   12 باحضور   13۹6 سال 

می شود.
و  ایتالیا  برزیل،  تیم های  با  اول  هفته  در  نیز  ایران  ملی  تیم 
لهستان، هفته دوم با صربستان، آرژانتین و بلژیک و در هفته سوم 

با آمریکا، روسیه و لهستان هم گروه است.
براساس تصمیم فدراسیون جهانی والیبال لیگ جهانی 201۷ نیز 
بدون وقت استراحت فنی برگزار می شود. وقت استراحتی که در 
امتیازهای 8 و 16 به تیم ها داده می شد از این رقابت ها حذف 

می شود.
فدراسیون جهانی والیبال در المپیک 2016 ریو برای نخستین بار 
را بدون دو  انجام دادو مسابقه ها  را  این کار  به صورت آزمایشی 

وقت استراحت فنی در هر ست برگزار کرد.
در  است  مریبان  اختیار  در  که  استراحت  دوزمان  تنها  بنابراین 

هرست وجود دارد.

اصفهان قهرمان مسابقات کشوری نوجوانان وجوانان 
تیراندازی با کمان

مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان وجوانان با حضور 150 کماندار 
برگزار شد.

مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان وجوانان با حضور 150 کماندار از 
استانهای اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی،چهار محال و بختیاری، 
خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، 
لرستان، مرکزی، یزد و تهران و جزیره کیش برگزار شد که در پایان 
اصفهان با ۴ طال، 2 نقره و یک برنز اول شد، تهران با چهار  طال 
عنوان دوم را به دست آورد و استان البرز نیز با دو طال، هفت نقره 

و دو برنز رتبه سوم این مسابقات را از آن خود کرد.

باشگاه األهلی با جانشین منتظری قرارداد بست
باشگاه األهلی قطر برای بازیکن آسیب دیده ایرانی خود جانشین 

پیدا کرد و یک مدافع بحرینی را جذب کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از الوطن، پژمان منتظری مدافع تیم ملی 
انتخابی جام جهانی 2018  برابر چین در  ایران در دیدار  فوتبال 
بازیکن  این  دیدگی  آسیب  شد.  مواجه  دیدگی  آسیب  با  برزیل 
او تا 2 ماه  ایرانی که در األهلی قطر بازی می کند جدی است و 

نمی تواند تیم باشگاهی خود را همراهی کند.
با وجود این که األهلی قرارداد منتظری را تمدید کرده و بوناچیچ 
سرمربی کروات این تیم با جدایی این بازیکن ایرانی مخالفت کرده 
به شروع شدن  با توجه  باشگاه األهلی تصمیم گرفت که  اما  بود، 
فصل جدید لیگ ستارگان قطر برای منتظری جانشین پیدا کند.

روزنامه الوطن قطر به نقل از باشگاه األهلی نوشت که این باشگاه 
قطری سید عدنان مدافع بحرینی را که سابقه حضور در الخور را 

دارد جانشین منتظری کرد.
با این تصمیم باشگاه األهلی معلوم نیست که تکلیف منتظری چه 
زیادی  عالقه  تابستانی  جابجایی  فصل  ابتدای  در  او  شد.  خواهد 
داشت تا به استقالل بر گردد، اما در نهایت کادر فنی آبی پوشان 
پایتخت تصمیم گرفتند که با کنعانی زاده گان قرارداد امضا کنند.

لیونل مسی برترین گلزن تاریخ آرژانتین
زیرا  ندارد  تمامی  مسی  لیونل  رکوردشکنی های 
او اکنون توانسته است با شکستن رکورد آلفردو 
دی استفانو به بهترین گلزن آرژانتینی تاریخ تبدیل 

شود.
لیونل مسی در اولین دیدار خود در این فصل لیگ 
قهرمانان اروپا توانست هت تریک کند و عالوه بر 
ثبت ششمین هت تریک در لیگ قهرمانان اروپا، 

رکورد برترین گلزن آرژانتینی تاریخ را شکست.
توصیف آنچه مسی در زمین فوتبال انجام می دهد 
خیلی سخت است. حاال این بازیکن با سه گلی 
که در بازی برابر سلتیک به ثمر رساند، بار دیگر 
کتاب رکوردهای فوتبال را ورق زد و بار دیگر آن 
را بازنویسی کرد. لیونل مسی اکنون با 515 گل 
باشگاهی و ملی، باالتر از آلفردو دی استفانو با 51۴ 
این  بود. در  تاریخ فوتبال  آرژانتینی  برترین  گل، 
بین مسی با 58 گل در تیم ملی کشورش توانسته 
برترین گلزن تیم ملی آرژانتین باشد و ۴5۷ گل نیز 
برای بارسلونا به ثمر رسانده است که باعث شده این 

بازیکن برترین گلزن تاریخ بارسلونا نیز باشد.
پیش از این آلفردو دی استفانو با 51۴ گل )۴85 
گل در رده باشگاهی، 6 گل با آرژانتین و 23 گل 
با تیم ملی اسپانیا( را در کارنامه خود داشت. این 
بازیکن در سال 1۹66 از فوتبال خداحافظی کرد تا 

بعد از 50 سال رکوردش شکسته شود.
لیونل مسی با پنج توپ طال و 2۹ جام قهرمانی 
تاریخ  بازیکنان  پرافتخارترین  از  بارسلونا، یکی  با 
محسوب می شود که البته همراه تیم ملی کشورش 

نتوانسته است به عنوان قهرمانی برسد.

بیستمین سالگرد حضور ونگر در آرسنال
آرسن ونگر در بیستمین سال حضور خود روی 
نیمکت آرسنال بار دیگر اظهار کرد از بازنشستگی 

ترس دارد و نمی خواهد به این موضوع فکر کند.
20 سال پیش در چنین روزی آرسن ونگر به عنوان 
سرمربی جدید آرسنال انتخاب شد. توپچی های 
لندن امروز شنبه باید در هفته پنجم لیگ برتر برابر 
هال سیتی به میدان بروند. این دیدار در بیستمین 
سال حضور ونگر روی نیمکت آرسنال باعث شده 

است تا دیدار خاصی برای ونگر باشد.
در  ونگر  مداوم  حضور  شدن  متوجه  بهتر  برای 
آرسنال می توان اینطور نیز گفت که اگر حضور 
تمام مربیان لیگ برتری را روی هم جمع کنیم، به 
حضور ونگر روی نیمکت آرسنال نمی رسد. هرچند 
قرارداد ونگر در پایان فصل جاری به تمام می شود 
و بعید به نظر می رسد ونگر به کارش در آرسنال 
ادامه بدهد، با این حال نمی توان از میراثی که او در 
شمال لندن از خود به جای گذاشته است به آسانی 
گذشت.  ونگر در نشست خبری پیش از دیدار با 
هال سیتی گفت: راستش هنوز هم از بازنشستگی 
ترس دارم و از مدت ها قبل می ترسیدم این اتفاق 
این  به  کردن  فکر  همیشه  بدهد.  رخ  من  برای 

موضوع ناراحت کننده است. 

خبرخبر

آگهی
خواهان سعید رستمی  دادخواستی به طرفیت خوانده  حسن فتح الهی کیان به 
خواسته اعسار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه  1۴6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر جنوبی مجتمع 
شهید محالتی ارجاع و به کالسه  ۹۴0۹۹8023110081۹ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  ۹5/8/5 و ساعت  ۹ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار 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.
 ۱۱۰/۶۹88۵    منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱۴۶دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری به  اقای حسن رحیمی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد  جهت 
دفاع از اتهام خود دائر بر تهدید با چاقودر پرونده کالسه ۹50518 شعبه101در 
جلسه مورخ ۹5/0۹/03 ساعت ۹/30 در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور 

دادگاه راسا مبادرت به صدور رای غیابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه۱۰۱ دادگاه کیفری دوشهرستان ایالم 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    13۹۴6033101000۴3۹۷ شماره  برابررای 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای محمدحسین 
قیاسی خلف فرزند فتحعلی بشماره شناسنامه 6 صادره از کاغذ کنان درششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 31.0۷ متر مربع پالک 10۴85 فرعی از163 اصلی 
از مالک  اهری نبش نسترن 12پ 138  خریداری  واقع در کرج جاده مالرد خ 
رسمی آقای ایرج سمیعی وبانو زهرا مدعوه پروین شریفی محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف6020
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹5/06/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹5/06/28

 منصور هدایتکار  رئیس ثبت اسناد وامالک 

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری به اقای یوسف قادری  فعال متواری و مجهول المکان ابالغ میگردد  
تا ظرف مدت یکماه پس از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام  انتسابی مبنی بر 
سرقت در خصوص رضا رضایی به همراه داشتن یک ضامن معتبر )کارمند رسمی( 
قانونی  ازمهلت مقرر موجب تصمیم  این مرجع حاضر شوید عدم حضور پس  در 

خواهد شد ضمنا میتوانید یک وکیل همراه داشته باشید .
دادیار شعبه هفتم هفتم دادسرای عمومی و انقالب ایالم- عادل بازیار

آگهی
پیرو آگهی منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمد باقری فرزند 
ابالغ می گردد در خصوص تجدیدنظر خواهی  باشد  المکان می  ایار که مجهول 
این  از  به دادنامه شماره ۹5-۷01 صادره  آبادی بطرفیت شما نسبت  زهره عزیز 
شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدیدنظر خواهی به شما ابالغ 
میشود مقتضی است حسب ماده 3۴6 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به 
این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و ال پرونده با همین کیفیت به 

تجدیدنظر ارسال میگردد.
۱۱۰/۶۹8۹۴   مدیر دادگاه شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده شهید صدر تهران 

آگهی
خواهان دیانا سرای جاوید  دادخواستی به طرفیت خوانده  قاسم امیری به خواسته 
به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که  طالق 
جهت رسیدگی به شعبه 2۴۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر 
تهران واقع در تهران  خ شهید مطهری خ میر عماد مجتمع قضایی شهید صدر 
تهران ارجاع و به کالسه ۹50۹۹82162۴00۴01  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۹:30 ساعت    و   ۹5/8/2 آن  
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار 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.
۱۱۰/۶۹8۹۰    منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۴۴دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر  تهران

آگهی
به  عباسی  مهین  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  کزازی  غالمحسین  خواهان 
که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تمکین  به  الزام  خواسته 
شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  2۴۴دادگاه  شعبه   به  رسیدگی  جهت 
صدر تهران واقع در تهران  خ شهید مطهری خ میر عماد مجتمع قضایی شهید 
وقت  که  گردیده  ثبت   ۹50۹۹82162۴00561 کالسه  به  و  ارجاع  تهران  صدر 
رسیدگی آن ۹5/8/2  و ساعت  ۹تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار 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.
۱۱۰/۶۹8۹۲    منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۴۴دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر  تهران

دادنامه
تاریخ رسیدگی -۹5/6/1

شماره پرونده  251003۷۹/۹5
شماره دادنامه -۹5/6/3-۹50۹۹۷1025100562  

مرجع رسیدگی شعبه 151 شورای حل اختالف شماره ۴ تهران 
خواهان – آرا نوذری 

خوانده –  شاپور سلطانی فر فرزند محمد حسین 
خواسته – الزام به تنظیم سند نقل و انتقال سند اتومبیل لیفان به شماره شهربانی 

56۹ ی 12-ایران ۴۴ 
تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  –خواهان  گردشکار 
داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
مدارک ومحتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
رای قاضی شورا –در خصوص دعوی خواهان آراد نوذری به طرفیت شاپور سلطانی 
فر که به خواسته الزام به تنظیم سند نقل و انتقال سند اتومبیل لیفان به شماره 
شهربانی 56۹ ی 12-ایران ۴۴ شورا با بررسی محتویات پرونده اعم از سند مالکیت 
خودرو و قرارداد عادی به تاریخ ۹5/2/3 مبنی بر اینکه طرفین معامله هیچ کدام 
به دیگری بدهی مالی ندارند و فقط انتقال سند مالکیت اتومبیل بوده و با توجه به 
ابالغ قانونی نشر آگهی و انتظار کافی و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
عدم اعزام نماینده قانونی و عدم ارسال الیحه ای مبنی بر بری الزام بودن خویش 
و  مدنی  دادرسی  آئین  ماده 1۹8 ق  به  مستندا  و   ۹5/6/1 مورخه  و صورتجلسه 
ماده ۹ قانون شورای حل اختالف و مواد 2۷1-128۴-1301 قانون مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به الزام به تنظیم سند مالکیت و انتقال خودرو و شماره 561 
ی 12 –ایران ۴۴ لیفان به نام خواهان پرونده آراد نوذری فرزند حسین به شماره 
ملی فوق الذکر صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت قانونی 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف همین مهلت 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی تهران می باشد.
۱۱۰/۶۹888  شعبه ۱۵۱ مجتمع شماره ۴ تهران 

اگهی مفقودی
سندکمپانی و برگ سبز خودرو فولکس گل به رنگ زغالی متالیک مدل 138۴ 
به شماره انتظامی ایران ۷32/33ی 1۷ و شماره موتور CDH 3505۷۴ شماره 
شاسی IR 8۴5210013۷3 به نام عباس منیر گیگل مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است .
بابلسر 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / 

یزدانی  نواب جنب مبل  راه  بابل چهار  نشانی  به  فرزند حسنجان  صادق مقدسی 
فروشگاه کهکشان 

مشخصات محکوم علیه /
مهدی فضلی فرزند بهروز نشانی مجهول المکان 

محکوم به 
بموجب رای شماره ۴۴۴ تاریخ ۹5/۴/30 شعبه 12 شورای  حل اختالف شهرستان 

بابل 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یک میلیون یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چکها به شماره 68265۷ مورخ ۹۴/12/20 و 682653 مورخ 
۹5/1/20 به عهده بانک صادرات لغایت تاریخ وصول در حق خواهان صادر گردد 

رای صادره غیابی است 
شعبه ۱۲شورای حل اختالف شهرستان  بابل 

آگهی 
جناب آقای رضا پور شعبان فرزند قربان در پرونده کالسه ۹5088۹ شکایتی علیه 
بابل در  اول دادیاری  از حق که در شعبه  بر تصرف عدوانی و ممانعت  شما دائر 
جریان رسیدگی قرار دارد چون در آدرس اعالمی مورد شناسایی قرار نگرفته اید 
لذا بدین وسیله به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت یکماه 
جهت دفاع از خویش و یا ارسال الیحه اقدام نمایید در صورت  عدم حضور موجب 

تصمیم قانونی خواهد شد 
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای بابل 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۴0۹۹808۴0۹01685 شعبه )پنجم دادیاری (متهم  آگهی 
تحت  و جرح عمدی  ایراد  اتهام  به  عباس  فرزند  بیگی  خاتون  بنام جعفر  احضار 
اجرای  در  متهم  بودن  المکان   مجهول  به  عنایت  با  و  است  گرفته  قرار  تعقیب 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای   دادرسی  آیین  قانون   1۷۴ ماده  مقررات 
کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعدمقرر )یکماه از تاریخ نشر اگهی ( جهت 
دفاع ازاتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد .
مدیر دفتر شعبه پنجم  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ایالم

آگهی ابالغ 

دراجرای ماده 1۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری  اقای محمد کوچکی فرزند ستار 
فعال مجهول المکان به اتهام کیف قاپی در پرونده شماره ۹۴0۹۹808۴1200635 
شعبه دوم بازپرسی دادسرای ایالم تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد تا ظرف 
مهلت یکماه از تاریخ نشر این اگهی جهت دفاع از اتهام منتسبه به خود در این 

مرجع حاضر و الی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد .
بازپرس دوم دادسرای ایالم تیموری کیا 

آگهی ابالغ 

دراجرای ماده 1۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری  دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری به اقای رضا هواسی  فعال مجهول المکان که به اتهام کالهبرداری و 
جعل و استفاده از سند مجعول  در پرونده شماره ۹30۹۹808۴13016۹۹شعبه 
سوم بازپرسی دادسرای ایالم تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 
یکماه از تاریخ نشر این اگهی جهت دفاع از اتهام منتسبه به خود در این مرجع 

حاضر و الی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد .
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم  

آگهی ابالغ 
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  کیفری   دادرسی  ایین  قانون   1۷۴ ماده  دراجرای 
اله و جهانگیر نظری و شاهین شکرالهی و یوسف  اقایان روح  در امور کیفری به 
شماره  پرونده  در  زندان  از  غیبت  اتهام  به  که  المکان  مجهول  فعال  ابراهیمی 
۹۴10۴5شعبه سوم بازپرسی دادسرای ایالم تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد 
تا ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر این اگهی جهت دفاع از اتهام منتسبه به خود در 

این مرجع حاضر و الی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد .
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم  

اگهی ابالغ
 وقت رسیدگی

بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری به خانم 1- مهناز محمدی2- زهرا نوری زاده فعال مجهول المکان 
ابالغ می گردد  جهت دفاع از اتهام خود دائر بر جعل او استفاده از سند مجعول در 
پرونده کالسه ۹5055۷ شعبه 10۴ کیفری 2 ایالم در جلسه مورخ 13۹5/۷/28 
ساعت 8/30 در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت به 

صدور رای غیابی خواهد نمود.
منشی دادگاه کیفری شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دوشهرستان ایالم 

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری به  اقای علیشاه فاضلی  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد  جهت 
دفاع از اتهام خود دائربر تصرف اراضی ملی در پرونده کالسه ۹50568شعبه10۴ 
کیفری 2 ایالم در جلسه مورخ ۹5/08/05 ساعت8/30 در این دادگاه حاضر در 

صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت به صدور رای غیابی خواهد نمود.
منشی دادگاه کیفری شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دوشهرستان ایالم 

اگهی ابالغ 
وقت رسیدگی

بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری به خانم فاطمه میرزایی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد  جهت 
مورخ  جلسه  شعبه101در   ۹۴0۷۹۷ کالسه  پرونده  در  دائر  خود  اتهام  از  دفاع 
راسا  دادگاه  عدم حضور  در صورت  حاضر  دادگاه  این  در  ساعت 11   ۹5/0۹/03

مبادرت به صدور رای غیابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه۱۰۱ دادگاه کیفری دوشهرستان ایالم 

آگهی ابالغ 
فرزند  پور خداداد  اقای حسن  کیفری   دادرسی  ایین  قانون  ماده 1۷۴  دراجرای 
پرونده شماره  اتهام سرقت موتور سیکلت  در  به  المکان  غالمرضا  فعال مجهول 
۹50120 شعبه دوم بازپرسی دادسرای ایالم تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد 
تا ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر این اگهی جهت دفاع از اتهام منتسبه به خود در 

این مرجع حاضر و الی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد .
بازپرس دوم دادسرای ایالم تیموری کیا 

فضاسازی  به  واکنش  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
سعودی ها علیه ایران در پارالمپیک 2016 گفت 
که به زودی موضع گیری رسمی در این رابطه 

اعالم خواهد شد.
در  جوانان  و  ورزش   وزیر  گودرزی،  محمود 
جمع خبرنگاران و در مراسم رونمایی از تابلوی 
ناشنوایان در رابطه با انتقاد عربستان و فضاسازی 
 2016 پارالمپیک  در  ایران  البسه  طرح  درباره 
و  ورزش   وزارت  زمینه   این  در  کرد:  تصریح 
اعالم  را  خود  رسمی  موضع  زودی  به  جوانان 

خواهد کرد.
گودرزی با اشاره به عملکرد بسیار خوب کاروان 
پارالمپیک ایران در بازی های ریو، خاطرنشان کرد: 
عملکرد ورزشکاران پارالمپیک در ریو تا به امروز 
راضی کننده و قابل توجه بوده است و متناسب با 
تعداد ورزشکاران اعزامی و سهمیه هایی که کسب 
کرده اند توانسته اند مدال های خوش رنگی را به 
بیاورند و رکوردهای خوبی را جا به جا  ارمغان 
کنند. بنابراین من از عملکرد آنها تا به این لحظه 
رضایت کامل دارم و آرزوی موفقیت در ادامه راه 

برای پارالمپیکی ها را دارم.
وی هم چنین درباره تغییر برند البسه تیم ملی 
فوتبال از جیووا به آدیداس افزود: در این زمینه  
است  گیرنده  تصمیم  خود  فوتبال  فدراسیون 
نه وزارت ورزش  و جوانان. البته به اعتقاد من 
فدراسیون  از سوی  عاقالنه ای است که  تصمیم 

هزینه  برند  این  زیرا  است،  شده  گرفته  فوتبال 
سنگینی را به فدراسیون فوتبال تحمیل می کرد. 
آدیداس برند خوبی است و من نیز موافق استفاده 
فوتبال  تیم   ملی  پیراهن  طرح  در  برند  این  از 

هستم.
در  حضورش  با  رابطه  در  همچنین  گودرزی 

فدراسیون ناشنوایان، خاطر نشان کرد: ورزشگاه 
ناشنوایان به جهت تالش های 30 ساله مرحوم 
سازمان  رییس  دومین  داوودی  مصطفی  حاج 
ورزش کشور و پدر شهید تاسیس شد و حقی 
یک  که  بود  ناشنوایان  ورزش  جامعه  گردن  بر 
ورزشگاه به نام وی نامگذاری شود. بنابراین سال 
گذشته پیشنهاد این مساله در شورای معاونان 
توافق  به  و   قرار گرفت  بررسی  وزارتخانه مورد 
رسید که فدراسیون ناشنوایان به نام این بزرگوار 
نامگذاری شود. بنابراین امروز با حضور در محل 
این فدراسیون ضمن رونمایی از تابلوی ناشنوایان 
سعی کردم یاد و خاطره این بزرگوار را نیز گرامی 

بدارم.
خصوص  در  همچنین  جوانان  و  ورزش   وزیر 
فدراسیون  رییس  داوری،  افشین  پیشنهاد 
فدراسیون  این  گرفتن  قرار  بر  مبنی  ناشنوایان 
جوایز  سازی  یکسان  و  پارالمپیک  مجموعه  در 
مساله  این  کرد:  اظهار  ناشنوایان،  ورزشکاران 
مقررات  باید  و  دارد  بین المللی  مقررات  به  نیاز 

بین المللی خود را طی کند.

واکنش وزیر ورزش به فضاسازی  سعودی ها علیه ایران در پارالمپیک 2016

مهاجم تیم ملی ایران از شرایط خود 
در تیمش راضی است و امیدوار است 
بتواند  تیمش  برای  بازی  صورت  در 

15 گل به ثمر برساند.
دوره  یک  از  بعد  نژاد  قوچان  رضا 
انگلیس  یک  دسته  لیگ  در  ناموفق 
با چارلتون، به فوتبال هلند بازگشت 
و در ترکیب هیرنفین عملکرد خوبی 
از خود نشان داده است و تا اینجای 
لیگ  موفق  بازیکنان  از  یکی  فصل 

هلند بوده است. او در هفته گذشته توانست 
به  برای تیمش  توئنته  برابر  بازی  دو گل در 

ثمر برساند.
رضا قوچان نژاد درباره ارزیابی خود از آخرین 
شرایط خود گفت: خوشبختانه شرایط خوبی 
تیم  هستم.  کردن  بازی  آماده  کامال  و  دارم 
به  هفته  و  است  کرده  پیدا  خوبی  شرایط 
برتر  فوتبال  چقدر  هر  می شویم.  بهتر  هفته 
فرصت های  بگذاریم،  نمایش  به  را  مالکانه  و 
من  و  داشت  خواهیم  گلزنی  برای  بیشتری 
هم می توانم گل های بیشتری به ثمر برسانم. 
هیچ  هستم  هیرنفین  اول  مهاجم  من  اینکه 
فشاری روی من نمی آورد. قبال نیز در چنین 
که  نیست  سالی  اولین  این  بودم.  شرایطی 
فوتبال حرفه ای بازی می کنم. اگر تیم خوب 
تیم  روی  بیشتری  تاثیر  می توانم  کند،  بازی 
را  زیادی  موقعیت های  و  باشم  داشته  خودم 

تبدیل به گل کنم. من از حضور در هیرنفین 
خیلی راضی هستم و خیلی دوست دارم که 
در این تیم باشم. هیرنفین را مثل خانه خودم 

می دانم و از پیشرفت  تیم راضی هستم.
در  تیم  خوشبختانه  داد:  ادامه  نژاد  قوچان 
امیدوار  و  است  گرفته  قرار  خوبی  شرایط 
در  قدرت  با  نیز  شنبه  روز  بازی  در  هستیم 
زمین حاضر شویم و به امتیازهای کامل آن 
فلسفه مشخصی  یک  ما  مربیان  تیم  برسیم. 
رفته  ما  می کنیم.  کار  آن  روی  ما  و  دارد 
تا همین جا هم  رفته بهتر می شویم ولی ما 
از شرایطی که داشتیم راضی هستیم ولی به 
خوبی می دانیم که جا برای پیشرفت در تیم 

ما زیاد است.
تاکنون در 5 دیدار خود در شروع  هیرنفین 
فصل لیگ هلند توانسته است 8 امتیاز کسب 
گل   3 زدن  با  نیز  نژاد  قوچان  رضا  و  کند 

موفق ترین بازیکن این تیم بوده است.

قوچان نژاد:

 امیدوارم امسال، سال من باشد

واشنگتن پست گزارش داد: ›سیامند رحمان‹ با 
بلند کردن و نشاندن وزنه ای به سنگینی سه بچه 
فیل، رسما نامش را به عنوان قوی ترین ورزشکار 

تاریخ بازیهای پارالمپیک ثبت کرد.
 Marissa ›در این گزارش به قلم › ماریسا پین

Payne آمده است: ›
› سیامند رحمان‹ رسما نام خود را به عنوان قوی 
ترین ورزشکار تاریخ بازیهای پارالمپیک به ثبت 

رساند.
برداری  وزنه  رقابتهای  در  ایرانی،  ورزشکار  این 
›بازیهای پارالمپیک 2016 ریو‹ با بلند کردن و 
نشاندن وزنه 310 کیلوگرمی بر جایگاه، صاحب 
کیلوگرم   10۷ اضافه  به  دسته  در  طال  مدال 
مردان شد و رکورد جدیدی را در این ماده به 

ثبت رساند.

همه  که  بود  زیبا  حدی  به  رحمان  اجرای 
وجد  شدت  از  ورزشگاه  در  حاضر  تماشاگران 
هلهله  و  شادی  زدند.  می  فریاد  خوشحالی  و 
هموطنان رحمان در ورزشگاه ؛ تمام جمعیت 
تماشاگر حاضر در ورزشگاه را به تشویق و فریاد 

شادی واداشت.
وزنه ای به سنگینی 310 کیلوگرم؛ معادل وزن 
سه بچه فیل و یا 50 توپ بولینگ و یا 85 گالن 

شیر است. 
با این  واقعا تصور اینکه انسانی بتواند وزنه ای 
سنگینی را روی سینه خود بنشاند و بعد فقط 
با استفاده از قدرت قسمت باالیی بدن آن را بلند 

کنید؛ حقیقتا ناممکن است.
رکورد قبلی این ماده هم با وزنه 2۹0 کیلوگرمی 

در اختیار خود رحمان بود.

›سیامند رحمان‹؛ قدرتی خارق العاده در تاریخ پارالمپیک
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احداث 10 هزار مترمربع فضای سبز در 
شهرکرد

مدیر عامل سازمان پارک ها وفضای سبز شهرداری 
سنندج گفت: با هدف افزایش سرانه فضای سبز 
عملیات احداث 10 هزار مترمربع فضای سبز در دو 

پرژه عمرانی سطح شهر آغاز شده است.
عرفان فتحی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: احداث 
فضاهای سبز شهری حس جامعه گرایی و داشتن 

زندگی مسالمت آمیز را در جامعه باال می برد.
وی افزود: ایجاد فضاهای سبز شهری چهره مالیم 
و خشن شهرها را لطیف و مسرت بخش می کند و  

نمای شهرها را زیبا و شگفت انگیز جلوه می کند.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
سرانه  افزایش  راستای  در  کرد:  عنوان  سنندج 
فضای سبز خوشبخانه در سال جاری در کنار اکثر 
پروژه های عمرانی عملیات احداث فضای سبز هم 

در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
فتحی، از آغاز عملیات احداث 10 هزار متر مربع 
فضای سبز در سنندج خبر داد و افزود: عملیات 
احداث فضای سبز ورودی شهرک پیام به متراژ ۴ 
هزار متر مربع و احداث 6 هزار متر مربع فضای 
سبز در تقاطع غیر همسطح کوسه هجیج از جمله 
اقدامات این سازمان در جهت افزایش سرانه فضای 
سبز است. وی گفت: در مرداد ماه سال جاری هم  
عملیات احداث 6 هزار متر مربع فضای سبز در 
پروژه ساماندهی ورودی سنندج – کرمانشاه احداث 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.

برخی برنجکاران ساالنه  فقط 
هفت میلیون تومان درآمد دارند

رئیس مجمع نمایندگان مجلس گیالن گفت:برخی 
از برنجکاران در حال حاضر تنها با هفت میلیون 

تومان درآمد ساالنه روزگار سپری می کنند.
تحقیقات  با  نتوان  بائوج الهوتی گفت:اگر  مهرداد 
علمی، کشاورزی را اقتصادی کرد، باید در آینده 
فاتحه کشور را خواند و از تمام آرزوها قطع امید 

کرد.
وی با اشاره به اینکه امروز وضعیت اقتصادی اکثر 
کشاورزان کشور شرایط مطلوبی ندارد، خاطرنشان 
تحقیقاتی در بخش،  مراکز  کرد: در حال حاضر 
کردن  اقتصادی  برای  را  بی وقفه ای  تالش های 
کشاورزی انجام می دهند، اما هنوز دست عده ای که 
تنها به دنبال منافع خود می گردند و حتی بعضی 
از آنها در دستگاه های دولتی نفوذ دارند، از سفره 

کشاورز کوتاه نشده است.
رئیس مجمع نمایندگان مجلس گیالن ادامه داد: 
در این راستا دو مانع بیشتر وجود ندارد؛ یا درک 
درستی برای تبدیل دانش به ثروت فراهم نشده یا 
مانعی پشت آن قرار گرفته که منافع عده ای سودجو 

در آن نهفته است.

از خرید و فروش سنبل آبی در تهران
 جلوگیری می شود

رئیس شورای اسالمی تهران گفت:با هماهنگی های بعمل آمده از خرید و 
فروش آن در سطح شهر تهران جلوگیری می شود.

مهدی چمران در بازدید از غرفه محیط زیست الهیجان واقع در محل 
برگزاری جشنواره فرهنگی اقتصادی الهیجان که در بوستان هنرمندان 
تهران افتتاح شده بود از تالش های اداره کل حفاظت محیط زیست 

گیالن در مهار سنبل آبی تقدیر کرد.
وی گفت: با هماهنگی های بعمل آمده از خرید و فروش آن در سطح شهر 

تهران جلوگیری می شود.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا،سنبل آبی نام یک گونه از تیره غالفیان 
است. این گیاه در دو سال گذشته وارد تاالبهای استان گیالن خصوصأ 
تاالب بین المللی انزلی، تاالب عینک رشت و چند آب بندان شهرستان 

شفت شده است.
یک گونه غیر بومی است و گسترش سریع آن و پوشش کامل سطح آب 
موجب بروز مشکالت عدیده زیست محیطی خصوصأ کاهش تنوع زیستی 

و مرگ تدریجی تاالبها را فراهم می کند.
دریاچه ویکتوریا در کشور اوگاندا ، تانزانیا و کنیا ، نمونه ای از مکان هایی 
است که توسط این گیاه به اکوسیستم طبیعی خسارت وارد شده و این 
دریاچه پس از آغشته شدن به این گیاه تأثیر منفی زیادی بر اقتصاد مردم 

منطقه گذاشت.
سنبل آبی ممکن است باالتر از سطح آب به اندازه 1 متر در ارتفاع رشد 
کند . دارای برگ های گسترده، ضخیم، براق و تخم مرغی شکل 10 تا 

20 سانتی متری میباشد که در سطح آب شناور است.

برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی با تنوع کم نظیر 
تولیدات سنتی در کرمانشاه

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان کرمانشاه از برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع 

دستی با تنوع کم نظیر تولیدات سنتی در کرمانشاه خبر داد.
پروانه حیدری در این باره اظهارکرد: نهمین نمایشگاه صنایع دستی و 
سوغات استانهای سراسر کشور از 2۹ شهریور ماه جاری در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه برگزار خواهد شد.
 وی ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه 5 روزه بوده و تا دوم مهر ماه به طول 
خواهد انجامید.  معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: تالش مان بر 
آن است که در این نمایشگاه سراسری، تنوع خاصی از رشته های مختلف 

صنایع دستی و هنرهای سنتی را به نمایش عموم مردم استان بگذاریم.
 حیدری تصریح کرد: برای این نمایشگاه 115 غرفه در سالن های تاق 
بستان و بیستون مجموعه نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه در نظر 
گرفته ایم که 60 غرفه به 30 استان کشور و 55 غرفه به هنرمندان و 

صنعتگران استان اختصاص می یابد.
 وی تاکید کرد: به صنعتگران و هنرمندان برجسته هر کدام از استانهای 

مختلف کشور دو غرفه اختصاص یافته است.
 معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: این نمایشگاه در روزهای عادی 
از 10 صبح تا 10 شب دایر است و در روزهای تعطیل نیز از ساعت 16 
تا 22 دایر خواهد بود.  حیدری یادآور شد: در حال حاضر هنرمندان و 
صنعتگران استان کرمانشاه در قالب 60 رشته مختلف صنایع دستی و 
هنرهای سنتی مشغول فعالیت هستند که عمده ترین آنها گیوه بافی، گلیم 
بافی، ساخت سازهای سنتی، ابزار آالت فلزی، معرق و منبت و ... می باشد.

خبر خبر

موانع  و  ها  المان  از حذف  زاده  تقی  مهندس 
اجرای سیاست های  راستای  در  زائد  فیزیکی 
کالنشهر  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت 
خبر  شهروندی  حقوق  ارتقای  قالب  در  تبریز 

داد.
معاون خدمات شهری و اجرایی منطقه با تاکید 
بر لزوم بهسازی، آراستگی و ایمن سازی معابر 
و محیط های شهری، تصریح کرد: پیرو اجرای 
خدمات  معاونت  حوزه  کالن  های  سیاست 
رسیدگی  منظور  به  و  تبریز  شهری شهرداری 
تردد  تسهیل  و  شهروندان  های  درخواست  به 
عابران پیاده و وسائط نقلیه، طرح حذف موانع 
فیزیکی زائد و نازیبایی های بصری در محدوده 

منطقه ۴ اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه حذف موانع فیزیکی زائد، 
جمع  نامطلوب،  مناظر  سازی  پاک  و  امحاء 
آوری تابلو ها و بنر های غیرمجاز و همچنین 
جمله  از  و...  اضافی  های  پل  آوری  جمع 
می  افزود:  شود،  می  انجام  که  است  اقداماتی 
توان با اجرای چنین اقداماتی، تا حد زیادی از 

شلوغی شهر کاست و چهره شهر را بهتر کرد.
گفتنی است این طرح با همت عوامل معاونت 
اجرایی شهرداری منطقه ۴  و  خدمات شهری 
راه  میدان  تا  قونقا  میدان  از  شبانه  به صورت 

آهن اجرا شد.

عملیات الیروبی و لجن برداری آجی 
چای به اتمام رسید

شهردار منطقه ۴ با اشاره به وضعیت نامناسب 
فاضالب آجی چای که موجب ایجاد بوی بد در 
محدوده میدان آذربایجان شده بود، طی اقدام 
انجام  برداری  ضربتی عملیات الیروبی و لجن 

شد و شرایط به حالت عادی بازگشت 
بهره  اینکه  بیان  با  باف  عالی  حسین  دکتر 
ایجاد  باعث  خاکی  کانال  از  طوالنی  برداری 
در  عمدتاً  و  بدنه  در  لجن  مشخص  ضخامت 
بستر کانال آجی چای بدلیل نیروی وزن آب 
درون کانال و انتقال رسوبات از باالدست شده 

بود، طی اقدام ضربتی الیروبی و لجن برداری 
شد.

عملیات  این  داشت:  اظهار   ۴ منطقه  شهردار 
خدمات  معاونت  همکاران  وقفه  بی  تالش  با 
حال  در  و  شد  اجرا  منطقه  اجرایی  و  شهری 
مناسبی  شرایط  دارای  مذکور  بستر  حاضر 

است.
عالی باف خاطر نشان کرد: 8۷ درصد از عملیات 
اجرایی احداث کانال خلیل آباد به اتمام رسیده 
و با بهره برداری از این کانال معضل فاضالب 
آجی چای سرازیر می  به سمت  که  باالدست 

شود، به صورت دایمی برطرف می شود.

توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۴ تبریز صورت گرفت:

طرح حذف المان ها و موانع فیزیکی زائد

استاندارآذربایجان  زمان:   پیام  ارومیه- خبرنگار 
غربی گفت: تالش نیروهای مسلح امنیت پایدار به 
کشور بخشیده است. قربانعلی سعادت در همایش 
توسعه امنیت که با حضور محسن رضایی دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور جمعی از 
فرماندهان نظامی، امنیتی و انتظامی و خانواده های 
معظم شهدای آذربایجان غربی و استان کردستان 
در ارومیه برگزار شد، ضمن تقدیر از تالشگران 
عرصه اقتدار و امنیت در کشور بویژه در شمالغرب 
کشور افزود: خوشبختانه امروز با تالش نیروهای 
مسلح شاهد امنیت پایدار و افزایش توان دفاعی در 
ایران اسالمی و همچنین استان آذربایجان غربی 
هستیم. سعادت در ادامه از عشایر و مرزنشینان به 
عنوان ذخایر ارزشمند انقالب اسالمی یاد کرد و 
گفت: مردم و مرزنشینان آذربایجان غربی و استان 
های مرزی مثل کردستان و کرمانشاه، همواره در 
صف مقدم حفظ و صیانت از انقالب اسالمی و 
ارزش های نظام بوده اند و امروز نیز با وحدت و 
همدلی و در کنار یکدیگر برای توسعه، آبادانی و 

شکوفایی منطقه تالش می کنند.

وی با بیان برخی از مسائل و مشکالت مناطق 
مرزی و مرزنشینان نیز اظهار کرد: امروز مرزنشینان 
ما در نقاط مرزی و روستاهای مرزی استان از عدم 
توسعه رنج می برند و با مشکل اشتغال و تامین 
معیشت روبرو هستند که انتظار می رود مسئوالن 
ملی و دولت در این زمینه و برای ایجاد اشتغال 
برای مرزنشینان تدابیر الزم را اتخاذ کنند. سعادت 
ادامه داد: امیدواریم در برنامه ششم توسعه نیز که 
در حال تهیه و ارائه به مجلس شورای اسالمی 
است، برای رفع عدم توازن و شکاف توسعه ای که 
میان استان های کمترتوسعه یافته با سایر استان ها 
وجود دارد، مالحظات و اقدامات ویژه ای صورت 

بگیرد.
استاندار آذربایجان غربی گفت: در رابطه با رفع 
عقب ماندگی هایی که در آذربایجان غربی وجود 
دارد، پیشنهاداتی را در سفر ریاست جمهوری به 
استان مطرح کردیم  و در سفر دکتر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه توافق شد که ردیف ویژه 
اعتباری برای رفع محرومیت ها و عقب ماندگی 
های استان در بودجه سال های آینده لحاظ شود .

مرز نشینان آذربایجان غربی حافظان ارزش های انقالب

مدارس  تجهیز  و  نوسازی،توسعه  کل  مدیر 
البرز گفت: 580 مدرسه غیر دولتی دراستان 

فعال است.
فرامرز مهدوی، اظهار کرد: درحال حاضر هزار 

و 350 مدرسه دراستان وجود دارد.
ادامه داد: بیشتر این مدارس در مناطق  وی 
شهری پراکنده شده اند و تعداد کمی فضای 

آموزشی در روستاها وجود دارد.
حاضر  درحال  کرد:  خاطرنشان  مهدوی 
در  کالسه   15 12تا  روستایی  مدرسه   150
استان وجود دارد که برخی از آنها ازامکانات 

آموزشی مناسبی برخوردار نیستند.
وی افزود: به جز مدارس دولتی، 580 مدرسه 
بسته  که  است  فعال  دراستان  نیز  غیردولتی 
به ظرفیت 150 دانش آموز به باال را درخود 

جای داده اند.
این مسئول توضیح داد: هم اکنون 16 هزار 
و 500 کالس درس دراستان وجود دارد که 
آموزی  دانش  جمعیت  پاسخگوی  تعداد  این 

استان نیست.
وی تصریح کرد: با توجه به مهاجر پذیر بودن 
افزایش  برای  دولت  توجه  ضرورت  استان 

فضاهای آموزشی احساس می شود.
مدارس  نوسازی  و   توسعه،تجهیز  مدیرکل 
استان ابراز کرد: دولت و مجلس باید به این 
امر واقف باشند که وضعیت مدارس در استان 
خوب نیست و اگر فکری به حال آنها نشود 
در آینده ای نزدیک با مشکل مواجه می شویم.

برای  شده  انجام  اقدامات  درخصوص  وی 
بازسازی مدارس استان گفت: از هزار و 350 
مدرسه موجود در استان 300 مدرسه نیاز به 
بازسازی  و160 مدرسه به به  مقاوم سازی و 
به تخریب و  نیز  مقاوم سازی و 1۴0 مدرسه 

نوسازی نیاز دارد.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل   
استان البرز در پایان یادآورشد: تا کنون 60 
بازسازی  و  تخریب  استان  مدارس  از  درصد 

شده است.

فعالیت 580 مدرسه غیردولتی در البرز

بارکد ۳۹۱۲8۱۵۹ 
آگهی تغییرات شرکت

 رایان ریتون پایتخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 32665۴ و شناسه ملی 
 101036321۷5

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹5/3/2۹  تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

ولیعصر  میدان  از  تر  پایین  :تهران  نشانی  به  تهران  ثبتی  واحد  در  محل شرکت 
کوچه ولدی مجتمع تجاری اداری ولیعصر طبقه سوم اداری واحد 15 کد پستی 

15۹3۷33۴6۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۷۷۳۴8/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

بارکد ۳۹۱۲۱۵۵۶ 
آگهی انحالل شرکت

 پیشگامان الکترونیک وندا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3۹825۷ و شناسه 
ملی 10320۴۹۷588 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹3/11/2  تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای ماجد رستمیان به سمت 
مدیر تصفیه انتخاب گردید.

پور  میرزا  خیابان  شریعتی  خیابان  تهران  تهران شهر  استان  تصفیه  محل  نشانی 
مهر2 شرقی پالک ۴ واحد 2 شرقی کد پستی 1۹31۷53۷81 می باشد.

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

دسترس میباشد.
۳۷۷۳۵۰/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

بارکد ۳۹۱۲8۵۷۷ 
آگهی تغییرات شرکت

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3۷0305 و شناسه   شفا مهر طب پاسارگاد 
ملی 10320200۷06 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹5/3/30  تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس:تهران سی متری جی خیابان سادات خیابان رجبی پالک 

158 واحد اول کد پستی 1351۷۷5۴۷6 تغییر یافت .
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۷۷۳۴۹/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

دادنامه
هوالقاضی

دادگاه با بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای حمید رستم بیگی فرزند تیمور، دایر بر پنج فقره سرقت 
تومان،  پانصد هزار  و  میلیون  مبلغ سه  به  نقد  به شرح: 1- سرقت وجه  تعزیری 
دستگاه  یک  و  سیگار  بکس   55 اول،  همراه  و  ایرانسل  شارژ  کارت  عدد  یکصد 
از مغازه شاکی  تومان  پانصد هزار  و  ارزش یک میلیون  به  گوشی موبایل همگی 
مغازه  از  اموال  سرقت   -2 مرحله  دو  طی  حسن  فرزند:  صحرایی  مصطفی  آقای 
بعدی  شرط  و  قید  بی  و  قطعی  گذشت  اعالم  از  نظر  صرف  تارات  جبار  شاکی 
وی 3- سرقت پانزده کیلو عسل، نه کیلو روغن و پانزده کیلو چای به ارزش یک 
از مغازه آقای داراب گروسیان فرزند: کاظم طی دو  میلیون و پانصد هزار تومان 
مرحله، موضوع کیفرخواست شماره ی ۹۴10۴308۴3۹015۴6 دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده ، شکایت شکات و صرف نر از اعالم گذشت قطعی و بی قید و 
شرط شاکی ردیف دوم، گزارش مامورین انتظامی و تحقیقات به عمل آمده، صورت 
جلسه ی بازسازی صحنه های سرقت در صفحات 18، 20 و 21 پرونده، اقرار صریح 
متهم در مرجع تحقیق انتظامی و در مرحله ی تحقیقات مقدماتی دادسرا و  در 
جلسه رسیدگی این دادگاه در صفحات 12 ، 13 ، 1۴، 15، 16 ، 26 و ۷3 پرونده، 
بزهکاری نامبرده محرز و مسلم دانسته شده و به استناد مواد 21۴-2۴-23-1۹ 
قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹2 و ماده ی 661 و 66۷ قانون مجازات اسالمی 
دادرسی  آیین  قانون   ۴2۷ و   ۴06  ،  280 مواد  و   13۷5 مصوب  تعزیرات  بخش 
مجازات  بودن  برابر  و  ها  بودن سرقت  مشابه  به  باتوجه  و  کیفری مصوب 13۹2 
ها و با عنایت به نظریه مشورتی شماره ی 1016/۷ مورخ 13۹2/06/02 اداره ی 
حقوقی قوه قضاییه، حکم به محکومیت متهم موصوف به مجازات تعزیری درجه 
پنج بابت هر یک از اتهامات به تحمل چهار سال حبس تعزیری و تحمل هفتاد 
و چهار ضربه شالق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و اینکه محل اجرای 
مجازات شالق اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب ایالم می باشد. به عالوه 
رد اموال مسروقه و در صورت فقدان مال به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در 
حق شاکی ردیف اول و سوم به اتهام سرقت های یاد شده صادر و اعالم می نماید. 
اموال منتفی  بدیهی است به جهت گذشت شاکی ردیف دوم صدور حکم به رد 
است همچنین دادگاه به جهت سوابق کیفری متعدد متهم و عدم تنبه از کرده 
های قبلی خود، در جهت تکمیل مجازات حکم به محکومیت وی به اقامت اجباری 
در شهرستان قلعه گنج استان کرمان به مدت یک سال و انتشار حکم محکومیت 
قطعی در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت صادر و اعالم می نماید. رای 
قابل تجدیدنظرخواهی در  ابالغ  تاریخ  از  صادر شده حضوری و ظرف بیست روز 

محاکم تجدیدنظر استان ایالم است.
دادرس علی البدل شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ ایالم/ قاسم ابو پوربیشه

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
اول  هیات   13۹56030106000۴826 اصالحی  و   13۹۴6030106001۴128
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم عصمت کچویی     فرزند اکبر  بشماره شناسنامه 1۷۴2 در یک 
باب خانه  مساحت 55/65 متر مربع پالک ۴ فرعی از62 اصلی واقع در ورامین 
خریداری از مالک رسمی اقای قربانعلی تاجیک )ملک جاری است (  محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در 
به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/6/13 تاریخ انتشار نوبت دوم۹5/6/28

م الف۴۵۴محمد رحیم پور راینی ورامین

آگهی حصر وراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  آقای مسعود مطاعی دارای شناسنامه شماره1۹8 
۴/353/۹5 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مظفر مطاعی به شناسنامه5۴ در تاریخ۹5/۴/28 در اقامتگاه دائمی 

خود به درود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1.منوچهر مطاعی پسر متوفی 2.حیدر مطاعی پسر متوفی

3.علیرضا مطاعی پسر متوفی ۴.علی میرزا مطاعی پسر متوفی
5.مرتضی مطاعی پسر متوفی 6.مصطفی مطاعی پسر متوفی
۷.مسعود مطاعی پسر متوفی  8.مجتبی مطاعی پسر متوفی
۹.سیاوش مطاعی پسر متوفی 10.اقبال مطاعی پسر متوفی

11.آرش مطاعی پسر متوفی 12.فرصت مطاعی دختر متوفی
13.پریسا مطاعی دختر متوفی 1۴.سیما محمدی همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگاه روانسر- صابر محمدی

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

آقای نورمحمد شکري فرزند محمود درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
را از پالک13۴فرعی یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به ... 
که از آقای محمود شکری خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز 
تحت  کالسه ۹2-۴2 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی طبق رأی 13۹56031600۷000555 مورخ 13۹5/۴/2۷ مستند 
به ماده 3قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رأی به صدور سند مالکیت یک 
باب خانه به مساحت 1۴1/۹0 متر مربع به نام آقای نورمحمد شکری صادر نموده 
است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای احمد رحیمی می باشد لذا مراتب در دو 
نوبت در فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، مقرض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام آقای نورمحمد شکری صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار اول: 13۹5/6/13 تاریخ انتشار دوم 13۹5/6/28

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی پرونده کالسه 601/۹1برابر رای شماره 335مورخ 13۹5/3/23 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
مالکانه  تصرفات  پلدختر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
میرزا   خان  به  معروف  سهراب  فرزند  جودکی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه ۷3صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت 
مسکونی به مساحت 180متر مربع پالک 1فرعی از 116 اصلی واقع در کاوکالی 
محرز  عزیزی  احمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  آباد  خرم   ۷ بخش  پلدختر 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :13۹5/06/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/6/28

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اگهی مفقودی 
سند کمپانی بیل میکانیکی چرخ زنجیری مدل 13۷0 سیستم لیبر R-۹2شماره 
شاسی 01۷6 شماره موتور ۷۹0508 وتسلسل اسناد دفترخانه ای به نامهای میالد 
طهماسبی روشن  و مهدی طهماسبی مفقود گ گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است .
بابل 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / 

مجید حسین پور فرزند رمضانعلی به نشانی تهران سدار جنگل بهار شرقی انتهای 
فجر سوم پالک 6 طبقه ۴ 

مشخصات محکوم علیه /
1-غالمحسین صبورجوینانی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان 

2-رامین محمدی فرزند محمد کریک به نشانی مازندران بابل – مجهول المکان 
3-محمد یوسفی فرزند رشید به نشانی مازندران بابل – مجهول المکان

۴-سهیال آصفی فرزند حسین به نشانی پونک خ سردار جنگل بهار شرقی انتهاب 
فجر 3 پالک 6 طبقه ۴ 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 
محکوم به 

و  شماره ۹5100۹1110۷01۷32  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
شماره دادنامه مربوطه ۹50۹۹۷1110۷00320 محکوم علیهم با توجه به صدور 
حکم به انفساخ معامله محکوم است به استرداد مبیع خودروی سمند ال ایکس به 
شماره موتور h01300۴851۴۷ و نیز فک پالک منصوبه بر روی خودروی موصوف 
به شماره 88ق۹56 ایران ۷۷ و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و چهل هزار 
ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر در 
حق دولت دادنامه صادره نسبت به محکوم علیه خانم سهیال یوسفی حضوری و 

نسبت به دیگر محکوم علیهم غیابی است 
مدیر دفتر شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – حسن گلچوب فیروزجایی 

آگهی مفقودی 
26۴/82ل  ایران  انتظامی  شماره  به   1381 مدل   206 پژو  سواری  کمپانی  سند 
3۷ شماره موتور FSE 338۴18 10 شماره شاسی IN 81616۴8۴به نام ناصر 

ذبیحیان مفقود گردید ه و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

آگهی مفقودی 
فروشنامه تاکسی پیکان مدل 1380 به شماره پالک ۴5۴/62ت1۴ شماره موتور 
1112۷۹۷5۷81 شماره شاسی 00۷۹۴۷۹81۹ به نام نادر کاظم پور عربی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

                     آگهی مزایده عمومی 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت در نظر دارد به 
استناد مجوز هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره 1365/س 
پ د /95 مورخ 95/06/17 امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه مارلیک و غرب 
سرآسیاب را از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید.
شرایط شرکت در مزایده: 1-برآورد کل مزایده 3/240/000/000 ریال

2-دارا بودن مجوز کار جهت امور خدماتی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی
3-سپرده شرکت در مزایده به میزان 162/000/000 ریال که می بایست همراه 

اسناد مزایده تحویل گردد
4-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه 
معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 95/06/21 
لغایت 95/06/31 از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادهای سازمان مدیریت 
لغایت  تاریخ 95/06/28  از  و  پسماند شهرداری مالرد و صفادشت مراجعه 
95/07/07 ساعت 13 پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری های مالرد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز پنج 

شنبه ساعت 13/30 مورخ 95/07/08 می باشد.
5-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه )به همراه کارت 
شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 
پسماند  مدیریت  سازمان  درآمد  نام  به  ملی  بانک  سیبا   0108733015009

شهرداری های مالرد و صفادشت تحویل امور قراردادها نمایند.
6- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.

بهرامعلی فتحی- سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای مالرد و صفادشت 

 نوبت دوم

بارکد ۳۹۱۲8۷8۶
 آگهی تغییرات شرکت 

ملی  شناسه  و  ثبت ۴۴6۹۹۷  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  تتیس  تجارت  ژی 
 1۴003۷۹1۹6۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹5/3/1۷  تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و 
عقود اسالمی و سایر مکاتبات عادی و ادرای با امضا ثابت مدیر عامل و یکی از اعضا 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
توسط  شده  انتخاب  امضا  حق  دارندگان  تعیین  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۷۷۳۴۶/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری
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پایش شبانه واحدهای صنعتی، تولیدی و 
خدماتی کرج

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان البرز؛ به منظور شناسایی و برخورد با 
منابع آالینده محیط زیست و جلوگیری از تخلفات 
در خارج از ساعت اداری، اکیپ گشت و بازرسی 
شبانه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی توسط 
کارشناسان و ماموران اجرایی اداره حفاظت محیط 

زیست شهرستان کرج تشکیل گردید.
  گفتنی است این گروه طی بازدیدهای دوره ای 
و سرزده از واحدها و مناطق مختلف شهرستان 
خاک  و  هوا  آب،  آالینده  منابع  شناسایی  ضمن 
طبق مقررات برخورد می نماید. در همین راستا 
از کلیه همشهریان عزیز درخواست می شود ضمن 
تخلفات  موارد  محیطی،  زیست  مسائل  رعایت 
محیط زیستی را به شماره های 3250۴۹05 و 
3250۴۹62 و یا سامانه تلفن گویای 15۴0 اطالع 

دهند.

اختصاص ردیف بودجه ویژه در برنامه 
ششم توسعه برای آذربایجان غربی

از  ارومیه  فرماندار  زمان:  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
اختصاص ردیف بودجه ویژه در برنامه ششم توسعه 

برای آذربایجان غربی خبرداد.
عباس حسن خانی در جلسه شورای اداری ارومیه 
که در سالن جلسات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان برگزار شد گفت: با مساعدت دولت تدبیر 
و امید امسال برای آذربایجان غربی در قانون بودجه 
توسعه  برنامه ششم  درطول  ای  ویژه  ردیف   ۹6
تعیین شده است که امید است بتوان از این شاخص 
برای ایجاد توازن و جبران مربوط به عقب ماندگی 

سالهای گذشته استفاده کرد.
وی گفت:سیاستهای دولت تدبیر و امید مبنی بر به 
اتمام رساندن پروژه های نیمه تمام است و در سال 
۹5 در راستای اتمام 1۹۷پروژه نیمه تمام فقط 30 
پروژه جدید تعریف شده است چرا که نظام برنامه 
ریزی ما تحمل تعریف انبوهی از پروژه ها را بدلیل 

کمبود اعتبارات کافی ندارد.
به  توجه  بار  اولین  برای  افزود:  خانی  حسن 
برنامه  در  اجتماعی  های   آسیب  و  موضوعات 
ششم توسعه مورد توجه دولت قرار گرفته است 
بر  اجتماعی  آسیبهای  تاثیرگذاری  لحاظ  به  و 
روند کلی برنامه ریزی های جامعه دولت توجه 
اجتماعی  آسیبهای  حوزه  مسائل  به  ای  ویژه 

دارد.
فرماندار ارومیه با بیان اینکه در وضعیت کنونی 
و  کودکان  گیر  گریبان  اجتماعی  های  آسیب 
نوجوانان است گفت: برنامه های کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در تلطیف روحیه آنها 
نقش آفرین است و امید است شاهد گسترش 
فعالیتهای کانون در بخش های مختلف باشیم.

برگزاری دوره آموزشی نصب و تست کنتور در ماهشهر
دوره آموزشی نصب و تست کنتور، ویژه ی نیروهای شاغل در واحد 
خدمات مشترکین به مدت 2 روز در سالن جلسات اداره برق شهرستان 

ماهشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، محمد 
سبکبار، مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان ماهشهر گفت: در راستای 
برنامه های گسترده این شرکت در خصوص کاهش تلفات و کنترل 
صحت عملکرد لوازم اندازه گیری، دوره آموزشی نصب و تست کنتور با 
هدف افزایش آگاهی و مهارت های سیمبان های شاغل در واحد خدمات 
مشترکین شهرستان ماهشهر و شهرستان های مجاور توسط شرکت 

مشاور آژانس خدمات مشترکین برگزار گردید.
وی افزود: در دوره نصب و تست کنتور، کلیة نیروهای شاغل در آژانس 
خدمات مشترکین شهرستان های ماهشهر، بندرامام، هندیجان، رامشیر 
و امیدیه حضور یافته و با انواع روش های دستکاری کنتور، تست کنتور و 
روش صحیح و استاندارد نصب کنتورهای عادی و دیماندی جهت مصارف 
خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و غیره آشنا شدند. در ادامه، سبکبار 
تصریح کرد، پیش بینی می شود با برگزاری چنین دوره هایی و همچنین 
سایر اقدامات مرتبط با شناسایی و رفع به موقع معایب لوازم اندازه گیری 

تا اندازه قابل توجهی از تلفات غیرفنی شبکه توزیع کاسته شود.

امضای تفاهم نامه همکاري مشترک  در دانشگاه شهرکرد
تفاهم نامه همکاري مشترک بین مرکز رشد واحدهاي فنآوري دانشگاه 

شهرکرد و دانشکده فني و حرفه اي پسران شهرکرد به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهرکرد، به همت مرکز رشد واحدهاي 
فنآوري دانشگاه شهرکرد، در راستاي گسترش تعامالت علمی و آموزشی، 
تفاهم نامه همکاري مشترک بین مرکز رشد واحدهاي فنآوري دانشگاه 
شهرکرد و دانشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرد، جهت استفاده 
متقابل از توانمندي پرسنل، امکانات آزمایشگاهي و ماشین آالت کارگاهي 
موجود در هر دو مجموعه، توسط فرید براتي رئیس مرکز رشد واحدهاي 
فنآوري دانشگاه شهرکرد و بهروز شایق بروجنی رئیس دانشکده فني و 
حرفه اي پسران شهرکرد، صبح یکشنبه 21 شهریور 13۹5 در محل 

دانشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرد به امضا رسید.
گفتنی است: استفاده از تجربیات و مشاوره پرسنل طرفین در جهت 
فعالیت های علمی و فنآوری، استفاده از امکانات موجود درهردو مجموعه، 
همکاری مشترک در راستای اجرای طرح های تحقیقاتی، از مهمترین 

مفاد این تفاهم نامه است.

نصب ست کامل بازتاب  بر روی نیوجرسی های آزادراه 
ساوه-تهران 

عملیات نصب »ست کامل بازتاب ویژه نیوجرسی« در آزادراه ساوه - تهران 
با هدف ارتقاء ایمنی رانندگی برون شهری شهری در شب در حال پایان 
است. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، 
مجتبی حاجی سلطانی گفت :  در راستای برنامه های اداره کل راه 
وشهرسازی  استان مرکزی و با هدف ایمن سازی محورهای مواصالتی 
و با توجه به اهمیت مقوله کاهش آمار سوانح جاده ای و آسیب دیدگی 
بهتر  آزادراه جهت دید  نیوجرسی های نصب شده در قسمت آکس 
خصوصا در هنگام شب ،عملیات نصب ست کامل بازتاب برروی نیوجرسی 
ها از هفته نخست شهریور ماه سال جاری آغاز شده و پیش بینی می شود 
تا ابتدای مهرماه به پایان برسد. وی  اضافه کرد: طول آزادراه ساوه - تهران 
112 کیلومتر می باشد که ۷5 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی این اداره 
کل می باشد که تا کنون تعداد 2500 ست کامل بازتاب ویژه نیوجرسی 

در مسافتی بالغ بر 65 کیلومتر از محور مذکور نصب گردیده است.

خبر خبر

شهردار منطقه هشت تبریز از تکمیل سردرب 
خبر  آتی  روزهای  طی  بازار  بستی  قیز  سرای 

داد.
مهندس تیزپاز ضمن اعالم خبر فوق افزود: به 
تاریخی  بازار  های  ورودی  ساماندهی  منظور 
تبریز ،سردرب قیزبستی بازار توسط شهرداری 
با  منطقه هشت در حال احداث می باشد که 

بازار  فرهنگی   ، تاریخی  ارزش  بر  آن  تکمیل 
تبریز افزوده خواهد شد.

سردرب   احداث  طرح  افزود:  تیزپاز  مهندس 
منطقه  شهرداری  همت  به  بازار  قیزبستی 
هماهنگی  با  و  تبریز  فرهنگی  تاریخی 
میراث  پایگاه  و  فرهنگی  میراث  کارشناسان 
جهانی احداث می شود که در آینده عالوه بر 

احداث سردرب ،عملیات کف سازی و نماسازی 
بازار  تاریخی قیزبستی  از محوطه  بخش هایی 
با الهام از معماری اصیل ایرانی و اسالمی اجرا 

خواهد شد.
احیاء و مرمت درب تاریخی باغمیشه به 

پایان رسید
از  هشت  فرهنگی  تاریخی  منطقه  شهردار 
به مرمت واحیاء درب  تکمیل عملیات مربوط 

تاریخی باغمیشه خبر داد. 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  تیزپاز  مهندس 
شهرداری منطقه 8 در راستای احیاء و باز زنده 
سازی ابنیه و بافت تاریخی تبریز، چندین پروژه 
شاخص با محوریت این موضوع در دستور کار 
خود قرار داده که پروژه احیاء و بازسازی درب 

تاریخی باغمیشه یکی از این موارد بود. 

نقشه  و  طرح  اساس  بر  پروژه  این  افزود:  وی 
با رعایت اصول احیاء و مرمت  های مصوب و 
تاریخی توسط معاونت عمرانی شهرداری  آثار 
منطقه هشت و با بکارگیری استادکاران مجرب 
اجرا شده است که هم اکنون با اتمام عملیات 
مرمت، تبدیل به یکی از عناصر شاخص هویتی 
شهر تبریز شده وهویت تاریخی تبریز را احیاء 

خواهد نمود.
نقشه  و  طرح  اساس  بر  پروژه  این  افزود:  وی 
با رعایت اصول احیاء و مرمت  های مصوب و 
تاریخی توسط معاونت عمرانی شهرداری  آثار 
منطقه هشت و با بکارگیری استادکاران مجرب 
اجرا شده که ،با تکمیل عملیات مرمتی تبدیل 
تبریز  شهر  هویتی  شاخص  عناصر  از  یکی  به 
شده و هویت تاریخی تبریز را احیاء می نماید 

تکمیل سردرب قیز بستی بازارتبریز، طی روزهای آینده

سازمان  مدیرعامل  نژاد  اهلل  فضل  حمیدرضا 
آغاز  آستانه  در  ساري  شهرداري  تاکسیراني 
سرویس  ساماندهي  از  جدید  تحصیلي  سال 
مدارس خبر داد و گفت: تمامي این سرویس 
قانوني  مجوزهاي  و  مشخص  برچسب  با  ها 
اقدام به جابجایي دانش آموزان خواهند کرد. 
بیان  ضمن  اي  مصاحبه  طي  نژاد  اهلل  فضل 
این مطلب که طي پانزده جلسه با اداره کل 
راهنمایي  پرورش،  و  آموزش  تابعه  ادارات  و 
و رانندگي و نیز فرمانداري شهرستان ساري 
انجام  به  مدارس  سرویس  ساماندهي  پروسه 
جلسات  این  پي  در  کرد:  خاطرنشان  رسید 
مقرر شد هزار دستگاه خودرو که از برچسب 
و  مجوزها  از  که  رانندگاني  با  مشخص  هاي 
مسئولیت  برخوردارند  الزم  هاي  شایستگي 
جابجایي دانش آموزان را بر عهده بگیرند تا 

براي  اي  دغدغه  کمترین  بدون  پروسه  این 
مدارس  مسئوالن  و  آموزان  دانش  خانواده- 

انجام شود. 
پیوند  در  پرسشي  به  پاسخ  در  سپس  وي 
گفت:  نیز  ساري  هاي  تاکسي  نوسازي  با 
کنم  مي  تأکید  اسناد  و  آمار  به  استناد  با 
نوسازي  امر  در  استان  مرکز  تاکسیراني 
که  جایي  تا  است  کرده  عمل  موفق  بسیار 
کمترین  ساري  تاکسیراني  حاضر  حال  در 
همین  آنکه  خاصه  دارد  را  فرسوده  خودرو 
شخص  و  سازمان  هاي  پیگیري  با  قبل  ماه 
دکتر عبوري و دکتر پیوندي نماینده شوراي 
شهر در سازمان موفق به نوسازي 35خودرو 

فرسوده شدیم. 
شهرداري  تاکسیراني  سازمان  مدیرعامل 
ساري با اشاره به حضور شش خانم تاکسیران  

با   : افزود  استان  مرکز  تاکسیراني  ناوگان  در 
توجه به استقبال خانم هاي مسافر از تاکسي 
است  بانوان  عهده  به  آنها  رانندگي  که  هایي 
ما این آمادگي را داریم که امکانات الزم را در 
اختیار خانم هایي بگذاریم که آماده مشارکت 
رانندگي  توانند  مي  و  بوده  پیوند  این  در 

تاکسي در شهر را متقبل شوند. 
از  شهروندان  خوب  استقبال  به  آنگاه  وي 
تاکسي   کرایه  پرداخت  براي  کارت  ساري 
این  در  هنوز  اما  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره 
توان  تمام  با  دارد که  رابطه مشکالتي وجود 
در حال رفع آنها هستیم اما استفاده از ساري 
نیاز  راننده همچنان  و  از سوي مسافر  کارت 
به کار فرهنگي دارد که امیدواریم با انجام آن 
چرخه  از  پول  عنصر  که  باشیم  روزي  شاهد 
کارت  ساري  از  همه  و  خارج  تاکسیراني 

استفاده کنند. 
زحمات  و  از خدمات  تقدیر  با  نژاد  اهلل  فضل 
شایسته  سهم  و  تاکسي  رانندگان  شائبه  بي 
نقل درون شهري  و  ناوگان حمل  در  اي که 
تأکید  بارها  محترم  شهردار  گفت:  دارند 
به  تا  شود  قدرداني  خدمات  این  از  فرمودند 
باشیم  عزیزان  این  زحمات  پاسخگوي  نوعي 
اقداماتي  توان  حد  تا  هم  تاکسیراني  سازمان 
پزشکي-  آزمایشات  انجام  که  داد  انجام 
در  هتل  از  استفاده  براي  چشمگیر  تخفیف 
شهر مشهد مقدس- احداث تعمیرگاه و موارد 
دیگر از جمله کارهایي است که انجام شده و 

مي کوشیم تا این سیکل را ادامه دهیم. 
وي در پایان از همراهي شهروندان با سازمان 
تاکسیراني بخصوص رانندگان شریف تاکسي 

تقدیر و تشکرکرد. 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان و بازنشستگان اداره کل امور مالیاتی استان البرز

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان و بازنشستگان اداره کل امور مالیاتی 
استان البرز دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 
14/30 روز چهارشنبه 95/7/28 واقع در سالن اجتماعات اداره کل امور مالیاتی استان البرز واقع در 

کرج بلوار جمهوری- میدان والفجر ساختمان شماره یک برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت

2-قرائت و تصویب صورتهای مالی سالهای )92-93-94(
3-انتخاب اعضا اصلی هیئت مدیره و علی البدل

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
5-گزارش در خصوص آخرین اطالعات در خصوص وضعیت پروژه ها

6-اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه سال جاری
توضیح اینکه داوطلبین تصدی هیئت مدیره و بازرس فرصت دارند حداکثر یک هفته پس از انتشار 
آگهی دعوت، با در دست داشتن )درخواست کتبی- 2 قطعه عکس 3*4 - کپی از کلیه صفحات 
شناسنامه- کپی کارت ملی- کپی کارت پایان خدمت- کپی آخرین مدرک تحصیلی )تخصصی، 
تجربی(، کپی آخرین حکم کارگزینی( جهت ارائه به اتاق تعاون به آقایان سید هاشم نوبری و هدایت 

اله معینی نیا تحویل دهند.
ضمنا، اعضایی که نمی توانند در مجمع شرکت کنند، می توانند به یکی از اعضا تعاونی مسکن وکالت 
دهند و تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو فقط یک رای خواهد داشت 

و بابت دریافت وکالت نامه با حضور طرفین به هیئت مدیره مراجعه شود.
یادآور میگردد، حضور توام عضو و نماینده در مجمع ممنوع میباشد )مصوب 87/3/9 وزارت تعاون(

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان و بازنشستگان اداره کل امور مالیاتی استان البرز

خالصه آگهی مزایده عمومی 
نوبت اول و دوم

دارد  نظر  در  کرج  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
چهار باب مغازه تجاری موقوفه آستان امامزاده محمد )ص( 
مسکونی  ساختمان  باب  یک  و  سرقفلی(  )بدون  حصارک 
موقوفه کبری عبدالملکی واقع در حسین آباد مهرشهر و 
یک باب مغازه نانوائی موقوفه مسجد حضرت ولیعصر )عج( 
خیابان مظاهری و نیز یک باب مغازه آستان امامزاده طاهر واقع در میدان شاه 
میتوانند  متقاضیان  نماید.  واگذار  اجاره  به  کتبی  مزایده  طریق  از  را  عباسی 
امور  و  اوقاف  اداره  به  مزایده  آگهی  مطالعه  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
در  و  مراجعه   454 پالک  شمالی  طالقانی  اله  آیت  بلوار  در  واقع  کرج  خیریه 
صورت تمایل پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1395/07/12 

به دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج- حسین مهدیان

متن آگهی 
خواهان / شاکی شرکت توزیع دارو پخش )سهامی عام ( به مدیریت آقای دکتر وحید هاشم بیک محالتی به شماره ثبت 12۹20۹ دادخواستی به طرفیت خوانده / 
متهم امیر بیابانگرد به خواسته مطالبه وجه بابت ....تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به هشتم دادگاه های عمومی حقوقی 
ارجاع و به کالسه ۹50۹۹8661080020۴  ثبت  تامین اجتماعی  بلوار پژوهنده روبروی  انتهای  آباد خیابان ولیعصر  آباد واقع در خرم  دادگستری شهرستان خرم 
گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/0۹/02و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده امیر بیابانگرد  و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده ۷3 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 
امیر بیابانگرد  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 هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پورو 

آگهی مفقودی
شاسی  5225/اهواز۹شماره  پالک  شماره  1381به  مدل  مشکی  125رنگ  آنا  سیکلت  موتور  سند 
125813238شماره موتور 20۴315۷۷به نام غالمعباس گنجی پور بشناسنامه ۷۷8محل صدور ماهشهر 

  شهرستان باغملکمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

متن آگهی 
اتهام دایر بر  شاکی ساسان سپهوند فرزند سیروس علیه متهم جالل سپهوند به 
که  نموده  آباد  عمومی شهرستان خرم  های  دادگاه  تقدیم  مسروقه  مال  تحصیل 
جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی سابق( 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم 
به کالسه ۹50۹۹86612۹0028۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت 0۹:00   13۹5/08/01
متهم)جالل سپهوند(و درخواست شاکی و به تجویز ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی 
از  نوبت در یکی  دادگاه های کیفری مصوب 13۹2 و دستور دادگاه مراتب یک 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود به دادگاه ارائه دهد و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)۱۰۶ جزایی سابق(-بیرانوند. 

متن آگهی 
 خواهان / شاکی حسن بیرانوند حیدری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مهری احمدی به خواسته 
مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به 5شورای 
حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد ارجاع و به کالسه ۹50۹۹866۹5800151 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/08/01 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 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 ۵ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی شهرستان خرم آباد 
–مریم یوسفوند. 

ابالغ 
/ متهم حمید  به طرفیت خوانده  ایرج حسین زاده دادخواستی  / شاکی  خواهان 
 .. بابت  وجه  مزالبه  خواسته  به  کبودی  سجادی  عماد  سید  و  کبریا  علیپور  رضا 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 
بابل  شهرستان  مازندران  استان  در  واقع  بابل  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
کالسه  به  و  ارجاع  پستی ۴۷13658۷3۹  کد   – بابل  دادگستری  والیت  میدان 
۹50۹۹8111۴۴00۴02 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/8/۹ و ساعت 10 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان 
/ شاکی و به تجویز ماده ۷3 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 
مدیر دفتر شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل حمید محمدیان 

بارکد ۳۹۱۲۶۹8۹ 
آگهی تغییرات شرکت

با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴2۹۹۷0 و شناسه ملی  ایرانیان  ایمن برق   
 1۴002۹۴۷۷۹8

العاده مورخ ۹5/۴/۹  تصمیمات ذیل  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
اتخاذ شد:

ملی  کد  یاسر حدادی  آقای  و  گردید  اعالم  منحل  فوق  تاریخ  در  مذکور  شرکت 
0063۷۴۹688 بسمت مدیر تصفیه انتخاب شد آدرس محل تصفیه تهران میدان 

توحید خ گلبار پالک 22 طبقه اول کد پستی 1۴1۹۷15۷۴6 می باشد.
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  انحالل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل 

دسترس میباشد.
۳۷۷۳۴۴/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

بارکد ۳۹۱۲۷۵۷۴ 
آگهی تغییرات شرکت

 کوره کاران نوین صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴88026 و شناسه 
ملی 1۴005653۴22 

العاده مورخ ۹5/۴/5  تصمیمات ذیل  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
اتخاذ شد:

مجاز  محبوب  خیابان  نبش  صفوی  نواب  بزرگراه  آدرس:تهران  به  شرکت  آدرس 
کد  واحد ۴05   ۴ ارسباران یک طبقه  مجتمع  رانندگی  و  راهنمایی  غربی جنب 

پستی 13536۴5۹۹۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۷۷۳۴۵/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان کرج

مدیرعامل سازمان تاکسیراني شهرداري ساري:

سرویس مدارس ساماندهي شد

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید )دومرحله ای(
به شماره درخواست )9500057( شماره مناقصه )1017/ ج پ/ 95(

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد خرید دو دستگاه مبدل صفحه ای موردنیاز خود را از طریق مناقصه 
عمومی خریداری نماید لذا مناقصه گران می توانند با رعایت نکات درج شده در سایتهای nisoc.gsogpc.ir )شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران- بخش مزایده و مناقصه( و HTTP//IETS.MPORG.IR )پایگاه ملی مناقصات( 
نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی، مطابق برنامه زمانبندی شده ذیل اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس: 

گچساران- شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق 24 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 95/07/14

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی 95/07/18
الزم به ذکر است برنامه زمان بندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکتهائی که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند طی 
 دعوت نامه اطالع رسانی خواهد شد در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان امضا مجاز درج شده در روزنامه رسمی الزامی 

می باشد.
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

شرکت ملی نفت ایران 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 
)سهامی خاص(

 نوبت دوم
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اتریش به جمع خریداران نفت ایران 
در پساتحریم پیوست

ایران یک محموله یک میلیون بشکه ای نفت را به بزرگترین شرکت 
نفتی اتریش تحویل داد.

بر اساس این گزارش، شرکت اتریشی او ام وی روزجمعه 26 شهریور 
ماه اعالم کرد یک میلیون بشکه نفت خام در قالب یک معامله تک 

محموله در بندر تریسته ایتالیا از ایران دریافت کرده است.
این شرکت اتریشی اعالم کرد که محموله یاد شده را در دو پاالیشگاه 

خود در اتریش و رومانی به کار خواهد گرفت.
ایران پس از آغاز  تحویل این محموله، نخستین معامله او ام وی و 

تحریم در سال 2012 میالدی است.
بیشتر در  برای دریافت محموله های  اعالم کرد  ام وی  او  سخنگوی 
آینده، در حال مذاکره با ایران است اما هنوز قراردادی میان دو طرف 

امضا نشده است.
وی افزود که محموله تحویل شده در روز جمعه، شامل هر دو نوع 

نفت خام سبک و سنگین ایران بوده است.

نگرانی از مازاد عرضه نفت در بازار جهانی 
قیمت آن را 2 درصد کاهش داد

صادرات  افزایش  کرد،  اعالم  آمریکا  سی  بی  ان  سی  خبری  شبکه 
از  بازار  تا 10 شهریور( و نگرانی  ایران در ماه اوت )11 مرداد   نفت 
وخیم تر شدن مازاد عرضه جهانی آن، قیمت های آتی طالی سیاه 

در روز )جمعه( را 2 درصد کاهش داد.
بر اساس این گزارش، کاهش شاخص سهام آمریکا و افزایش ارزش 
دالر نیز به کاهش قیمت نفت و دیگر کاالهایی که ارزش آنها به دالر 

تعیین می شود کمک کرد. 
دالر  به  که  طال  و  نفت  مانند  کاالهایی  دالر،  ارزش  افزایش   با 
ارزی  آنها  پولی  واحد  که  خریدارانی  برای  شوند  می  گذاری  قیمت 
به جز دالر است گرانتر شده و تقاضای این کاالها کاهش می یابد و 

قیمت آنها کمتر می شود. 
پایان  در  دیروز  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  وست  خام  نفت  قیمت 
روز  به  نسبت  کاهش  درصد   2 با  نیویورک  نایمکس  بازار  معامالت 
پیش از آن به ۴3 دالر و سه سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا در 

هفته جاری میالدی 6.2 درصد کاهش یافته است. 
قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز در پایان معامالت دیروز بازار 
لندن 1.6 درصد نسبت به روز پیش از آن کاهش یافت و به ۴5 دالر 
و 8۷ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام پایه اروپا این هفته 

تقریبا پنج درصد کاهش پیدا کرده است. 
و  ریتربوش  ای  مشاوره  شرکت  از  ریتربوش«  »جیم 
آمریکا  در شیکاگو   )Ritterbusch & Associates(همکاران
نفت  آتی  قیمت های  انتظار کاهش  ای  فزاینده  به طور  بازار  گفت: 

در آینده را دارد.
وی افزود: این امر می تواند کاهش قیمت نفت خام آمریکا به کمتر از 

3۹ دالر در هر بشکه را تسریع کند.
قیمت های نفت خام دیروز زمانی کاهش یافت که یک منبع مطلع 
از زمان بندی بارگیری کشتی های ایرانی اعالم کرد و گفت صادرات 
نفت خام تهران در ماه اوت به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده 

و تقریبا سطح پیش از تحریم خود را تجربه کرده است.

مشارکت با زیمنس آلمان برای ساخت 
H نیروگاه های کالس

از  منفعت  دلیل  به  توانیر  گفت:  کهنوج  ماهتاب  شرکت  مقام  قائم 
صادرات برق، تمایل ندارد بخش خصوصی به این موضوع )صادرات 

برق( وارد شود.
افزود:  فرابورس  در  سهام  عرضه  خبری  نشست  در  مسعودی  بهمن 
توانیر با قیمت پایین برق را خریداری کرده و با قیمت مناسب صادر 

می کند. 
به گفته وی، توانیر منافع خود را ترجیح داده و به عنوان یک بنگاه 

دولتی و نه سازمان دولتی فعالیت می کند. 
وی به ایجاد نیروگاه های با فناوری جدید اشاره کرد و گفت: برای 
زیمنس  با   )H(اچ کالس  براساس  کهنوج  »شوباد«  نیروگاه  توسعه 

آلمان تفاهمنامه امضا کرده ایم. 

عالقه لوک اویل به اکتشاف نفت ایران 
در خزر

مدیر عامل لوک اویل اعالم کرد این شرکت روسی سرمایه گذاری در 
چند حوزه اکتشافی نفت در ایران را بررسی می کند.

علی اکبروف،  وحید  که  داد  گزارش  مسکو  از  اسپوتنیک  خبرگزاری 
برای  روس  شرکت  این  است  کرده  اعالم  اویل  لوک  عامل  مدیر 
دریای  در  ایران  قلمرو  در  اکتشافی  حوزه  چند  در  گذاری  سرمایه 

خزر، عالقمند است.
وی همچنین از وجود دو توافق میان این شرکت و دولت ایران برای 
بررسی دو منطقه بزرگ ایران، هم در خلیج فارس و هم در مناطق 

دیگر مورد عالقه لوک اویل، خبر داد.
مدیر عامل لوک اویل افزود: ما همچنین به بررسی اکتشاف نفت در 

بخشی از دریای خزر در نزدیکی ایران، عالقمند هستیم.
علیاکبروف همچنین از برنامه خود برای سفر به ایران در پایان ماه 
سپتامبر یا آغاز ماه اکتبر امسال برای گفتوگو با نمایندگان این کشور 

درباره جزئیات توافقهای کنونی و آینده، خبر داد.
بود  کرده  اعالم  این  از  پیش  ایران،  ارتباطات  وزیر  واعظی،  مسعود 
اکنون و با پایان تحریم، فرصتهای مناسبی برای همکاری این کشور 

با شرکت لوک اویل فراهم شده است.

رابطه پیاز و داللی در نفت! 
 سمیه مهدوی

دالل  یک  پای  همیشه 
در میان است؛ حتی در 
حیاتی  ترین و مهم ترین 
این  اقتصادی  مسأله 
یعنی  کشور  روزهای 
همچنان  دالل ها  نفت، 
می دهند.   جوالن 
با ثبت شرکت های  گاه 
کاغذی و گاه با توسل به 

راه هایی که تا این لحظه برای بازرسین پرونده های 
این چنینی، مبهم و سر به مهر باقی مانده، حجم 
عظیمی از سرمایه های دولت و ملت به تاراج رفته 

است.
در این وادی، فعالیت سوء استفاده کنندگان و دالالن 
حکم الیه های پیازی را پیدا کرده که هرچه بیش تر 
الیه ها را ورق بزنید تا به مغز ماجرا برسید، عطر 
تندش بیش تر اشک در می آورد و سوزش چشم ها 

را دوبرابر می کند.
در گیرودار های بازار نفت کم نیستند افرادی که با 
گرفتن نقش دایه مهربان تر از مادر پول های هنگفتی 
به جیب بزنند! درصدر این سیاهه، نام بابک زنجانی 
یا همان ب.ز قدیم خودمان دیده می شود که پس از 
تعقیب وگریزهای بی شمار، سرانجام در مشت قانون 
گرفتار شد. در این ماجرا یک جوان 35 ساله موفق 
شد دو میلیارد و ۷00 میلیون دالر پول را از مرزهای 

کشور خارج کند.
اما مافیای نفتی کارش در این نقطه و این پرونده 
ختم نمی شود. گم شدن دکل 8۷ میلیون دالری 
فورچون نقطه عطف دیگری است که از دوران تحریم 
به یادگار باقی مانده است. دورانی که کاسب مسلکان 
با کمک دالالن داخلی و خارجی توانستند پول یک 
دکل عظیم الجثه را به راحتی در جیبشان بگذارند، 

بدون این که آب از آب تکان بخورد! 
نفتی  پول های  گم شدن  دوم  و  اول  فاز  از  پس 
)بابک زنجانی و دکل نفتی( حال نوبت به گم شدن 3 
نفتکش رسیده است. هفته گذشته، معاون اقتصادی 
بر  رونمایی کرد که حکایتگر  از خبری  کار  وزیر 
از دارایی های صندوق  باد رفتن 28 میلیون دالر 
بازنشستگی بود. ماجرا از این قرار است که شرکت 
ملی نفتکش بنا به پیشنهاد شرکت نفت، معامله ای 
برای خرید 8  یونانی االصل خود  با طرف حساب 
نفتکش دست دوم انجام می دهد. در این معامله 
نفتکش  ولی 3  می شود  داده  تحویل  نفتکش   5
دیگر مانند سوزن در انبار کاه، مفقود می شوند! با 
این حساب نه خبری از پولی که به پای آن ریخته 
شده می شود و نه ردی از خود نفتکش ها به جای 

می ماند! 
هرچند از آن زمان تاکنون شخص معامله کننده 
ایران  به  اتفاقی در مسافرت  )کامبیس( به صورت 
به تازگی دستگیر شده اما همچنان دست ایران از 
رسیدن به 28 میلیارد دالر کوتاه است و مشخص 
نیست کجا و در چه زمانی رد دست های پشت پرده 

این ماجرا مشخص خواهد شد.
درحالی که دولت یازدهم موفق شد دست تعدادی از 
دالالن نفتی را رو کند اما هیچ تضمینی وجود ندارد 
تا افراد سوءاستفاده کننده که در کمین فاز دیگری 
از نفت یعنی قراردادهای جدید نفتی هستند، زمینه 

برای یکه تازیشان فراهم نشود.
این روز ها بحث قراردادهای جدید نفتی بسیار داغ 
شده و پرواضح است که در این روند، شرکت های 
متعدد خارجی و بین المللی از دروازه اقتصادی ایران 
امر بستری خواهد شد  این  عبور خواهند کرد. 
برای انعقاد قراردادهای متعدد چندین میلیارد 
دالری. این قراردادهای کالن برای دالالن حکم 
لحظه  هر  که  دارد  را  نرمی  و  چرب  لقمه های 
آن  به  زدن  شبیخون  برای  فرصتی  منتظر 

هستند.
به  باید  شود  دیر  آن که  از  قبل  تفاسیر،  این  با 
سوءاستفاده کنندگان  نفوذ  راه های  بستن  فکر 
بود تا مانند پرونده های قبلی تازه بعد از گذشت 
و  دکل  که  نیاید  عمل  به  کاشف  سال  چندین 
نفتکشی بوده که هرگز به ساحل ایران نرسیده. 
بلکه باید در زمان آن، به دنبال مقصر بود و زنده 

کردن سرمایه ای که به باد رفته! 
مذکور،  جریان  بر  نظارتی  سیستم های  باید 
که  جدیدی  اوضاع  بر  را  خود  تسلط  و  توجه 
درحال شکل گیری است، صدبرابر کنند تا از دل 
خارجی  دالالن  و  زنجانی ها  قرارداد ها  ماجرای 

دیگری بیرون نزند.
 در گام های نخستین از مراحل امضای قرارداد 
تا چگونگی برگزاری مناقصات و در مرحله اجرا 
و  واردات  تا  پیچ  یک  کردن  سفت  از  عمل  و 
شش دانگ  می رود  توقع  تجهیزات  صادرات 
حواس مسؤولین جمع باشد تا دسته گلی دیگر 

به آب؛ یا همان نفت، داده نشود.

کوتاه از انرژی یادداشت

معاون وزیر نفت از امضای 10 میلیارد دالر قرارداد 
جدید نفتی در ادامه سال ۹5 خبر داد و گفت: 
قرارداد توسعه 3 میدان نفت و گاز امسال واگذار 

می شود.
قراردادهای  امضای  حجم  درباره  کاردر  علی 
توسعه ای بخش باالدستی صنعت نفت و گاز، گفت: 
پیش بینی می کنیم تا پیش از پایان امسال حدود 
10 میلیارد دالر قرارداد جدید برای توسعه میادین 
نفت و گاز با شرکت های خارجی و یا داخلی امضا 
کنیم.مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر 
اینکه امسال قرارداد توسعه سه میدان نفت و گاز 
امضا خواهد شد، تصریح کرد: به زودی با برگزاری 
توسعه  پیمانکاران  انتخاب  به  نسبت  مناقصات 

میادین نفت و گاز اقدام می کنیم.
کاردر معاون وزیر نفت اواسط شهریور ماه امسال 

هم در نشستی خبری با اشاره به برگزاری اولین 
مناقصه بین المللی صنعت نفت کشور در دوران 
پسا برجام، گفته بود: هفته پایانی مهر ماه فراخوان 
آزادگان  نفتی  میدان  توسعه  مناقصه  برگزاری 

جنوبی برگزار خواهد شد.
به گزارش مهر، بر اساس اعالم مسئوالن وزارت نفت 
در برنامه ششم توسعه باید حدود 13۴ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری با اولویت توسعه میادین مشترک 
نفت و گاز، اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت 
نوسازی  و  بازسازی  هیدروکربوری،  مخازن  از 

تاسیسات موجود نفتی جذب شود.
شرکت ملی نفت ایران تاکنون ۷ قرارداد محرمانگی 
برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با 
شرکت های نفتی اروپایی و آسیایی از جمله توتال 

فرانسه امضا کرده است.

معاون زنگنه خبر داد:

امضای ۱۰میلیارد دالر قرارداد نفتی

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
با گفت:  ایران  نفتی  های   فرآورده 
 بهره برداری از واحد بنزین سازی پاالیشگاه 
افزایش  امسال شاهد  دوم  نیمه  بندرعباس، 
کشور  در  بنزین  تولید  لیتری  میلیون  سه 

خواهیم بود.
عباس کاظمی با بیان این مطلب اظهار کرد: 
میزان تولید بنزین کشور در پنج و ماه نیم 
امسال به طور میانگین 6۴ میلیون لیتر در 
بنزین  طرح  تکمیل  با  که  است  بوده  روز 
تولید  ظرفیت  بندرعباس،  پاالیشگاه  سازی 
روز  در  لیتر  میلیون   6۷ به  کشور   بنزین 

می رسد.
واحد  توسعه  طرح  به  ادامه  در  وی 
اشاره  بندرعباس  پاالیشگاه  بنزین سازی 
به  امسال  پاییز  پروژه  این  افزود:  و  کرد 
حال  در  اکنون  هم  و  می رسد  برداری  بهره 
پیمانکار  از  تحویل گیری  نهایی  مراحل  طی 
میلیون  سه  آن،  از  بهره برداری  با  که  است 
لیتر افزایش تولید بنزین را در کشور شاهد 

خواهیم بود.
پاالیش  امور  در  نفت  وزیر  معاون  گفته  به 
و پخش فرآورده های نفتی، با بهره برداری 
این  بنزین  درصد   ۷0 حدود  طرح  این  از 
واحد  گرفتن  قرار  سرویس  در  با  پاالیشگاه 

ایزومریزاسیون، یورو ۴ خواهد شد.
پاالیشگاه  توسعه  طرح  داد:  ادامه  وی 
پایان شهریورماه پیش راه اندازی  بندرعباس 

و تا پاییز به مرحله راه اندازی می رسد.
 ۷۴ میانگین  مصرف  به  اشاره  با  کاظمی 
میلیون لیتر بنزین در روز اعالم کرد: با توجه 
 12 روزانه  کشور  مصرف  و  تولید  میزان  به 
لیتر بنزین وارد کشور می شود که  میلیون 
بنزین  لیتری  میلیون  سه  تولید  افزایش  با 
میزان  سال،  دوم  نیمه  در  کاهش مصرف  و 
واردات به طور متوسط به هشت میلیون لیتر 
در روز می رسد که نسبت به سال گذشته 

کمتر خواهد بود.
از  بندرعباس  پاالیشگاه  این که  بیان  با  وی 
پس  که  است  ایران  پاالیشگاه  هشت  جمله 
اما  شد،  ساخته  صادرات  هدف  با  انقالب  از 
به دلیل نیاز داخلی تاکنون موفق به صادرات 
نشده است، گفت: با توسعه صورت گرفته و 
هدف  به  امیدواریم  شده،  تدوین  برنامه های 

صادرات در این پاالیشگاه دست یابیم.
و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
توجه  با  ایران،  نفتی  های  فرآورده  پخش 
پاالیشگاه  گرفته،  صورت  کیفیت  اصالح  به 
بندرعباس به پاالیشگاهی پیچیده، قدرتمند، 

با توان صادراتی تبدیل خواهد شد. 

با  پارسال  ایران،  گاز  ملی   شرکت 
بیش  بودجه  قانونی  منابع  از  گیری  بهره 
از سه هزار روستا را به شبکه متصل کرد 
یک  نوع خود  در  ها  این طرح  اجرای  که 

رکورد محسوب می شود.
امور  در  نفت  وزیر  مشاور  آستانه،  محمود 
گازرسانی با اشاره به فعالیت های شرکت 
دو  تبصره  بند »ق«  گفت:  ایران  گاز  ملی 
گازرسانی  زمینه   ،۹3 سال  بودجه  قانون 
فراهم  پارسال  طی  را  روستا  هزار  سه  به 

کرد.
گازرسانی  امور  در  نفت  وزیر  مشاور   
یادشده،  زمانی  بازه  در  که  این  بیان  با 
در  مالی  منابع  تومان  میلیارد  هزار  پنج 
سپاری  پیمان  استانی  گاز  های  شرکت 
از  بند  این  براساس  افزود:  است،  شده 
گاز،  انتقال  خطوط  اجرای  هزینه  قانون، 
جایگزینی  محل  از  ها  ایستگاه  و  شبکه 
گاز با فرآورده های نفتی تامین می شود.

میلیون  دو  اساس،  براین  گفت:  آستانه   
و  میلیارد  چهار  با  خانوار  هزار   363 و 
گاز  مزایای  از  اعتبار  دالر  میلیون   ۷38
برخوردار شده و منابع مالی مورد نیاز آن 
نیز از محل آزادسازی فرآورده های نفتی 

شود. می  تامین 

گاز  جایگزینی  از  پس  داد:  ادامه  وی   
های  سوخت  این  نفتی،  های  فرآورده  با 
ایران  نفت  ملی  شرکت  اختیار  در  مایع 
آن  از محل صادرات  و  قرار خواهد گرفت 
گازرسانی  های  پروژه  اجرای  مالی  منابع 

شود. می  تامین 
امور  در  نفت  وزیر  مشاور  گفته  به   
طی  ایران  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی، 
سال ۹۴ بیش از دو هزار میلیارد تومان از 
نیاز اجرای پروژه های تعریف  منابع مورد 
بانکی  تسهیالت  از  گیری  بهره  با  را  شده 

تامین کرد. داخلی  درآمدهای  و 
روزی  شبانه  تالش  با  داد:  ادامه  وی   
حجم  ایران،  گاز  ملی  شرکت  کارکنان 
در  روستایی  خانوارهای  از  توجهی  قابل 
شده  برخوردار  گاز  مزایای  از   ۹۴ سال 
های  موفقیت  جمله  از  برنامه  این  که  اند 
شمار  به  حوزه  این  در  نفت  وزارت  بزرگ 

آید. می 
و  نفت  وزیر  پیشنهاد  با  آستانه،  گفته  به 
بودجه  قانون  دو  تبصره  »ق«  بند  تصویب 
سال ۹3، شرایطی فراهم شد تا طرح های 
بودجه  منابع  از  استفاده  بدون  گازرسانی 
با  گاز  جایگزینی  محل  از  تنها  و  ساالنه 
برداری برسند. بهره  به  سوخت های مایع 

گازرسانی به خانوارهای روستایی رکورد زدتولید بنزین کشور به روزانه 67 میلیون لیتر می رسد

در  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
قرارداد  امضای  از  مهندسی  و  توسعه  امور 
شرکت   3 با  آزادگان  نفتی  میدان  محرمانگی 
گفت:  و  داد  خبر  فرانسوی  و  چینی  ژاپنی، 
فرزاد  و  جنوبی  پارس  نفتی  الیه  آزادگان، 
 IPC قرارداد  انعقاد  اولویت های  جمله  از   B

هستند.
نمی توانم  داشت:  اظهار  منوچهری  غالمرضا 
از  یکی  کدام  توسعه  قرارداد  بگویم  دقیق 
سال  پایان  تا  خارجی  شرکت های  با  میادین 
طور  به  هم  خودمان  چون  می شود،  نهایی 
دقیق نمی دانیم کدام یک از موارد بهتر پیش 

می رود.
با  هم  موازی  صورت  به  ما  اینکه  بیان  با  وی 
شرکت های خارجی و هم با شرکت های ایرانی 
مذاکره می کنیم، گفت: طبق مصوبه دولت ما 
می توانیم شرکت های ایرانی را به عنوان طرف 
اصلی قرارداد انتخاب کنیم و بنابراین حاال که 
شرکت های ایرانی به میدان آمدند، امیدواریم 
 IPC براساس  سال  پایان  تا  قراردادها  تعداد 
قطعاً  االن  اما  شود،  بیشتر  هم  مورد   3 از 

نمی توانم بگویم چه خواهد شد.
امور  در  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
با  مذاکره  داد:  ادامه  مهندسی  و  توسعه 
شرکتی   8 همان  میان  از  داخلی  شرکت های 
شد،  تایید  آنها  صالحیت  این  از  پیش  که 
خواهد بود که مذاکره با آنها را شروع کردیم 
و سرعت خواهد یافت طبعاً این شرکت ها باید 
شرکای خارجی شان را به ما معرفی کنند؛ این 

بعد  و  شوند  قرارداد  وارد  می توانند  شرکت ها 
شرکای خارجی را بیاورند.

اول  است  ممکن  هم  خارجی ها  افزود:  وی 
شریک خود را انتخاب کنند و قرارداد ببندند 
انتخاب  یا اول قرارداد ببندند و بعد به دنبال 

شریک ایرانی بروند.
الیه  آزادگان،  کرد:  تصریح  منوچهری 
جمله  از  هم   B فرزاد  و  جنوبی  پارس  نفتی 
قالب  در  قرارداد  انعقاد  برای  ما  اولویت های 

IPC هستند.

پیشرفت مذاکره با هندی ها درباره 
B توسعه فرزاد

وی اضافه کرد: برای فرزاد با هندی ها قرارداد 

بسته می شود، چون قباًل هم قراردادی با آنها 
نشده  قطعی  هنوز  البته  و  است  داشته  وجود 

است.
ایران  نفت  ملی  شرکت  عامل  مدیر  معاون 
ترش  هم  میدان  این  گاز  چون  داد:  ادامه 
است، هم فشار مخزن باال است و هم میزان 
تطبیق  بحث  االن  است،  کم  آن  میعانات 
اقتصادی بودن توسعه این میدان با این مدل 
قراردادی، بین ما و هندی ها در جریان است؛ 
در جلسه ای که اخیراً برگزار شد، نظرات ما و 
هندی ها به هم نزدیک شد، اما طرف هندی 
به  را  نتیجه  و  بررسی کند  است  قرار  باز هم 
ما اعالم کند، تا به زودی درباره آن جلساتی 

باشیم. داشته 

اشتیاق مرسک دانمارک برای توسعه 
الیه نفتی پارس جنوبی

وی اظهار داشت: درباره الیه نفتی پارس جنوبی 
 MOU نامه  تفاهم  یک  مرسک  شرکت  با 
امضاء شده است که پایه اولیه قرارداد محسوب 
این  که  نگرفته ایم  تصمیم  هنوز  اما  می شود، 
میدان را به مناقصه بگذاریم، یا خارج از مناقصه 
به صورت ترک تشریفات درباره آن عمل کنیم.
در  مرسک  شرکت  چون  افزود:  منوچهری 
مناقصه بهره برداری از الیه نفتی پارس جنوبی 
در بخش قطری میدان شکست خورد و توتال 
جای آن را گرفت، مرسک اشتیاق زیادی برای به 
کار گرفتن این ظرفیت کاری دارد و این می تواند 

برای ما یک امتیاز محسوب شود.

امضای قرارداد محرمانگی آزادگان با 
شرکت های ژاپنی، چینی و فرانسوی

آزادگان  میدان  توسعه  درباره  داد:  ادامه  وی 
اینپکس و یکی دو شرکت  با  از توتال  ما غیر 
دیگر هم MOU را مبادله کردیم و قرار است 

برای این میدان مناقصه برگزار شود.
 CNPC و  اینپکس  با  گفت:  منوچهری 
توتال  با  و  کردیم  امضاء  محرمانگی  قرارداد 
هم که قباًل قرارداد محرمانگی امضا شده بود.

شرکت   مدیرعامل  معاون  فارس،  گزارش  به 
ملی نفت در امور توسعه و مهندسی پیش از 
این از امضای سه قرارداد نفتی در قالب مدل 
تا   IPC به  موسوم  نفتی  قراردادهای  جدید 

پایان سال خبر داده بود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد

امضای قرارداد محرمانگی آزادگان با ۳ شرکت خارجی

نفت  صادرات  کرد  اعالم  کشتیرانی  منبع  یک 
ایران در ماه اوت امسال با 15درصد رشد نسبت 
به ماه پیش از آن، به باالترین حد در پنج ماه اخیر 
رسیده است.بر اساس این گزارش، رویترز به نقل 
از  یک منبع آگاه از برنامه بارگیری محمولههای 
جمهوری  نفت  صادرات  کرد  اعالم  ایران  نفتی 

رشد  درصد   15 با  امسال  اوت  ماه  در  اسالمی 
نسبت به ژوئیه به بیش از دو میلیون بشکه در 
روز رسید.با توجه به رقم یاد شده، اکنون صادرات 
نفت خام ایران )بدون احتساب میعانات نفتی( به 
دو برابر سطح پیش از پایان تحریم در ماه دسامبر 

پارسال رسیده است.
بارگیری  برنامه  به  استناد  با  شده  یاد  منبع 
نفتکشها، اعالم کرد میانگین صادرات نفت خام 
ایران بدون احتساب میعانات نفتی در ماه اوت، دو 

میلیون و 110 هزار بشکه در روز بود.
بر اساس برنامه یاد شده، صادرات نفت ایران در 
ماه ژوئیه امسال یک میلیون و ۹00 هزار بشکه 
در روز و در ماه ژوئن این سال یک میلیون و 830 

هزار بشکه در روز بود.
اطالعات بارگیری نفتکشها در ماه گذشته میالدی 
همچنین نشان میدهد که در این دوره، صادرات 
نفت ایران به اروپا با ۴8 درصد افزایش به 630 

هزار بشکه در روز رسیده است.
منابع کشتیرانی، آماری دقیق از صادرات میعانات 
اما  نداشتند  اختیار  در  اوت  ماه  در  ایران  نفتی 
اگر این رقم با میانگین 310 هزار بشکه در روز 
در سال جاری میالدی هماهنگ باشد، مجموع 
صادرات نفت خام و میعانات نفتی ایران در ماه 
روز  در  بشکه  هزار   ۴10 و  میلیون   2 به  اوت 

می رسد.
میانگین صادرات روزانه نفت ایران به مشتریان 

آسیایی نیز در ماه اوت به یک میلیون و ۴80 
هزار بشکه رسید در حالی که در ماه پیش از آن، 

این رقم یک میلیون و ۴00 هزار بشکه بود.
به  دوره  این  در  هند  به  ایران  نفت  صادرات 
روز رسید در حالی  حدود 600 هزار بشکه در 
که صادرات آن به چین، 56۴ هزار بشکه در روز 

میرسید.
در این دوره صادرات نفت ایران به ژاپن 230 هزار 
بشکه در روز و صادرات آن به کره جنوبی ۹2 هزار 

بشکه در روز بود.
ایران در ماه اوت امسال به ترکیه، یونان و اسپانیا 
به  نیز نفت صادر کرده و میانگین صادرات آن 

ایتالیا، به 8۷ هزار بشکه در روز میرسیده است.

صادرات نفت ایران 
به باالترین حد 5 سال 

اخیر رسید

مراحل آماده سازی پروور پرتابل منطقه غرب به منظور 
تنظیم نمودن میترهای خط 8 اینچ انتقال نفت خام 

تاسیسات انتهایی کرمانشاه به اتمام رسید.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه غرب؛ رئیس ابزار دقیق 
و کنترل با اعالم این خبر گفت: این دستگاه پیش از این 
به صورت ثابت و فقط برای خط 8 اینچ مورد استفاده 
واقع می شد. اما با گسترش تاسیسات و احداث خط 
لوله 16 اینچ انتقال نفت خام و فراورده افرینه، دستگاه 
یاد شده بازسازی و به صورت قابل حمل در آمد تا هم 
برای خط لوله 8 اینچ و هم برای خط لوله 16 اینچ قابل 
استفاده باشد.مهندس بهمن حیدری عنوان کرد: این 
دستگاه برای تنظیم و کالیبره نمودن میترهای حجم 
سنج مواد نفتی که معموال برای تحویل و تحول ما بین 
پاالیشگاه و شرکت پخش فراورده های نفتی می باشد، 
مورد استفاده قرار می گیرد.در این فرایند به صورت دوره 
ای برای صحت سنجی میزان حجم تبادل شده، این 
میترها توسط دستگاهی به نام پروور، کالیبره می شوند.

تنظیم و کالیبره نمودن 
میترهای نفت خام با استفاده 

از تجهیزات منطقه غرب
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مخابرات واگذاری فیبر تاریک را آغاز کرد
در  را  اینترنت  کیفیت  ارتقای  ایران  مخابرات  شرکت  مدیرعامل 
واگذاری  آغاز  از  و  دانست  اینترنتی  تعرفه های  کاهش  راستای 
فیبرهای تاریک به اپراتورها و شرکت های خصوصی خبر داد.رسول 
ما  کرد:  اظهار  تاریک  فیبر  به  مربوط  مباحث  به  اشاره  با  سراییان 
بدهند  مصوبه  چه  هر  رگوالتوری  مقررات  و  قوانین  چارچوب  در 
اجرا می کنیم، بنابراین درباره مصوبه 230 این سازمان که ما باید 
ساب داکت و داکت را در اختیار اپراتورها و متقاضیان بگذاریم، شروع 
مخابرات  انحصار  کاهش  در  قطعا  اتفاق  این  و  کردیم  واگذاری  به 
تاثیر خواهد داشت و بازیگران و رقابت ها زیادتر می شوند.به گزارش 
ایسنا ، وی به نتایج تغییر تعرفه های اینترنتی مخابرات اشاره و بیان 
کرد: طبیعی است که با تغییر تعرفه چند اتفاق همزمان با هم افتاد

 
بازار سرمایه

شاخص بورس 350 واحد افت کرد
هفته  معامالتی  روز  اولین  دادوستدهای  در جریان  بورس  شاخص 
دادوستد  سرمایه  بازار  معامالت  پایان  یافت.در  کاهش  واحد   350
تعداد ۴85میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 1۷۷میلیارد تومان در 
۴۷هزار نوبت به ثبت رسید.شاخص بورس نیز با افت 350واحدی 
در ارتفاع ۷6هزار و 10۴واحد قرار گرفت که بیشترین تاثیر منفی بر 
حرکت دماسنج بازار سهام به نام نمادهای معامالتی پارسان، تاپیکو 
و وغدیر شد و در مقابل نمادهای معامالتی خبهمن، فخاس و کگل 
با رشد خود مانع ریزش بیشتر شاخص شدند.بر اساس این گزارش؛ 
به  ورقه  1۷۹میلیون  جابجایی  با  هم  ایران  فرابورس  بازارهای  در 
ارزش 8۷میلیارد تومان در 18هزار نوبت، آیفکس یک واحد افزایش 

یافت و در ارتفاع 801واحد قرار گرفت.
 

سکه وارز
ثبات نسبی در بازار سکه

سکه  نیم  تومان،   3000 جدید  طرح  تمام  سکه  گذشته  هفته  در 
5000 تومان، ربع سکه 2000 تومان و سکه گرمی با نوسان 2000 
تومانی همراه شد تا یکی از کم نوسان ترین هفته ها در ماه های اخیر 
نوسانات  با  بازار سکه رقم بخورد.بازار سکه در هفته گذشته  برای 
ثبات  از  پایین  تقاضای  به دلیل  به طور کلی  زیادی همراه نشد و 
نسبی برخوردار بود.همچنین نیم سکه در این بازه زمانی با نوسان 
5000 تومان روبرو شد. این نوع سکه در شروع هفته گذشته 5۷3 
هزار تومان در بازار مشاهده شد و در ادامه با روند کاهشی به 5۷0 و 
در نهایت در روز پنجشنبه، 25 شهریور به 56۹ هزار تومان مجددا 
کاهش یافت.در میان انواع سکه، ربع سکه در ابتدای نخستین روز 
هفته گذشته روند خود را با نرخ 2۹۹ هزار تومان آغاز کرد. در میانه 
هفته ربع سکه به مرز 300 هزار تومان رسید و در آخر هفته بار 
دیگر معکوس شد و به 2۹8 هزار تومان کاهش یافت تا در مجموع 
در هفته اخیر 2000 تومان نوسان پیدا کرده باشد.همچنین سکه 
گرمی که معموال تغییرات چندانی پیدا نمی کند در هفته گذشته با 

نوسان 3000 تومانی مواجه شد.  
 

کشاورزی
باقی ماندن 40 درصد از مطالبات چایکاران

 در حالی که حدود یک ماه تا پایان فصل برداشت برگ سبز چای 
باقی مانده است، رئیس سازمان چای از افزایش 60 درصدی تولید 
این محصول و باقی ماندن ۴0 درصد از مطالبات چایکاران خبر داد 
و گفت: دولت سهم خود را از مطالبات چایکاران را پرداخت کرده 
پرداخت  برای  را  خود  سهم  تدریج  به  نیز  فرآوری  کارخانه های  و 
مابقی مطالبات چایکاران به حساب این سازمان واریز خواهند کرد.

محمد علی روزبهان به ایسنا گفت :از ابتدای فصل برداشت تاکنون 
118 هزار تن برگ سبز چای به ارزش حدود 1۹۹ میلیارد تومان از 
چایکاران خریداری شده که 138.5 میلیارد تومان از آن به حساب 
چایکاران واریز شده و حدود 60 میلیارد تومان دیگر نیز به عنوان 

مطالبات باقی مانده است.
 

صرفه جویی 4میلیارد دالری با خودکفایی 
در کشت کلزا

کشت  در  خودکفایی  اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
ایجاد می کند،گفت:در سال  ارزی  کلزا ۴ میلیارد دالر صرفه جویی 
زراعی جاری بیش از 350 هزار تن دانه روغنی کلزا در کشور تولید 
می شود.عباس کشاورز افزود : در سال زراعی ۹6-۹5 بیش از 215 
خواهد  کلزا  کشت  زیر  به  کشور  کشاورزی  اراضی  از  هکتار  هزار 
از  محصول  تن  هزار  می شود  350  بینی  پیش  اینکه  رفت ضمن 
این اراضی کشاورزی برداشت شود.کشاورز به سیاست های تشویقی 
وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از کلزاکاران اشاره کرد و گفت 
: دولت در جهت حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی و تامین 
کاشت،  عملیات  برای  حمایتی  بسته های  کشور  نیاز  مورد  روغن 
داشت و برداشت کلزا در نظر گرفته است.این مقام مسئول بر لزوم 
حفظ و پایداری تولیدگندم با کنترل علف های هرز و بیماری ها و 

آفات گندم تاکید کرد.
 

 حمل ونقل
سران صنعت هوانوردی جهان دوباره

 به ایران می آیند
پس از آنکه ایران در بهمن ماه سال گذشته اجالس 2016 کاپا را 
در تهران برگزار کرد، حاال و با هماهنگی های صورت گرفته بار دیگر 
شرایط  تا  آمد  خواهند  ایران  به  بین المللی  نهاد  این  اصلی  سران 
در  ایسنا،  گزارش  کنند.به  بررسی  سرمایه گذاری ها  آینده  برای  را 
یافتن تحریم های همه جانبه  پایان  از  زمستان سال گذشته و پس 
بین المللی صنعت هوانوردی ایران موفق شد با حضور نمایندگان 35 
کشور در تهران اجالس کاپا را برگزار کند.این اجالس که با حضور 
ایرباس،  مانند  جهان  هوانوردی  بزرگ  شرکت های  از  نمایندگانی 
هوانوردی  بین المللی  ایرالین های  از  بسیاری  و  امبرائر  بمباردیه، 
عرصه  به  ایران  قدرتمند  بازگشت  در  آغازی  نوعی  به  شد  برگزار 
رقابت های بین المللی بود.هرچند بسیاری از مذاکرات صورت گرفته 
در اجالس کاپای سال قبل به بحث های مقدماتی اختصاص یافت 
اما  منوط شد،  آینده  مذاکرات  به  توافقات  این  از  آینده هر یک  و 
شرایطی که در طول این ماه ها به وجود آمده باعث شده است یکبار 

دیگر سران بسیاری از این شرکت ها قصد سفر به ایران کنند.

صادرات 850 میلیون دالری صنایع 
غذایی در پنج ماهه نخست سال 

قائم مقام وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه 
امسال  نخست  ماه  پنج  در  گفت:  تجارت 
صادرات مواد غذایی ایران به رقم 850 میلیون 
دالر رسیده است که ۴ گروه در آن بیشترین 

سهم را داشته اند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خسروتاج  مجتبی  تجارت،  توسعه  سازمان 
بین المللی  نمایشگاه های  از  بازدید  حاشیه  در 
و  لبنی  صنایع  و  شیر  و  وشکالت  شیرینی 
 256 با  لبنی  فرآورده های  گفت:  آشامیدنی 
میلیون دالر صادرات، بیشترین میزان صادرات 
صنایع غذایی تا پایان مرداد ماه سال جاری را 
و  از آن شیرینی  داده، پس  اختصاص  به خود 
به ثبت  شکالت 1۷8 میلیون دالر صادرات را 

رسانده است.
محصوالت  شامل  سوم  گروه  داد:  ادامه  وی 
تولیدی از جمله رب گوجه فرنگی بود که ۷۷ 
میلیون دالر صادرات را از آن خود کرده و در 
صادرات گروه چهارم که انواع کمپوت و کنسرو 
ثبت  به  دالر  میلیون   ۷0 می شود  شامل  را 

رسیده و مابقی نیز متعلق به سایر اقالم است.
خسروتاج در ادامه به ابراز رضایت تولیدکنندگان 
از  فعلی  نمایشگاه  در  حاضر  صادرکنندگان  و 
تمامی  گفت:  و  کرد  اشاره  پسابرجام  فضای 
حاضرین معتقدند که شرایط ایجاد شده برای 
بسیار  خارجی  کشورهای  با  همکاری  توسعه 
جدید  بازاریابی های  زمینه  و  شده  مناسب 
جهانی برای محصوالت و کاالهای ایرانی فراهم 

است.
عمده  تحریم ها،  دلیل  به  اینکه  بیان  با  وی 
منطقه  کشورهای  به  ایران  لبنی  محصوالت 
آسیای  کشورهای  افغانستان،  عراق،  جمله  از 
صادر  عربی  کشورهای  برخی  و  قفقاز  میانه، 
می شد، گفت: باید بتوانیم در شرایط جدید به 

نقاط مختلف جهان صادرات داشته باشیم.

خودرو
هیوندای به ایران می آید

با  قرارداد  امضای  از  موتور  کرمان  مدیرعامل 
منظور  به  جنوبی  کره  موتور  هیوندای  شرکت 
تولید خودروهای این شرکت در ایران خبر داد.
امضای  دنبال  به  کرد:  اظهار  فیروزی  سامان 
جنوبی  کره  موتور  هیوندای  شرکت  با  قرارداد 
تولید  شاهد  امسال  ماه  دی  از  تا  شد  مقرر 
ایران  در  کره ای  خودروساز  این  محصوالت 
باشیم.به گفته وی، در گام اول و از ابتدای فصل 
تولید دو محصول هیوندای آی10 و  زمستان، 
خواهد  آغاز  موتور  کرمان  کارخانه  در  آی20 
به  تحریمها  لغو  اینکه  بر  تاکید  با  شد.فیروزی 
ایران و  واسطه برجام، فصل تازه ای در اقتصاد 
به ویژه صنعت خودروسازی کشور گشوده است، 
خصوصی  بخش  خودروسازان  کرد:  تصریح 
به  خود  جدید  شرکای  با  که  قراردادهایی  با 
اشتغال  ایجاد  به  از یک سو  امضاء می رسانند، 
بیشتر کمک کرده و از سوی دیگر حق انتخاب 

بیشتری را در اختیار مشتریان قرار می دهند.
 

مسکن
سپرده گذاری 75 هزار نفر در حساب 

صندوق پس انداز مسکن یکم
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افتتاح 
مسکن  انداز  پس  صندوق  حساب  فقره   ۹10
یکم دریک روز بعد از تک رقمی شدن نرخ سود 
این تسهیالت خبر داد و گفت: از خرداد پارسال 
تا شهریور امسال ۷5 هزار و ۹5 نفر در حساب 
کرده اند.محمدحسن  سپرده گذاری  مذکور 
 21 تا   ۹۴ خرداد   18 از  اینکه  بیان  با  مرادی 
حساب  فقره   ۹5 و  هزار   ۷5 امسال  شهریور 
صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح شده است، 
سود  نرخ  شدن  رقمی  تک  از  کرد: پس  اظهار 
این سپرده ها و کاهش آن به ۹.5 درصد برای 
مناطق شهری و 8 درصد برای بافت فرسوده، 
تا 1۷  زمانی 18 مرداد  بازه  و  یکماه  در مدت 
این  در  فقره حساب  و 315  هزار  شهریور 13 
رشد  متقاضیان  تعداد  تا  شد  افتتاح  صندوق 
میزان  برابر  دو  که  باشد  داشته  توجه  قابل 
از تاسیس این  افتتاح حساب در نخستین ماه 

صندوق است.

 معدن
 دو طرح 5 میلیون تنی گندله سازی 

امسال افتتاح می شود
نوسازی  و  توسعه  سازمان  عامل  هیات  رئیس 
معادن و صنایع معدنی ایران، اعالم کرد: امسال 
دو طرح 5 میلیون تنی گندله سازی با مجموع 
می  افتتاح  کشور  در  تن  میلیون   10 ظرفیت 
حال  در  اینکه  بیان  با  کرباسیان  شود.مهدی 
تن  میلیون   15 معادل  ظرفیتی  ایجاد  حاضر 
گندله و 1۷ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن 
اجراست،  دست  در  سنگان،  معدنی  ناحیه  در 
طرح  دو  اندازی  راه  با  جاری  سال  در  گفت: 
به ظرفیت گندله  اشاره، 10 میلیون تن  مورد 
کشور افزوده خواهد شد.وی افزود: با راه اندازی 
در  آهن،  سنگ  کنسانتره  و  گندله  طرح های 
صنعت  زنجیره   ،۹6 سال  و  جاری  سال  اواخر 
در  مسئله  این  که  شد  خواهد  متوازن  فوالد 
مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  اهداف  راستای 

است.

خبر خبر

مالی جهان  و  پولی  عملیات  به  پیوستن  برای 
راهی جز الحاق به FATF گروه اقتصاد: نداریم 
بخش  گره گشای  کارگروه،  این  به  الحاق  و 

خصوصی در تعامل با نظام مالی جهان است.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع 
به  که  انتقاداتی  خصوص  در  ایران  معادن  و 
پذیرفتن مفاد FATF از سوی ایران می شود، 
گفت: با شفاف سازی که در مورد سوابق تصویب 
این موضوع در دولت و مجلس صورت گرفت، 
مشخص شد که مبارزه با پولشویی و تروریسم 
موضوع جدیدی نبوده و روند چندساله ای را در 
مجلس و شورای نگهبان طی کرده و در نهایت 
چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی و حمایت 
از تروریسم بر مبنای اقتضائات ملی به تصویب 
مبنا  همین  بر  هم  دولت  و  رسید  مجلس 
مذاکرات را جلو برد.وی با بیان اینکه این قانون 
سیر طبیعی خود را در کشور طی کرده است، 
اظهار داشت: هر کسی که آشنایی مختصری با 
الزامات امروزی عملیات پولی و مالی با جهان 
این  که  می داند  باشد  داشته  دنیا  سطح  در  و 
قواعد و ضوابط االن به الزامات ارتباطات پولی 
و بانکی در دنیا تبدیل شده و عمال اگر کشوری 
این الزامات را نپذیرد، برای خودش فعالیت را 

سخت و محدود می کند.
معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
برجام  امضای  از  پس  اینکه  بر  تاکید  با  ایران 
اینکه  افزود:  کنیم،  استفاده  آن  نتایج  از  باید 
برای یک کار کوچک، کار بزرگی را مخدوش 
برای  و  نیست  منطق  و  عقل  با  منطبق  کنیم 
جهان،  در  مالی  و  پولی  عملیات  به  پیوستن 

راهی جز پذیرش مفاد. FATFنداریم.
سلطانی با اعالم اینکه قانون مبارزه با پولشویی 
در  منطقی  و  عقلی  چهارچوب  تروریسم  و 
است،  به تصویب هم رسیده  و  داشته  مجلس 
گفت: پذیرش FATF الزامات بین الملی دارد 
و همه کشورها به غیر از تعدادی استثناء این 
منافع  به  مربوط  مالحظات  پذیرفتند.البته  را 
توجه  مورد  الحاق  این  در  قطعا  باید  نیز  ملی 
دهه های  در  اینکه  به  اشاره  با  بگیرد.وی  قرار 
جهانی  قواعد  پذیرش  در  بار  چندین  گذشته 
لطمه  موضوع  این  از  و  داشتیم  تاخیر  شدن 
دوباره  سوراخ  این  از  نباید  افزود:دیگر  دیدیم، 
به  ایران  الحاق  موضوع  که  چرا  شویم  گزیده 
سازمان تجارت جهانی هم اگر زودتر از سوی 

ایران پذیرفته می شد االن خیلی قدرتمندانه تر 
منافع  از  بیشتر  و  بودیم  این سازمان عضو  در 
ایران  اتاق  رئیس  می کردیم.نایب  دفاع  خود 
ادامه داد: اما االن تبدیل به بزرگترین اقتصاد 
و  شده ایم  جهانی  تجارت  سازمان  از  خارج 
چشم انداز مشخصی از پیوستن به این سازمان 
نداریم. بنابراین اینکه جلوی پدیده های جهانی 
ایستاده و با بدبینی به آن نگاه می کنیم و بعد 
در شرایط ناگزیر و ناچار به آن می پیوندیم کار 
اشتباهی است.سلطانی با اشاره به اینکه ما در 
بخش خصوصی معتقدیم که مجلس و شورای 
پذیرش  با  و دولت  قانون  این  تایید  با  نگهبان 
این موضوع به الزامات درونی آن درست عمل 
کرده است، گفت: بخش خصوصی از این قانون 
حمایت کرده و معتقد است که برای پیوستن 

به معادالت جهانی باید آن را اجرایی کنیم.
تصویب FATFتالش دولت برای رفع 

نگرانی ها
مالی  اقدام  کارگروه  به  ایران  الحاق  حالی  در 
علیه پولشویی)FATF( با نگرانی هایی از سوی 
این  که  بود  شده  مواجه  کارشناسان  برخی 
موضوع با قید 5 شرط در شورای امنیت ملی 

به تصویب رسیده است.
بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه 
با  همزمان  قبل  مدتی  از   )FATF(پولشویی
طرح در رسانه های کشور، با ابراز نگرانی هایی 
برخی  شد.  روبرو  سیاسی  فعاالن  سوی  از 
کارگروه،  این  به  ایران  الحاق  که  می گویند 

منافع ملی را به مخاطره می اندازد و در مقابل، 
برخی فعاالن اقتصادی و دولتمردان می گویند 
و  کارگروهها  چنین  به  الحاق  بدون  که 
کنوانسیون های بین المللی در حوزه اقتصادی، 
امکان تبادل مالی و تجاری با سایر کشورهای 
دنیا میسر نخواهد بود.اما آنچه که مسلم است 
در حوزه  آنکه  از  بیش  کارگروه  این  به  الحاق 
تهدیدهای  و  ها  فرصت  منظر  از  و  تخصصی 
و  گرفته  قرار  شناسی  آسیب  مورد  اقتصادی 
مورد  ملی  منافع  با  اش  احتمالی  مغایرتهای 
تبدیل  سیاسی  موضوعی  به  گیرد،  قرار  بحث 
شد. با این وجود، از آنجا که پیش از سیاسی 
به  بررسی  جهت  موضوع  بحث،  فضای  شدن 
شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده بود، این 
نهاد جلسات متعددی را با وزرا و سایر نهادهای 
این رابطه برگزار کرد و آنگونه  تصمیم گیر در 
که دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز قبل 
به  ایران  الحاق  مورد  در  این شورا  کرد،  اعالم 
 )FATF( پولشویی  علیه  مالی  اقدام  کارگروه 

به جمع بندی رسیده است.
و  امضا  به  را  نهایی  تائید  البته  شمخانی  علی 
به  او  کرد.  منوط  رهبری  معظم  مقام  تائید 
معتقدند  برخی  که  کرد  اشاره  هم  نکته  این 
شورای  مجلس  در  باید   FATF تصویب  که 
اسالمی صورت گیرد و گفت: مجلس کار خود 
را می کند و شورای امنیت ملی هم کار خود را 
انجام می دهد؛ اما طبیعتا هر چه اجماع کشور 
نسبت به این معاهده بیشتر شود، مشکالت آن 

کمتر خواهد بود. 

در این رابطه، یک مقام مسئول به مهر گفت: 
ملی  امنیت  عالی  در شورای   FATF تصویب 
که  است  رسیده  تصویب  به  شرط   5 قید  با 
البته باز هم نظر نهایی را مقام معظم رهبری 
گزارش  نمود.به  خواهند  اعالم  رابطه  این  در 
دولت  سخنگوی  نوبخت،  محمدباقر  مهر، البته 
هم در نشست خبری هفتگی خود در سه شنبه 
گذشته درباره شروط ایران برای پذیرفتن این 
سند، اعالم کرده بود: شرایطی را در این سند 
اساسی  قانون  چهارچوب  در  که  می پذیریم 
جمهوری اسالمی ایران باشد. در قانون اساسی 
توضیح  آزادی بخش،  نهضت های  به  نسبت 

واضحی داده شده است. 
ما با کشور کره شمالی در لیست سیاه بودیم 
مرحله  در  و  خارج شده  لیست  این  از  االن  و 
تعلیق هستیم. هیچ توافقی در این باره صورت 
در  که  توافقی  هر  شده  تصریح  ولی  نگرفته، 
احترام  مورد  است،  اساسی  قانون  چهارچوب 
و  تجارت  فعاالن حوزه  است.در عین حال،  ما 
ابزار  بین المللی،  مالی  مسائل  دست اندرکاران 
FATF را یک الزام برای مراودات پولی و مالی 
کشور در فضای پس از تحریم ها می دانند و بر 
این باورند که طی سالهای گذشته، درست در 
همان سالهایی که سیستم پولی و بانکی ایران 
تحریم بوده، تحوالت بسیاری در بانکهای دنیا 
رخ داده و به واسطه برخی محدودیت هایی که 
اعمال شده،  ایران  علیه  بین المللی  مجامع  در 
تحوالت  قافله  از  ایران  بانکی  و  پولی  سیستم 
مذاکرات  شروع  با  اکنون  اما  است؛  مانده  دور 
برای پیوستن به FATF، شرایطی فراهم شده 
بین المللی  بانکی  نظام  روی  پیش  ابهامات  که 
بانکی  و سیستم  رفع شده  ایران  با  مراوده  در 
کشورمان امکان یافته به نظام بانکی بین المللی 
این  منتقدان  پرسش  واقع،  شود.در  متصل 
 FATF سیاه  لیست  از  ایران  اگر  که  است 
ایران  اما تحریم های مالی و پولی  خارج شود، 
همچنان پا برجا بماند و بانکهای خارجی اجازه 
مراوده با ایران را نداشته باشند، آنگاه باید چه 
موضعی گرفت. به هرحال اکنون همه نگرانی ها 
اگرچه  کارگروه  این  به  الحاق  که  است  این 
اما  کند،  ایجاد  را  گشایش هایی  است  ممکن 
ملی  منافع  کردن  لحاظ  با  باید  را  قدمی  هر 

برداشت.

: FATF نایب رئیس اتاق ایران باالحاق به گره گشایی اقتصاد

 بخش خصوصی درانتظار تعامل با نظام مالی جهان

جاری  سال  اردیبهشت ماه  در  درحالی که 
نوع روغن و  واردات 20  التزام ثبت سفارش 
دانه های روغنی برداشته شده بود، در مکاتبات 
اخیر وزارت جهاد کشاورزی با سازمان توسعه 
از  هیچ کدام  واردات  است،  قیدشده  تجارت 
ثبت  به  نیاز  خام  روغن  و  روغنی  دانه های 

سفارش ندارد. 
وزارت جهاد کشاورزی  واردات انواع دانه های 
روغنی و روغن خام به کشور را بدون نیاز به 
نامه  ثبت سفارش مجاز و آزاد اعالم کرد.در 
کشاورزی  جهادت  وزارت  بازرگانی  قائم مقام 
به مقام مقام وزیر صنعت افرادی که متقاضی 
هستند  نیز  تعرفه ای  تخفیفات  از  استفاده 
می توانند با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی 
تخفیفات  از  تضمینی  دانه های  خرید  و 

تعرفه ای استفاده کنند.
واردات  گزارش  ، بنابراین  تسنیم  گزارش  به 
ثبت  به  نیاز  و روغن خام  و  دانه های روغنی 
بر  می توانند  واردکنندگان  و  ندارد  سفارش 

تعرفه  جدید)میزان  تعرفه ای  شرایط  اساس 
واردات باال رفته است( اقدام به واردات  این 
و  می خواهند  که  میزان  هر  به  محصوالت 

بدون سقف، اقدام به واردات کنند.
بنابراین گزارش، دی ماه سال گذشته بود که 
وزارت جهاد کشاورزی طی اطالعیه ای اعالم 
حمایت  سیاست  اجرای  راستای  »در  کرد: 
تنظیم  و  داخل  در  روغنی  دانه های  تولید  از 
بازار، به ازای خرید هر کیلوگرم انواع دانه های 
روغنی از کشاورزان به قیمت تضمینی، برای 
مجوز  روغن،  واردات  مجوز  اخذ  متقاضیان 
واردات چهار کیلوگرم انواع روغن خام صادر 

می شود.
بر این اساس، حقوق ورودی دانه،روغن خام 
و روغن خام پالم در صورت خرید دانه های 
تولید  محل  از  تضمینی  قیمت  به  روغنی 
بع  کشاورزی  جهاد  وزارت  تایید  با  داخل 
ترتیب به 5 درصد، 10 درصد و 26 درصد 

کاهش می یابد.

محدودیت واردات انواع روغن خام و دانه های 
در حالی که بیش از یک سال از توافقات ایران روغنی برداشته شد

و روسیه برای تجارت در حوزه صنایع غذایی 
نظارتی  دستگاه های  میان  این  در  و  می گذرد 
تایید  کار  این  برای  را  شرکت هایی  کشور  دو 
امنیت  و  قرنطینه  دفتر  کل  مدیر  کرده اند، 
که  کرد  اعالم  دامپزشکی  سازمان  زیستی 
گوشت گوساله روسی برای واردات مورد تایید 
قرار گرفته و واردات گوشت گوزن روسی نیز در 
حال بررسی است.مسعود محمدیان اظهار کرد: 
برای تایید واردات گوشت از هر کشوری نیاز به 
بررسی های گوناگونی دارد بدین معنی که اگر 
کشور مبدا جزو واردکنندگان گوشت باشد طبق 
بهداشتی  مراحل  طی  از  پس  و  گذشته  روال 
می گیرد.وی  واردات  مجوز  نظر  مورد  گوشت 
واردات  برای  تازگی  به  روسیه  این که  بیان  با 
است،  گرفته  قرار  تایید  مورد  گوساله  گوشت 
افزود: یک شرکت روسی برای واردات گوشت 
گوزن به ایران درخواست خود را مطرح کرده 
تایید  است که مطالعات کتابخانه ای آن مورد 
دامپزشکی  سازمان  کارشناسان  و  گرفته  قرار 
باید به این کشور و شرکت مورد نظر رفته و 

دهند.مدیر  انجام  را  خود  میدانی  بررسی های 
سازمان  زیستی  امنیت  و  قرنطینه  دفتر  کل 
دامپزشکی با اشاره به این که اگر شرکت روسیه 
مورد  گوزن  گوشت  واردات  درخواست کننده 
تایید قرار گیرد، اجازه واردات پیدا می کند، ادامه 
داد: گوشت گوزن کیفی تر از گوشت گوساله و 
از نظر قیمتی نیز گران تر است و واردات گوشت 
گوزن مورد تایید قرار گیرد اولین بار است که 
بازار ایران شاهد چنین گوشت قرمزی خواهد 
مراحل  خصوص  در  همچنین  بود.محمدیان 
کشور  اگر  کرد:  اظهار  گوشت،  واردات  تایید 
مبدا در میان واردکنندگان گوشت نباشد، باید 
مراحل بهداشتی را برای اخذ تاییدیه از سازمان 
دامپزشکی بگذراند به گونه ای که ابتدا مطالعات 
کشور  بهداشتی  وضعیت  درباره ی  کتابخانه ای 
بررسی ها  تایید،  از  و پس  انجام می شود  مبدا 
سازمان  کارشناسان  میدانی  ارزیابی های  و 
دامپزشکی از کشور مبدا و وضعیت بهداشتی 
و دامداری ها و کشتارگاه های آن کشور آغاز می 
شود و اگر مورد تایید قرار بگیرد اجازه واردات 

پیدا می کند.

احتمال واردات گوشت گوزن روسی

رایزنی  از  خصوصی  بانک های  کانون  رئیس 
سود  نرخ  کاهش  موقتی  توقف  برای  بانکها 
بانکی خبرداد و گفت: از دولت، بانک مرکزی 
و شورای پول و اعتبار خواسته ایم اجازه دهند 

کاهش نرخ، روند منطقی خود را طی کند.
بانکها  اینکه  بر  تاکید  با  پرویزیان  کوروش 
ندارند،  سود  نرخ  کاهش  برای  برنامه ای  فعال 
گفت: بانکها به تازگی پیشنهادی برای کاهش 
نرخ سود نداشته اند و هیچ پیشنهاد جدیدی 
مطرح نبوده است. این در شرایطی است که 
کاهش  برای  تعجیلی  متاسفانه  قبل  دوره  در 
نرخ سود سپرده ها و تسهیالت انجام شد که 
عمدتا به دلیل فشارهایی بود که به بانکها وارد 

آمده بود.
و  خصوصی  بانک های  عالی  کانون  رئیس 
سود  نرخ  کاهش  افزود:  اعتباری  موسسات 
انجام  به صورت طبیعی  باید  که  است  کاری 
نرخ سود در  معنا که کاهش  این  به  می شد؛ 
سپرده ها که اتفاق می افتاد، باید با یک فاصله 
نرخ  که  می شد  داده  اجازه  ماهه  چند  زمانی 
سود تسهیالت کاهش پیدا کند؛ اما متاسفانه 

نظر  به  و  ندادند  را  اجازه  این  تعجیل،  با 
می رسد که بخشی از تالطمات در بازار، ناشی 

از همین عجله است.
به  را  موضوع  این  ما  کرد:  تصریح  وی 
مقامات مسئول هم در دولت و هم در بانک 
مرکزی و شورای پول و اعتبار منتقل کرده 
و خواهش کردیم که دولت کمک کند، بازار 
منطقی  روند  تسهیالت،  و  سپرده  سود  نرخ 
روی  از  فشارها  و  باشد  داشته  را  خود 
بانکها  چراکه  شود؛  کمتر  بانکی  سیستم 
 18 نرخ  با  سپرده ها  اجرای  آخر  شب  تا 
درصد که در واقع از فردای آن، سود سپرده 
باالی  نرخ  با  سپرده هایی  می یافت،  کاهش 
بالفاصله  نمی شود  و  داشتند  را  درصد   18
تعهد ایجاد کرد؛ چراکه تا یکسال آتی یعنی 
 18 یکساله  سپرده  بانکها   ،۹6 تیرماه   30
نمی توانند  آن،  تناسب  به  که  دارند  درصد 
تسهیالت را با نرخ کمتری از آنچه که بود، 
عملی  صورت  به  امکان  این  و  دهند  ارایه 
فراهم نیست و نیاز دارد که اصالحی در آن 
بهتری  فرصت  و  فضا  بانکها  تا  گیرد  صورت 

برای خدمت پیدا کنند.
که  مهر  پرسش  این  به  پاسخ  در  پرویزیان 
یک  حد  در  بانکی  سود  افزایش  احتمال 
فضا  اینکه  گفت:  دارد،  وجود  درصد  دو  تا 
این  باشد،  مساعد  سود  نرخ  افزایش  برای 
بانک  تدابیر  با  بلکه خوشبختانه  نیست؛  طور 

است،  کرده  تدبیر  که  سیاستهایی  و  مرکزی 
افزایش نرخ سود امکان پذیر نیست.وی تاکید 
کرد: جابجایی سپرده ها از بانکها به موسسات 
به  نسبت  بهتری  وضعیت  اگرچه  غیرمجاز 
گذشته پیدا کرده است،  ولی نمی توان وجود 

آن را رد کرد.

پنج  در  گفت:  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
ماه نخست امسال صادرات مواد غذایی ایران 
به رقم 850 میلیون دالر رسیده است که ۴ 

گروه در آن بیشترین سهم را داشته اند.
از  بازدید  حاشیه  در  خسروتاج  مجتبی 
وشکالت  شیرینی  بین المللی  نمایشگاه های 
گفت:  آشامیدنی  و  لبنی  صنایع  و  شیر  و 
دالر  میلیون   256 با  لبنی  فرآورده های 
صنایع  صادرات  میزان  بیشترین  صادرات، 
به  را  جاری  سال  ماه  مرداد  پایان  تا  غذایی 
و  شیرینی  آن  از  پس  داده،  اختصاص  خود 
شکالت 1۷8 میلیون دالر صادرات را به ثبت 

رسانده است.

محصوالت  شامل  سوم  گروه  داد:  ادامه  وی 
تولیدی از جمله رب گوجه فرنگی بود که ۷۷ 
و  کرده  خود  آن  از  را  صادرات  دالر  میلیون 
و  کمپوت  انواع  که  چهارم  گروه  صادرات  در 
به  میلیون دالر  را شامل می شود ۷0  کنسرو 
ثبت رسیده و مابقی نیز متعلق به سایر اقالم 
نشان  آمارها  اینکه  بیان  با  است.خسروتاج 
می دهند که نسبت به مدت مشابه پارسال در 
این حوزه تنها دو درصد رشد داشته ایم، افزود: 
افزایش  این موضوع،  از مهمترین دالیل  یکی 

قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی بود 
که قدرت رقابتی بنگاه های ایرانی را در سطح 
بر  اکنون  هم  ما  و  است  داده  کاهش  جهانی 
مدیریت هزینه در این حوزه تمرکز کرده ایم.

وی گفت: در این خصوص برخی از شرکت ها 
مثال به مالیات بر ارزش افزوده در بسته بندی  
را  آن  هزینه  که  کرده اند  اشاره  لبنی  صنایع 

تولیدکننده یا صادرکننده متحمل می شوند.
رضایت  ابراز  به  ادامه  در  خسروتاج 
در  حاضر  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 

نمایشگاه فعلی از فضای پسابرجام اشاره کرد 
معتقدند که شرایط  تمامی حاضرین  و گفت: 
ایجاد شده برای توسعه همکاری با کشورهای 
زمینه  و  شده  مناسب  بسیار  خارجی 
محصوالت  برای  جهانی  جدید  بازاریابی های 

و کاالهای ایرانی فراهم است.
عمده  تحریم ها،  دلیل  به  اینکه  بیان  با  وی 
منطقه  کشورهای  به  ایران  لبنی  محصوالت 
کشورهای  افغانستان،  عراق،  جمله  از 
کشورهای  برخی  و  قفقاز  میانه،  آسیای 
بتوانیم  باید  گفت:  می شد،  صادر  عربی 
جهان  مختلف  نقاط  به  جدید  شرایط  در 

باشیم. داشته  صادرات 

صادرات 850 میلیون دالری غذا در 5 ماهه امسال

توقف موقتی کاهش نرخ سود بانکی
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فیلم سینمایی »فروشنده« به کارگردانی اصغر فرهادی 
به عنوان نماینده ایران برای حضور در هشتاد ونهمین 
دوره آکادمی علوم و فنون سینمای آمریکا )اسکار( 

انتخاب شد.
به گزارش پیام زمان ، هیات انتخاب برای معرفی فیلم 
ایرانی به اسکار متشکل از پوران درخشنده، محمد 
بزرگ نیا، محمد حیدری، سعید عقیقی، امیر حسین 
علم الهدی، شهرام مکری، تورج منصوری، اکبر نبوی 
و امیر اسفندیاری روز شنبه در نشستی »فروشنده« را 

برای حضور در اسکار انتخاب کردند.
بر اساس اعالم بنیاد فارابی، امیر اسفندیاری سخنگوی 
هیات معرفی فیلم ایرانی اعالم کرد: »پس از بحث های 
همه جانبه و بررسی های تکمیلی در خصوص پنج 
فیلمی که در فهرست کوتاه دوم قید شده بود، این 
هیات با اکثریت قوی آراء، فیلم »فروشنده« ساخته 
اصغر فرهادی را برای معرفی به فرهنگستان و رقابت 
از سوی کشورمان در رشته بهترین فیلم خارجی زبان 

برگزید.
سازمان  از  تشکر  ضمن  هیات  اعضاء  افزود:  وی 
سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و خانه سینما که در 
تعاملی مطلوب هماهنگی های الزم را برای برگزاری 
جلسات انجام داده اند، امید دارند فیلم برگزیده با اتکاء 
تاثیرگذار فرهنگی کشور،  به پشتیبانی کلیه مراکز 
ظرفیت های سینمای ایران را در این رقابت بزرگ 

جهانی به خوبی نمایندگی کند.
مهدویان،  محمدحسین  ساخته  غبار«  در  »ایستاده 
»دختر« به کارگردانی سیدرضا میرکریمی، »النتوری« 
به کارگردانی رضا درمیشیان و »ناهید« ساخته آیدا 
پناهنده دیگر نامزدهای انتخاب و معرفی به اسکار بودند 

که در نهایت تازه ترین ساخته فرهادی انتخاب شد.
»فروشنده« تا کنون جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین 
بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم کن و نیز جایزه 
بهترین فیلم جشنواره مونیخ و بهترین فیلم از نگاه 

تماشاگران جشنواره آمستردام را کسب کرده است.

این فیلم همچون دیگر آثار فرهادی مضمونی اجتماعی 
دارد و به زندگی زوجی به نام »عماد« و »رعنا« می 

پردازد.
در این فیلم شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، بابک 
کریمی، فرید سجادی حسینی، مینا ساداتی و مارال 

بنی آدم ایفای نقش می کنند.
۲۱ نماینده، یک جایزه و یک عنوان نامزدی، سهم 

سینمای ایران از جوایز اسکار تاکنون است.
نخستین حضور ایران در جشنواره جوایز اسکار به سال 
۱35۶ و پنجاهمین دوره اسکار برمی گردد که »دایره 
را  ایران  مینا« ساخته داریوش مهرجویی، سینمای 

نمایندگی کرد.
مجید مجیدی با نمایش چهار فیلم، رکورددار حضور 
ایران در جشنواره جوایز اسکار است اما با کمک »بچه 
به  موفق شد  دوره  در هفتادویکمین  آسمان«  های 
فهرست نهایی نامزدهای بخش فیلم های غیر انگلیسی 
زبان راه یابد اما در پایان »زندگی زیباست« ساخته 

روبرتو بنینی فیلمساز ایتالیایی موفق به کسب این 
جایزه شد. ۱3 سال گذشت تا »جدایی نادر از سیمین« 
ساخته شود و اصغر فرهادی در بازگشت از جشنواره، 

اسکار را به ایران بیاورد.
رسول  »محمد  سینمایی  فیلم  نیز  گذشته  سال 

اهلل)ص(« به اسکار معرفی شد اما با رای هیات آکادمی 
اسکار از گردونه این رقابت سینمایی خارج شد. 

جوایز  دوره  ونهمین  هشتاد  جوایز  اعطای  مراسم 
سینمایی اسکار هشتم اسفند سال جاری - ۲۶ فوریه 

۲۰۱۷ - برگزار می شود.

فروشنده« نماینده سینمای ایران در اسکار

خالصه ای از عملکرد شهرداری سامان در دولت تدبیر و امید 

- وزیر دادگستری از بیمارستان شهید رحیمی خرم 
آباد بازدید کرده و یازده پروژه درمانی این مرکز را 
که با صرف ۲5۰ میلیارد ریال احداث و تجهیز شده 

اند را افتتاح کرد
حجت االسالم و المسلمین مصطفي پور محمدي 
 ، لرستان  استاندار  بازوند  مهندس  همراه  به 
مهندس سعید شاهرخي معاون سیاسي ، امنیتي 
و اجتماعي استاندار لرستان ، دکتر ساکي رئیس 
دانشگاه علوم پزشکي لرستان و دکتر سعید رحیمي 
رئیس بیمارستان شهید رحیمي ، در ابتدا درمانگاه 
تخصصي و فوق تخصصي بیمارستان شهید رحیمي 
در محل استانداري را که ۲۰۰۰ متر زیربنا داشته و 
با صرف قریب به سي میلیارد ریال ایجاد و تجهیز 
شده و بستر الزم براي فعالیت 5۲ متخصص و فوق 
تخصص پزشکي را فراهم کرده است را افتتاح کرد.

شهید  بیمارستان  در  دادگستري  وزیر  ادامه  در 
پروژه  چندین  و  یافته  حضور  آباد  خرم  رحیمي 
درماني شامل: نخستین MRI دولتي در لرستان، 
ماموگرافي، CT آنژیوگرافي، رادیولوژي دیجیتالي، 
 MICU ،تختخوابي سیستم پکس،PICUهفت 
زنان،  تختخوابي   ۲4 بخش   ، تختخوابي  یازده 
بخش ۱3 تختخوابي مسمومیت و سایکوسوماتیک 
بیمارستان شهید رحیمي را که در مجموع براي 
احداث و تجهیز آنها بالغ بر ۲5۰ میلیارد ریال هزینه 

شده است را افتتاح کرد.
وزیر دادگستري که از اقدامات خالقانه، ارزشمند، 
متنوع و در خور توجه دانشگاه علوم پزشکي لرستان 
انبوه  در جمع  بود  آمده  به وجد  و  مشعوف شده 
مقدس  نظام  گفت:  برنامه  در  حاضر  خبرنگاران 
شهیدان  خون  از  برآمده  ایران  اسالمي  جمهوري 
سرافرازي همچو شهیدان رجایي و با هنر، منشاء 
خدمات فراواني به ملت رشید و همیشه در صحنه 
ایران اسالمي بوده و امروز با پشتکار ، درایت و تالش 
خدمتگزاران و دولتمردان توانمند ایران اسالمي در 

تمام ابعاد شاهد رشد ، بالندگي و شکوفایي این نظام 
الهي هستیم.

حجت االسالم پور محمدي اقدامات دانشگاه علوم 
تحسین  خور  در  و  ستودني  را  لرستان  پزشکي 
علوم  دانشگاه  ریاست  ساکي  دکتر  از  و  برشمرده 
پزشکي لرستان و تیم همراه ایشان که با تالشهاي 
مبتکرانه خود، تحوالت عظیمي در حوزه سالمت 

استان را رقم زده اند تقدیر و تشکر کرد.
شایان ذکر اینکه دکتر ساکي رئیس دانشگاه نیز در 
پایان این برنامه، گزارشي از توفیقات ، دستاوردها و 
برکات برنامه تحول نظام سالمت را که بزرگترین 
رخداد اجتماعي و فراگیر ترین برنامه دولت تدبیر 
دادگستري  وزیر  نظر  و  سمع  به  را  است  امید  و 

رسانیدند
وزیر دادگستري مشعوف از خدمات برجسته 

دانشگاه علوم پزشكي لرستان
وزیر دادگستري از بیمارستان شهید رحیمي خرم 
آباد بازدید کرده و یازده پروژه درماني این مرکز را 
که با صرف ۲5۰ میلیارد ریال احداث و تجهیز شده 

اند را افتتاح کرد.
حجت االسالم و المسلمین مصطفي پور محمدي 
 ، لرستان  استاندار  بازوند  مهندس  همراه  به 
مهندس سعید شاهرخي معاون سیاسي ، امنیتي 
و اجتماعي استاندار لرستان ، دکتر ساکي رئیس 
دانشگاه علوم پزشکي لرستان و دکتر سعید رحیمي 

رئیس بیمارستان شهید رحیمي ، در ابتدا درمانگاه 
تخصصي و فوق تخصصي بیمارستان شهید رحیمي 
در محل استانداري را که ۲۰۰۰ متر زیربنا داشته و 
با صرف قریب به سي میلیارد ریال ایجاد و تجهیز 
شده و بستر الزم براي فعالیت 5۲ متخصص و فوق 
تخصص پزشکي را فراهم کرده است را افتتاح کرد.

شهید  بیمارستان  در  دادگستري  وزیر  ادامه  در 
پروژه  چندین  و  یافته  حضور  آباد  خرم  رحیمي 
درماني شامل: نخستین MRI دولتي در لرستان، 
ماموگرافي، CT آنژیوگرافي، رادیولوژي دیجیتالي، 
 MICU ،تختخوابي سیستم پکس،PICUهفت 
زنان،  تختخوابي   ۲4 بخش   ، تختخوابي  یازده 
بخش ۱3 تختخوابي مسمومیت و سایکوسوماتیک 
بیمارستان شهید رحیمي را که در مجموع براي 
احداث و تجهیز آنها بالغ بر ۲5۰ میلیارد ریال هزینه 

شده است را افتتاح کرد.
وزیر دادگستري که از اقدامات خالقانه، ارزشمند، 
متنوع و در خور توجه دانشگاه علوم پزشکي لرستان 
انبوه  در جمع  بود  آمده  به وجد  و  مشعوف شده 
مقدس  نظام  گفت:  برنامه  در  حاضر  خبرنگاران 
شهیدان  خون  از  برآمده  ایران  اسالمي  جمهوري 
سرافرازي همچو شهیدان رجایي و با هنر، منشاء 
خدمات فراواني به ملت رشید و همیشه در صحنه 
ایران اسالمي بوده و امروز با پشتکار ، درایت و تالش 
خدمتگزاران و دولتمردان توانمند ایران اسالمي در 

تمام ابعاد شاهد رشد ، بالندگي و شکوفایي این نظام 
الهي هستیم.

حجت االسالم پور محمدي اقدامات دانشگاه علوم 
تحسین  خور  در  و  ستودني  را  لرستان  پزشکي 
علوم  دانشگاه  ریاست  ساکي  دکتر  از  و  برشمرده 
پزشکي لرستان و تیم همراه ایشان که با تالشهاي 
مبتکرانه خود، تحوالت عظیمي در حوزه سالمت 

استان را رقم زده اند تقدیر و تشکر کرد.
شایان ذکر اینکه دکتر ساکي رئیس دانشگاه نیز در 
پایان این برنامه، گزارشي از توفیقات ، دستاوردها و 

برکات برنامه تحول نظام سالمت را که بزرگترین 
رخداد اجتماعي و فراگیر ترین برنامه دولت تدبیر 
دادگستري  وزیر  نظر  و  سمع  به  را  است  امید  و 

رسانیدند
 افتتاح پروژه هاي بهداشتي درماني در 

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان ازنا
بهداشتي  معاون  دریک  باحضوردکترمحمدعلي 
ودکترعباسي  ازنا  فرماندار  دانشگاه،عبدالهي 
پروژه  چند  ازنا  ودرمان  بهداشت  شبکه  مدیر 
افتتاح  شهرستان  دراین  درماني  بهداشتي  هاي 

شد.
دکتر عباسي در این خصوص به خبرنگار وبدا گفت:با 
پیگیري هاي مستمر بعمل آمده و مساعدت ریاست 
محترم دانشگاه و معاونین ایشان، سالن اجتماعات  
مرکز آموزشي و پایگاه بهورزان شهرستان ازنا احداث 
گردید که امروز ودر آخرین روز از هفته دولت پروژه 
روستایي  و  شهري  سالمت  مرکزجامع  بازسازي 
موقوفه حضرت خاتم االنبیاء)ص( و همچنین مرکز 
بهداشتي درماني شهري و روستایي شهر مومن آباد 
باحضور دکتر دریک معاون بهداشتي دانشگاه افتتاح 

شد.
گفتني است کلیه اقدامات و فعالیت هاي فوق در 
راستاي طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت 

انجام شده است.

با  خیابان  و  کوچه   ۷۰ از  بیش  آسفالت  ۱ـ 
از  پس  مربع  متر  هزار   ۷۲ بر  بالغ  مساحتی 
 ۱8 بر  بالغ  داخلی  اعتبار  با  کامل  زیرسازی 

میلیارد ریال از اعتبارات داخلی شهرداری 
و  سنگین  آالت  ماشین  دستگاه   5 خرید  ۲ـ 
و  شهرداریها  سازمان  مشارکت  با  سنگین  نیمه 
دهیاریهای کشور و با اعتبارات داخلی با بیش از 
 ۷۷۲ ۶H 5 میلیارد ریال  شامل : خرید گریدر
، لودر Z ۱5۰ ، بنز تک ۱۹۲4 ، مینی بوس ۲۱ 

نفره و آمبوالنس ون سه نفر.
3ـ لکه گیری بیش از ۱5۰۰ نقطه از سطح کل 

شهر با اعتبار داخلی بیش از سه میلیارد ریال.
فرش  بلوک  اجرای  و  گذاری  جدول  4ـ 
 ، جانبازان   ، جعفرزاده   ، )ره(  امام  خیابانهای 
و  مربع  متر   ۷۰۰۰ از  بیش  با   ... و  پاسداران 
اعتبار داخلی و تملک دارایی و خرید موزائیک 
و اجرا با مشارکت مردمی با اعتبار بالغ بر چهار 

میلیارد ریال.
5ـ اجرای دیوار حائل در دو کوچه و خیابان که 
مربع  متر   ۱3۰ بطول  داشتند  نامناسبی  سطح 
بالغ بر ۱5  اعتبار  با  ارتفاع 3 متر  و عرض ۲ و 

میلیارد ریال.
۶ـ تکمیل و تعویض ست ورزشی پارک مرکزی 
جدول   ، فرش  بلوک   ، آالچیق  باب   ۶ ساخت 
گذاری ، ایجاد فضای سبز ، کف پوش ، ساخت 

اعتبار  با  حمام  باب  دو   ، بهداشتی  سرویس 
داخلی دو میلیارد ریال.

۷ـ پرداخت بیش از ده میلیارد ریال از دیون 
سنوات گذشته به پیمانکاران ، مغازه داران و 

دیونات ماشین آالت.
8 ـ مطالعه و تهیه طرح و تفکیک صنایع نیمه 
مزاحم که بیش از ۱8 سال معطل مانده بود و 
تصویب در کمیسیون ماده 5 با اعتبار داخلی 

4۰۰ میلیون ریال.
 ، مسکونی  واحد   8۲5۰ کردن  ممیزی  ۹ـ 
در  آن  کامل  اطالعات  ثبت  و  زمین   ، تجاری 

سامانه با اعتبار داخلی ۷۰۰ میلیون ریال.
۱۰ـ برون سپاری خدمات شهری در راستای 
طی  در  خصوصی  بخش  به  مقاومتی  اقتصاد 
 ۱۲ از  بیش  بر  بالغ  اعتباری  با  مدت  این 

میلیارد ریال از اعتبارات داخلی.
میلیارد   ۲3 از  بودجه شهرداری  افزایش  ۱۱ـ 
ریال به 4۹ میلیارد ریال با رشد ۱۰5 درصدی 

در این مدت.
۱۲ـ اجرای جوی و جدوال ، لیسه ای کردن ، 
کف جداول قدیمی ، پل سازی حداقل 5۰ مورد 
فلزی ، محوطه سازی ، خاکریزی و خاکبرداری 
با  قدیمی  غسالخانه  تعمیر  و  جدید  آرامستان 
اعتبارات  از  ریال  میلیارد  دو  بر  بالغ  اعتباری 

داخلی.
پل  های  دستک   ، سنگی  دیوار  تکمیل  ۱3ـ 
بر  بالغ  اعتباری  با  شهر  مرکز  مسیل  و  حافظ 

سه میلیارد ریال.
سازی  محوطه   ، جداول  و  جوی  اجرای  ۱4ـ 
آالت  ماشین  با  خاکبرداری  و  خاکریزی   ،
داخلی  اعتبار  با  جدید  آرامستان  در  شهرداری 

حداقل دو میلیارد ریال.
ساختمان  تجهیز  و  تعمیر   ، کشی  حصار  ۱5ـ 
کشتارگاه و اجرای سپتینگ ، تهیه تانکر و پمپ 
آب ، کف پوش خرید و نصب دستگاه لیبل زن 
با  برقی  وسائل  کلیه  تعویض  و  آبگرمکن  نصب 

اعتبار داخلی بیش از 5۰۰ میلیون ریال.
میادین سطح   ، کلیه جداول  آمیزی  رنگ  ۱۶ـ 
شهر ، گل و گل کاری در دو نوبت در هر سال 
همچنین  ریال  میلیون   5۰۰ داخلی  اعتبار  با 
خرید سطل زباله ۲۰۰ میلیون ریال از اعتبارات  

داخلی.

لوله های آب   ، ۱۷ـ تعویض کلیه وسایل برقی 
برای پل زمانخان  تهیه کنتور مشترک  و  شرب 
و  کاری  و چمن  لیتری  هزار   ۲۰ تانکر  ، خرید 
تهیه آب از دهکده زاگرس تا پل تعویض سنگ 
 ، برق  شبکه  اصالح  بهداشتی  سرویس  های 
جوشکاری با اعتباری بالغ بر یک میلیارد  ریال 

از اعتبارات داخلی .
اجرای  شامل  منظوره  چند  سالن  تکمیل  ۱8ـ 
شیر   ، رادیاتورها  نصب  و  خرید   ، اداری  سقف 
آالت ، نصب چراغها ، نصب دربها با اعتبار بالغ 

بر 5 میلیارد ریال از اعتبار تملک دارایی 
زیر  با  نشانی  آتش  ساختمان  کاری  ۱۹ـ سفت 
دارایی  تملک  اعتبارات  از  مربع  متر   ۲۶5 بنای 

بالغ بر یک میلیاردودویست میلیون ریال.
۲۰ـ خرید عالئم راهنمایی و رانندگی ، تابلوهای 
با  شهر  سطح  در  نصب  و  گیر  سرعت  مختلف 
اعتباری بالغ بر 5۰۰ میلیون ریال در سه نوبت .
بلوار  کاری  چمن   ( سبز  فضای  گسترش  ۲۱ـ 
معلم و خیابان ذوب آهن ، پارک شهر به متراژ 
3۰۰۰ متر مربع و با اعتبار داخلی ۶۰۰ میلیون 

ریال.
۲۲ـ راه اندازی سایت شهرداری ، سامانه پیامک 
۱3۷ ، خرید نرم افزارهای حمل و نقل ، انبار ، 
درآمد و کلیه واحدها و خرید سخت افزار شامل 
ده کامپیوتر و ... همچنین و خرید میز و صندلی 
 5۰۰ حداقل  داخلی  اعتبار  با  اداری  لوازمات  و 

میلیون ریال.
بسته  مدار  های  دوربین  نصب  و  خرید  ۲3ـ 
عمومی  پارکینگ   ، شهرداری  ساختمان  در 
با  نقلیه  و  نشانی  آتش  ساختمان  و   CNG  ،
کیفیت بسیار باال و اعتبار داخلی 5۰۰ میلیون 

ریال.
زباله  ترانشه هایی جهت محل دفن  ایجاد  ۲4ـ 
 3۰۰ حداقل  داخلی  اعتبار  با  نوبت  سه  در 

میلیون ریال.
۲5ـ در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی کاهش 
پرسنل شهرداری از 8۲ نفر به 35 نفر که باعث 
برون  و  گردیده  ها  هزینه  کاهش  و  چابکی 

سپاری خدمات شهری.
پل   ، سامان  هتل  دادن  سامان  و  سر  ۲۶ـ 
به  مسافر  و  گردشگر  میزان  بطوریکه  زمانخان 
افزایش  و  است  کرده  پیدا  افزایش  برابر  چند 

حداقل سه برابری درآمد .
۲۷ـ بازنشست کردن بیش از ۱۲ نفر از پرسنل 
ریال  میلیارد   5 حداقل  پرداخت  و  شهرداری 

سنوات آنها.
 ، عمومی  پارکینگ  جهت  زمین  تملک  ۲8ـ 
بر  بالغ  مساحتی  حداقل   .... و  جدید  آرامستان 

۷۰ هکتار .
در  نظم  ایجاد  و  مقررات  و  رعایت ضوابط  ۲۹ـ 
شهرداری و پرداخت به موقع حقوقات کارکنان 
روز  یک  بطوریکه  مدت  این  در  کارگران  و 

حقوقات معوقه وجود ندارد.
3۰ـ الیروبی ساماندهی مسیل های سطح شهر 
، جداول ، پل ها ، شاخه بری به موقع درختان و 
تهیه روشنایی سطح شهر با اعتبار داخلی ۲۰۰ 

میلیون ریال .
سال  چندین  که  محترم  مالکین  با  توافق  3۱ـ 
ساختمانهایی قدیمی آنها در معابر واقع گردیده 
و  شهرداری  آالت  ماشین  با  آنها  تخریب  و 
بازگشایی معابر با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیون 

ریال .
با  شهر  چراغانی  و  بندی  آذین  و  تزئین  3۲ـ 
مختلف  های  مناسبت  به  فضاسازی  و  ها  ریسه 
و همچنین سیاه پوش نمودن شهر و همچنین 
سفره آرایی و تهیه هفت سین جهت میزبانی از 
مسافرین در ایام عید نوروز با اعتبار بالغ بر 5۰۰ 

میلیون  ریال از اعتبارات داخلی 
33ـ مشارکت در کلیه امورات فرهنگی و حتی 
تهیه غرفه در پل زمانخان جهت ترویج امورات 

به  غرفه  واگذاری  بهاری  آرامش  طرح  فرهنگی 
دستگاههای نظامی و انتظامی جهت ایجاد نظم 

و انضباط در پل زمانخان.
* در پایان از مساعی و عنایت استاندار محترم 
سلیمانی   مهندس  جناب  وبختیاری  چهارمحال 
ایشان ، شوراهای استانداری  و معاونین محترم 
واعضای محترم شورای اسالمی شهر که همدل 
.و   بودند  امورات  کلیه  انجام  در  ما  همراه  و 
امام جمعه   ، سامان  محترم شهرستان  فرماندار 
نهادها که  ادارات و  محترم شهر سامان و کلیه 
و  متعدد  های  پروژه  و  طرحها  این  اجرای  در 
عظیم ما را یاری کردند تقدیر و تشکر بعمل می 
آید و برای همه آنها آرزوی توفیق و سربلندی 

مسئلت دارم.

افتتاح پروژه های درمانی بیمارستان شهید رحیمی توسط وزیر دادگستری


