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سرشماری 95 
آغاز شد

روحانی: مدرسه جای خرافات نیست
رئیس جمهور کشورمان با تاکید بر لزوم وجود فضایی 
باز در مدارس اظهار کرد:  دانش آموزان باید بتوانند 
آزادانه در کالس های خود هر پرسشی را مطرح کنند.

گشایش  آیین  در  روحانی  حسن  حجت االسالم 
مدارس، و آغاز سال تحصیلی جدید با اشاره به آغاز 
فصل علم و دانش، اظهار کرد: گرچه اوایل مهر ماه 
از لحاظ طبیعت پاییز طبیعت است اما از نظر علم 
و دانش بهار دانش و اندیشه است و به همین دلیل 
روز بسیار مهمی برای سراسر کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه »بی تردید بزرگترین سرمایه ای که خداوند به ما عطا کرده، سرمایه منابع انسانی و پرورش 
نوجوانان و جوانان کشور است«، خاطر نشان کرد: مدرسه  بزرگترین منبعی است که می تواند عالیترین 

سرمایه را برای کشور تربیت نماید.
روحانی همچنین با بیان این که »دانش آموزان باید به فکر آینده کشور، خود و خانواده ی خود باشند«، افزود: 
بی تردید آینده کشور توسط علم و دانش و کار و کوشش دانش آموزان کشور ساخته می شود. دانش آموزان 
امروز مدیران و کارآفرینان کشور در آینده نزدیک هستند و کشور به دست آنها در مسیر تعادل و پیشرفت 

قرار می گیرد.

سالمت مردم بازیچه 
تجارت دود و سوء مدیریت

تدریس اقتصاد مقاومتی 
در سال تحصیلی جدید

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

اقتصاد مقاومتی محدود به دولت و دستگاه های دولتی نیست
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کدام بانک ها کارت 
اعتباری می دهند

درحالـی طبـق دسـتورالعمل جدیـد  اقتصـاد:  گـروه 
بانـک مرکـزی، عرضه کارت های اعتبـاری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ 
میلیـون تومانـی بایـد از ابتـدای مهرماه آغاز می شـد که 
تعـداد بانـک های پیشـتاز در این مهم کمتر از انگشـتان 

یک دسـت می باشـند.

برنامه افزایش تولید نفت 
ایران در خلیج فارس

ــرکت نفــت فــالت قــاره  یــک مقــام مســئول در ش
برنامــه جدیــد افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت ایــران در 

ــرد. ــریح ک ــارس را تش ــج ف ــه خلی منطق

خبراقتصادی

ظریف: آمریکا تالشی برای اجرای تعهدات برجام نداشته است

2

2
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و  نظامی  نهادهای  امکانات  از  استفاده  راهکارهای  بررسی  جلسه 
نهادهای عمومی غیردولتی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی به 

ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
 اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
و یاد شهدا و امام شهدا با تاکید براینکه اقتصاد مقاومتی موضوعی نیست 

که صرفاً محدود به دولت و دستگاه های دولتی باشد، گفت: مقام معظم 
رهبری نیز از ابتدا تاکید داشتند که همه دستگاه ها و نهادهای کشور 
باید اقداماتی که انجام می دهند مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد و همه 

ارکان نظام در قبال تحقق اقتصاد مقاومتی مسئولیت دارند.
وی همچنین با اشاره به توانمندی باال و امکانات نیروهای مسلح 

اظهار داشت: ضرورت مشارکت  اقتصاد مقاومتی  در جهت تحقق 
نیروهای مسلح برای تحقق اقتصاد مقاومتی هم مورد تاکید رهبر 
معظم انقالب است و هم تکلیفی است که در قانون اساسی برای 
استفاده از توانمندی نیروهای مسلح در زمان صلح در عمران و آبادانی 

کشور بر آن تاکید شده است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
1 – نام دستگاه مناقصه گذار :سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه

2 – شرح مختصر موضوع مناقصه :واگذاری امور خدماتی مربوط به توزیع و فروش 
بلیت و کارت بلیت و شارژ الکترونیکی

سازمان  مالی  امور  واحد   –  95/٧/1٧  : اسناد  دریافت  محل  و  مهلت  آخرین   –  3
اتوبوسرانی شهرکرد و حومه

4 – برآورد پروژه :3/420/000 ریال از محل اعتبارات داخلی
5 – میزان سپرده شرکت در مناقصه :200/000/000 ریال

6 – مهلت تحویل پیشنهادات :تا پایان وقت اداری مورخه 1٧/٧/95
٧ – زمان گشایش پیشنهادات :18/٧/95

ضمنا متقاضیان جهت اطالع از جزئیات بیشتر این مناقصه میتوانند با شماره تلفن های 
333300٧9 – 33331425 – 038 واحد امور مالی تماس حاصل فرمایند و جهت دریافت 

اسناد مناقصه به سازمان اتوبوسرانی شهرکردو حومه مراجعه فرمایند.
اسکندری- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه

امکانات  از  استفاده  راهکارهای  بررسی  جلسه 
غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  نظامی  نهادهای 
ریاست  به  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  پیشبرد  در 

معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
ضمن  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق   
گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدا و امام 
شهدا با تاکید براینکه اقتصاد مقاومتی موضوعی 
نیست که صرفاً محدود به دولت و دستگاه های 
دولتی باشد، گفت: مقام معظم رهبری نیز از ابتدا 
نهادهای  و  ها  دستگاه  همه  که  داشتند  تاکید 
کشور باید اقداماتی که انجام می دهند مبتنی بر 

اقتصاد مقاومتی باشد و همه ارکان نظام در قبال 
تحقق اقتصاد مقاومتی مسئولیت دارند.

وی همچنین با اشاره به توانمندی باال و امکانات 
نیروهای مسلح در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی 
اظهار داشت: ضرورت مشارکت نیروهای مسلح 
تاکید  مورد  هم  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای 
است  تکلیفی  هم  و  است  انقالب  معظم  رهبر 
که در قانون اساسی برای استفاده از توانمندی 
و  عمران  در  صلح  زمان  در  مسلح  نیروهای 

آبادانی کشور بر آن تاکید شده است.
اد      امه د      ر صفحه 2

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

اقتصاد مقاومتی محدود به دولت و دستگاه های دولتی نیست
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کالم  نور

مستثنی شدن 69 کاال
 از تخفیف سود بازرگانی

با تصویب هیئت وزیران، 69 قلم کاال از تخفیف 
مرزی مستثنی  مناطق  از  وارده  بازرگانی  سود 

می شود.
به  وزیران  ایسنا، متن مصوبه هیئت  به گزارش 

شرح زیر است:
1-  69 قلم کاال به شرح فهرست پیوست که تأیید 
شده به مهر دفتر هیئت دولت است از تخفیف 
سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های 
خوزستان، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان شرقی و 
سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 
85793/ 44492 مورخ 22/ 4/ 1389 مستثنی 

می شود.
2-  این تصویب نامه یک ماه پس از تاریخ ابالغ، 

الزم االجرا می باشد.
جمهور،  رییس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت 

کشور ابالغ کرد.

استقبال ›نواز شریف‹ از دعوت ›روحانی‹

رسانه های رسمی پاکستان با اشاره به مالقات اخیر 
نخست وزیر این کشور با رئیس جمهوری اسالمی 
ایران در حاشیه نشست سازمان ملل، اعالم کردند 
که دکتر حسن روحانی در این مالقات از نواز شریف 
برای سفر به تهران دعوت و نواز شریف هم به گرمی 

از این دعوت استقبال کرد.
پاکستان در  ایرنا، خبرگزاری رسمی  به گزارش 
گزارشی به نقل از بیانیه صادره از سوی نمایندگی 
پاکستان در سازمان ملل، در این باره نوشت: رئیس 
جمهوری اسالمی ایران که حدود شش ماه پیش 
به اسالم آباد سفر کرده بود، در مالقات نخست 
وزیر پاکستان، از وی برای سفر به تهران دعوت 
کرد و این دعوت از سوی نواز شریف پذیرفته شد.
براساس گزارش رسانه های پاکستان، روحانی در 
دیدار نواز شریف، در توصیف روابط دوستانه دو 
کشور تاکید کرد که افق روابط و همکاری های 

ایران و پاکستان بسیار روشن است.
نواز  پاکستان،  دولتی  های  رسانه  گزارش  طبق 
زمینه  در  دوجانبه  های  همکاری  درباره  شریف 
انرژی، به ویژه نفت، گاز و برق با دکتر روحانی 
گفت و گو کرد و از روند مثبت روابط دوجانبه 

میان ایران و پاکستان ابراز رضایتمندی کرد.
دو  سران  نوشت:  پاکستان  رسمی  خبرگزاری 
کشور تاکید کردند که پیشرفت طرح خط لوله 
گاز ایران-پاکستان و نیز افزایش واردات برق از 
ایران، به رفع بحران کمبود انرژی پاکستان ظرف 

چند سال آیند کمک خواهد کرد.
براساس بیانیه رسمی صادره از نمایندگی پاکستان 
در سازمان ملل، نخست وزیر این کشور در دیدار 
با روحانی گفت که › در روزهای آینده، دو نفر 
مامور  را  پاکستان  در  انرژی  حوزه  مسئوالن  از 
پیگیری و نهایی کردن طرح های انرژی با ایران 
لغو  که  است  بیانیه مذکور حاکی  کرد.‹  خواهد 
تحریم های بین المللی علیه ایران، زمینه را برای 
از ارتقای مناسبات اقتصادی و تجاری میان ایران 

و پاکستان هموار کرده است.

سرشماری 95 آغاز شد
 مرحله اول سرشماری سال 1395، از امروز آغاز 
شد و افراد می توانند با شرکت در این مرحله از 
سرشماری که به صورت الکترونیکی انجام می شود 
در قرعه کشی 1000 جایزه یک میلیونی نیز شرکت 

کنند.
سرشماری  هشتمین  دیروز  ایسنا،  گزارش  به 
کشور در سطح ملی آغاز شد و کسانی که تمایل 
به شرکت اینترنتی در سرشماری دارند، می توانند 
تا تاریخ 24 مهر به سایت سرشماری الکترونیکی
و  مراجعه    ir.www.sarshomari95
داوطلبانه در ارایه اطالعات الزم سرشماری سال 

1395 همکاری کنند.
یکی از نکاتی که این افراد باید به آن توجه کنند، 
این است که در پایان پروسه ثبت نام الکترونیکی 
به این افراد کد 12 رقمی ارایه می شود که باید آن 
به  با مراجعه مامور سرشمار  را نگهداری کرده و 

وی ارایه کنند.
بر اساس این گزارش، از مزایای شرکت اینترنتی 
قرعه کشی  در  افراد  که  است  این  سرشماری  در 
1000 جایزه یک میلیون تومانی مرکز آمار ایران 

نیز شرکت خواهند کرد.
شرکت  امکان  که  کسانی  برای  همه  این  با 
الکترونیکی در نظر سنجی را ندارند نیز تدابیری 
اندیشیده شده است. اطالعات این افراد در مرحله 
توسط  ماه  آبان   25 تا  مهر   24 از  یعنی  بعدی 

ماموران سرشماری جمع آوری خواهد شد.
کسانی که در این مرحله نیز امکان پاسخگویی به 
ماموران را نداشته باشند باید با توجه به کد 12 
رقمی که مامور سرشمار هنگام مراجعه به درب 
به صورت  بعدی  مرحله  در  اعالم می کند،  منزل 
تلفنی یا الکترونیکی اقدام به ارایه اطالعات خود 

کنند.
مسئوالت مرکز آمار ایران در روزهای گذشته وعده 
داده اند که اطالعات افراد جامعه را محرمانه حفظ 
کنند و رئیس مرکز آمار ایران حتی قسم جالله 
خورده است که به هیچ دستگاه و یا سازمانی که به 
دنبال دریافت اطالعات مردم در هر زمینه ای باشد 

پاسخ مثبت نخواهد داد.

خبر

آگهی موضوع ماده سه قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء به شماره 1002-95/6/7 صادره از هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند، می  داشته 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ولی صبوری به شماره شناسنامه 281 و کدملی 2919340931 صادره 
از سیه چشمه فرزند جعفر علی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
120 متر مربع قسمتی از پالک 2 فرعی از 1144- اصلی واقع در استان 
آذربایجان غربی از بخش حوزه ثبت ملک ماکو از مورد مالکیت حسن 

نقی زادگان و به پرونده کالسه 66 سال 95 ..
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه محلی اولی در مورخه 95/7/4 روز 

یک شنبه و دومین چاپ در 95/7/24 روز شنبه
محمود عباسپور باغچه جوق- رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو

تاکید دادستان کل کشور بر حفظ حقوق مردم 
در فضای مجازی

دادستان کل کشور گفت: همانطور که دادستان مسئول امنیت و 
حفظ حقوق مردم در فضای حقیقی است باید از حقوق و امنیت 
مردم در فضای مجازی نیز مراقبت کند که گاهی بسیار اهمیت 

پیدا می کند.
محمدجعفر  المسلمین  و  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
منتظری، در جلسه تودیع و معارفه دادستان بیرجند، گفت: یکی 
از مهمترین مؤلفه هایی که بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت 

همه جانبه کشور به وجود می آورد، امنیت است.
وی اظهار کرد: اگر امنیت پایدار در کشور وجود نداشته باشد، 
بی شک اقتصاد، علم و... پیشرفت نخواهد کرد که به برکت خون 
شهدا و فداکاری نیروهای نظامی و انتظامی این امنیت در کشور 
ما وجود دارد و در سایه آن می توانیم قدم های مفیدی برداریم.

را  امنیت  ثمره  بخواهیم  اگر  کرد:  بیان  کشور  کل  دادستان 
دریابیم باید نگاهی به کشورهای منطقه غرب آسیا مثل سوریه، 
و وضعیتی  ببینیم که چه شرایط  و  بیندازیم  و...  ترکیه  لبنان، 

دارند، آن موقع قدر آرامش فعلی کشورمان را خواهیم دانست.
به  آسیب زدن  قصد  نفوذ  با  دشمن  امروزه  داد:  ادامه  منتظری 
کشورمان را دارد و به همین جهت است که رهبر معظم انقالب 
بسیار بر موضوع نفوذ تأکید دارند و هدف دشمن از نفوذ نیز دور 
کردن مردم از هویتی است که این عزت را برای شان به وجود 

آورده است.
وی با اشاره به جایگاه دادستان در نظام قضایی ایران، گفت: در 
به خوبی  دادستان  جایگاه  قانونی  واسطه خالء هایی  به  گذشته 
تبیین نشده بود، اما از سال 92 با تصویب قانون آیین دادرسی 

کیفری فصلی به وظایف و تکالیف دادستان اختصاص یافت.
که  وظایفی  مهمترین  از  یکی  کرد:  اظهار  کشور  کل  دادستان 
که  است  عامه  حقوق  از  صیانت  دارند  عهده  بر  دادستان ها 
مصدایق زیادی می توان برای آن نام برد و دادستان در تک تک 

این موضوعات می تواند ورود پیدا کند.
که  همانطور  کرد:  بیان  مجازی  فضای  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
دادستان مسئول امنیت و حفظ حقوق مردم در فضای حقیقی 
باید از حقوق و امنیت مردم در فضای مجازی نیز  شهر است، 

مراقبت کند که گاه بسیار اهمیت پیدا می کند.
دادستان کل کشور یادآور شد: امروزه ما به دنبال این موضوع 
کنیم  تأمین  را  مردم  امنیت  نیز  مجازی  فضای  در  که  هستیم 
مردم  متوجه  فراوانی  های  آسیب  صورت  این  غیر  در  که  چرا 

خواهد شد.
همچنین در این مراسم سید حسین مقدس که با حکم رئیس 
قوه قضائیه منصوب شد، گفت: به عنوان دادستان مرکز استان 
خراسان جنوبی خود را متعهد می دانم که نهایت تالش خود را در 
راستای حفظ حقوق مردم، اجرای قانون و سیاست های اجرای 

قوه قضائیه بکار گیرم.
وی یادآور شد: یکی از مؤلفه هایی که در نظر داریم برخورد قاطع 
این  ا...  ان شاء  تا  است  ویژه مجرمین خطرناک  به  با مجرمین 

امنیت فراگیر در استان ادامه یابد.

افشای نامه نگاری شارون با پادشاه سابق عربستان

در  شارون  آریل  که  کرد  فاش  اسرائیل  پست  اورشلیم  روزنامه 
نامه ای را برای عبدا... بن عبدالعزیز، پادشاه سابق  سال 2005 

عربستان فرستاده بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه اورشلیم پست، آریل شارون، 
به  خطاب  نامه  این  در  صهیونیستی  رژیم  سابق  وزیر  نخست 
عربستان  که  امیدواریم  ما  است:  آورده  عبدالعزیز،  بن  عبدا... 
تشویق  برای  خود  قدرت  و  نفوذ  از  شما  قدرتمند  رهبری  با 
ثبات  صلح،  فرصت های  تقویت  و  منطقه  در  میانه رو  گروه های 

و شکوفایی تالش کند.
کرده  دراز  شما  سمت  به  دوستی  دست  ما  گفت:  شارون 
هدف  به  رسیدن  برای  همکاری  فرصت  ما  به  امیدواریم  و 

مشترکمان درباره صلح داده شود.
برای  را  نامه  این  اکتبر 2005  اورشلیم پست می گوید، شارون 
پادشاه سابق عربستان ارسال کرده بود و سه هفته بعد از ارسال 
این نامه سکته مغزی کرد. این نامه سه ماه بعد از عقب نشینی 

اسرائیل از نوار غزه برای ملک عبدا... ارسال شده بود.
شارون در این نامه نوشته بود: ما معتقدیم که قطع ارتباط با نوار 
غزه و شمال کرانه باختری فرصت جدید و تاریخی برای پیشبرد 
روند صلح داد. این دوره یک دوره حساس در منطقه بود و ما 

برای حفظ پویایی این دوره مبارزه می کنیم.
به نوشته این روزنامه موشه پرتز، یک یهودی متولد عراق که در 
خارج زندگی می کرد و ارتباط نزدیکی با داماد عبدا... داشت نامه 

را به دست وی رسانده بود.
این روزنامه نوشت: این نامه سه سال بعد از ارائه طرح صلح عربی 
از سوی عربستان در سال 2002، نوشته شد و به شایعات درباره 

عدم واکنش شارون به طرح عربستان پایان داد.
سند  را  نامه  این  مصر  در  اسرائیل  سابق  سفیر  دیگر  سوی  از 
تاریخی مهم و مدرکی دانست که نشان می دهد اسرائیل پشت 
پرده برای پیشبرد روند صلح تالش کرده است. همچنین نشان 

دهنده این است که اسرائیل با عربستانی ها ارتباط دارد.

خبر

لزوم  بر  تاکید  با  کشورمان  جمهور  رئیس 
کرد:   اظهار  مدارس  در  باز  فضایی  وجود 
در  آزادانه  بتوانند  باید  آموزان  دانش 
کالس های خود هر پرسشی را مطرح کنند.

آیین  در  روحانی  حسن  حجت االسالم 
تحصیلی  سال  آغاز  و  مدارس،  گشایش 
دانش،  و  علم  آغاز فصل  به  اشاره  با  جدید 
لحاظ  از  ماه  مهر  اوایل  گرچه  کرد:  اظهار 
طبیعت پاییز طبیعت است اما از نظر علم و 
دانش بهار دانش و اندیشه است و به همین 
برای سراسر کشور  بسیار مهمی  روز  دلیل 

محسوب می شود.
بزرگترین  تردید  »بی  اینکه  بیان  با  وی 
کرده،  عطا  ما  به  خداوند  که  سرمایه ای 
نوجوانان  پرورش  و  انسانی  منابع  سرمایه 
کرد:  نشان  خاطر  است«،  کشور  جوانان  و 
مدرسه  بزرگترین منبعی است که می تواند 
عالیترین سرمایه را برای کشور تربیت نماید.

»دانش  این که  بیان  با  همچنین  روحانی 
و  خود  کشور،  آینده  فکر  به  باید  آموزان 
تردید  بی  افزود:  باشند«،  خود  خانواده ی 
و  کار  و  دانش  و  علم  توسط  کشور  آینده 
کوشش دانش آموزان کشور ساخته می شود. 
کارآفرینان  و  مدیران  امروز  آموزان  دانش 
کشور در آینده نزدیک هستند و کشور به 
دست آنها در مسیر تعادل و پیشرفت قرار 

می گیرد.
تاکید  با  ادامه  در  رئیس جمهور کشورمان 
بر این که محیط مدرسه باید محیط تعلیم 
و تربیت باشد، گفت: محیط مدرسه باید در 
کنار تالش خانواده جامعه و دولت بتواند به 
مدرسه،  جامعه،   یابد؛   اهداف خود دست 
دولت و حتی خانواده   به تنهایی نمی توانند 
به این اهداف دست یابند اما این چهار نهاد 
در کنار یکدیگر می توانند آینده کشور را به 

بهترین شکل بسازند.
روحانی اظهار کرد: برای اینکه  مدرسه های 
ما محیط علم، دانش و پیشرفت باشد باید 

محیط اخالق، میانه روی ، اعتدال و تدبیر 
در مدارس و مراکز آموزش ما تدوین شود.

مدرسه  اینکه  بر  باتاکید  جمهور  رئیس 
افزود:  باشد،  خرافات  و  اوهام  محیط  نباید 
بلکه  باشد،  خشونت  محیط  نباید  مدرسه 
کالس درس باید کالس احترام باشد؛ چراکه 
کودکان و نوجوانان و جوانان ما باید از روز 
اول زندگی در خانه و خانواده و سپس در 
به  احترام  شاهد  جامعه  در  بعد  و  مدرسه 

شخصیت خود باشند.
را  ادامه صحبت های خود خشونت  در  وی 
امروز منطقه و جهان عنوان  بزرگ  مشکل 
و با اشاره به امنیت موجود در کشور خاطر 
نشان کرد: امروز دانش آموزان ما در محیطی 
امن درس خود را در مدرسه آغاز می کنند، 
اما در همسایگی ما در عراق، سوریه، یمن 
و  و کشورهای منطقه، مدارس ویران شده 
دانش آموزان شان به خاک و خون کشیده 
که  باشیم  فکر  این  به  باید  امروز  شده اند. 
محیط  می تواند  اندازه  چه  تا  خشونت 
اجتماعی جوانان و نوجوانان و آینده کشورها 

را تهدید کند.
روحانی با تاکید بر اینکه خشونت تنها جنگ 
به  احترامی  بی  کرد:  اظهار  نیست،  ترور  و 

و  خواهری  و  برادری  اخالق  نبود  یکدیگر، 
محروم  است.  خشونت  نوعی  نیز  دوستانه 
کردن نوجوانان از تحصیل و مدرسه و وادار 
کردن کودکان و نوجوانان به کار پر زحمت، 
اسالمی  و  اخالقی  از چارچوب  رفتار خارج 
در داخل خانه نسبت به کودکان و نوجوانان 
نیز از انواع دیگر خشونت محسوب می شود.

با  مبارزه  لزوم  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
خشونت، پرسش مهر امسال را مطرح کرد 
و گفت: باید ببینیم خشونت و بی اخالقی از 
کجا آغاز می شود و چگونه عده ای خشونت 
را می آموزند و برای مبارزه با خشونت باید 
که  دارد  وجود  هایی  راه  چه  و  کنیم  چه 
کشور، جامعه، منطقه و جهان از خشنونت 

آسوده شود.
خود  از صحبت های  دیگری  بخش  در  وی 
باید  اینکه محیط کالس درس  بر  تاکید  با 
کرد:  اظهار  باشد،  پرسش  طرح  محیط 
است  این  آموزان  دانش  از  من  درخواست 
که محیط کالس آن ها محیط طرح پرسش 
باشد و آن ها هرگز از سوال کردن نه شرمنده 

شوند و نه بهراسند.
و  درست  سوال  »طرح  اینکه  بیان  با  وی 
دریافت پاسخ صحیح کشور را به پیشرفت 

به  که  خواست  معلمان  از  می رساند«، 
دانش آموزان اجازه دهند در محیط کالس 
سوال های خود را مطرح و آزادی را به خوبی 

احساس کنند.
که  دهند  اجازه  معلمان  داد:  ادامه  روحانی 
محیط  آموزان  دانش  درس  کالس  محیط 
با  آموزان  دانش  رفتار  و  باشد  مهربانی 
معلمین و رفتار معلمین و مدیران با دانش 

آموزان رفتار محبت و رحمت باشد.
وی با تاکید بر اهمیت انجام کار گروهی در 
مدارس از معلمان خواست که در کالس ها 
ایجاد  را  تیمی  کار  انجام  برای  الزم  فضای 

نمایند.
انجام کار تیمی  روحانی در تشریح مزایای 
در کالس های درس، گفت: تقسیم کالس ها 
به  آن ها  وادار کردن  و  تیم های مختلف  به 
رقابت موجب یادگیری بیشتر دانش اموزان 
یادگیری  و  دانش  و  علم  که  چرا  می شود؛ 
در سایه رقابت تیم های کالسی امکان پذیر 

است.
امید  اینکه »امروز  بیان  با  رئیس جمهوری 
کشور به نوجوانان و جوان است«اظهار کرد: 
باید امید را از کالس های درس آغاز کنیم 
به  اولین درس معلمان  باید  امید  و  درس 
دانش آموزان باشد؛ مدارس نیز باید مدارسی 
سرزنده باشد و نه خدایی نکرده محیط هایی 
که  باشد  محیطی  باید  مدرسه  مرده؛  دل 
دانش آموزان احساس کنند که آن جا پناه 

گاهی برای آن هاست نه گریزگاه آن ها.
معلمین  همه  از  کرد:  نشان  روحانی خاطر 
در  یازدهم  دولت  در  که  می خواهم  عزیز 
آموزان  دانش  به  را  امید  درس  کالس های 
و نشاط را به مدرسه بازگردانند. باید اعتدال 
و میانه روی بیاموزیم و بدانیم که افراط و 
تفریط تخریب کننده زندگی امروز و فردای 
به  را  ما  عقالنیت  و  تدبیر  و  بود  ما خواهد 
آینده ای روشن می رساند و خرافات موجب 

انحطاط جامعه خواهد شد.

روحانی: مدرسه جای خرافات نیست

اعضای  جمع  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا گفت: 
به  برجام  توافقنامه  طرف  یک  بعنوان  ایران 
در  اما  بوده  پایبند  خود  ای  هسته  تعهدات 
به عنوان طرف دیگر، شاهد  آمریکا  خصوص 
هیچگونه تالش واقعی از سوی مقام های کاخ 

سفید در این رابطه نبوده ایم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
میهمان ویژه اندیشکده شورای روابط خارجی 
جمع  در  سخنرانی  و  حضور  با  و  بود  آمریکا 
برخی از نخبگان، اندیشمندان و اصحاب فکر 
و قلم آمریکا به تبیین راهبرد اصولی سیاست 

خارجی ایران پرداخت.
ذکریا  فرید  اجرای  با  که  جلسه  این  در  وی 
تحلیلگر سیاسی ومجری برنامه های تلویزیونی 
آمریکا برگزار شد به تشریح دیدگاه های ایران 
فلسطین،  مسئله  سوریه،  بحران  برجام،  در 
سیاست های تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی و 
و  معاندان  از سوی  هراسی  ایران  پروژه  ادامه 

دشمنان جمهوری اسالمی ایران پرداخت.
به  اشاره  با  ایران  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
برخی جریان سازی ها گفت این دشمنی ها 
و فریب افکار عمومی موضوع تازه ای نیست 
اما بعد از اجرای برجام پروژه ایران هراسی در 
دستور کار اصلی بدخواهان ایران قرار گرفته و 
جالب است که امسال همزمان با شروع مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، دشمنان ما با نصب 
بیلبوردهایی در سطح شهر نیویورک و بمنظور 
تشدید جو ضد ایرانی عکس اینجانب را با این 
جمله منتشر کرده اند که منظور سیاسیون و 
رهبران ایران از مرگ بر آمریکا، همان مرگ بر 
مردم آمریکا است در حالیکه بنده هیچگاه علیه 

مردم آمریکا چنین سخنی به زبان نیاورده ام.
موضوع  به  اشاره  با  ایران  خارجه  امور  وزیر 
برجام و پایبندی و احترام آمریکا به مفاد این 
توافقنامه گفت با توجه به تاریخ پیچیده روابط 
ابتدا  از  ایران  که  آنچه  آمریکا  و  ایران  میان 
باشد  متمرکز  آن  بر  کرد  سعی  هوشمندانه 
این بود که این مذاکرات صرفا موضوع برنامه 
های هسته ای ایران را در بر گیرد و نه هیچ 
موضوع دیگری را چرا که می دانست اگر وارد 
همه موارد اختالف بشود درگیر بحث وجریان 
ابد  تا  توانست  گفت وگویی می شد که می 

بدون نتیجه ادامه پیدا کند.

وی افزود: به همین دلیل بود که موضوع برنامه 
های  وگو  گفت  محور  تنها  ایران  ای  هسته 
دوساله هسته ای بود اما اشتباهی که خیلی ها 
در آمریکا مرتکب می شوند این است که از این 
مذاکرات انتظار حل همه اختالف ها و مشکالت 
میان دو کشور را داشته اند و همین موجب 

پیچیدگی هایی در این رابطه شده است.
ایران  از  که  آنچه  گفت  ادامه  در  ظریف 
می  انتظار  توافقنامه  این  طرف  یک  بعنوان 
به تعهدات هسته ای خود در  پایبندی  رود 
چهارچوب این توافقنامه و راستی آزمایی این 
انرژی  المللی  بین  آژانس  سوی  از  پایبندی 
ها  آزمایی  راستی  این  که  است  ای  هسته 
صورت گرفته وآژانس بطور مکرر بر پایبندی 

ایران صحه گذاشته است.
از  اما در مورد آمریکا بعنوان یکی  افزود:  وی 
طرف های دیگر برجام این تالش تاکنون تقریبا 
از امضای پای اسناد این توافقنامه ازسوی رئیس 
فراتر  این کشور  امورخارجه  وزیر  و  جمهوری 
نرفته و ما شاهد هیچگونه تالش واقعی از سوی 

مقام های کاخ سفید در این رابطه نبوده ایم.
وی در ادامه بعنوان نمونه به موضوع مبادالت 
اشاره کرد  با کشور های جهان  ایران  تجاری 
وافزود که آمریکا از طرفی با صدور بخشنامه 
هایی به موسسه های مالی این کشور می گوید 
که هیچ منعی برای مبادالت تجاری با ایران 
وجود ندارد وآنها می توانند با ایران وارد داد و 
ستد های مالی وتجاری شوند اما درانتهای آن 
یک اما اضافه می کند که تعداد موارد این ›اما‹ 
ها چنان زیاداست که شرکت های آمریکایی را 
بوحشت می اندازد ومانع مشارکت آن ها در این 

داد و ستد ها می شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در خصوص 
بحران سوریه و راه حل آن گفت: مشکل بزرگی 
که در برخورد با این بحران ویافتن راه حلی 
از  برخی  که  است  این  دارد  وجود  آن  برای 
بازیگران تمرکز خود را در این مذاکرات به کناره 
گیری یک فرد و آن هم رئیس جمهوری سوریه 
موجب  مسئله  همین  که  اند  کرده  معطوف 

پیدایش بن بستی در مذاکرات شده است.
مذاکرات  در  تجربیاتی که  به  اشاره  با  ظریف 
هسته ای کسب کرده یاد آورشد که بسیاری 
از طرف ها مذاکرات هسته ای در ابتدا تاکید 
داشتند که بعنوان نخستین شرط، برنامه های 

هسته ای ایران باید به حد صفر تنزل پیدا کند 
که نتیجه این مذاکرات در نهایت نشان داد که 
این یک خواسته منطقی و قابل توافقی نمی 
توانست باشد و همین مسئله در مورد تاکید و 
تمرکز بر کناره گیری اسد بعنوان شرط محوری 

حل بحران سوریه نیز صادق است.
وی در ادامه اظهارکرد: آنچه که از نظر ایران 
مهم جلوه می کنداین است که مردم سوریه 
تعیین  را  آینده کشورشان  سرنوشت دولت و 
دارای  بحران  این  در  که  بازیگرانی  اما  کنند 
نقش هستند باید تالش کنند فضای مساعدی 
را ایجاد کنند تا مردم سوریه در آرامش بتوانند 

به تصمیم گیری در این رابطه بپردازند.
ظریف در ادامه با اشاره به موضع اخاللگرانه 
این  با  رابطه  در  سعودی  عربستان  که  ای 
جمهوری  دیدگاه  گفت:  گرفته  پیش  بحران 
که  ریاض  سران  برخالف  ایران  اسالمی 
خواهان کنار گذاشتن ایران در رابطه با حل 
این بحران هستند همواره این بوده است که 
حل بحران های منطقه با کنار گذاشتن یکی 
از بازیگران مهم و مطرح امکان پذیر نخواهد 
بود و به همین خاطر از نظر ایران، عربستان 
یکی از بازیگران مطرحی است که می تواند 
به حل این بحران و بازگرداندن صلح وآرامش 
گیری  موضع  با  اما  کند  کمک  سوری  به 
هایی از قبیل حمایت از گروه های شورشی 
تاکنون  ها  آن  کردن  مسلح  و  تروریستی  و 

موجب وخامت بیشتر این بحران شده است.
مجری برنامه فرید ذکریا با اشاره به سرمقاله 

اخیر دکتر ظریف در نیویورک تایمز و برخورد 
انتقادی او از سیاست های آل سعود گفت که 
به نظر نمی رسد چشم اندازی برای گفت وگو 
وتوافق میان ایران و عربستان سعودی وجود 

داشته باشد.
او  پاسخ گفت که  ایران در  امور خارجه  وزیر 
بویژه در پایان این سرمقاله با اشاره به نقش 
حساس و مهم عربستان بعنوان یکی از بازیگران 
کرده  تاکید  سوریه  بحران  با  دررابطه  مطرح 
است که این رژیم با تغییر مواضع خود قادر 
و  بازگشت صلح  بود نقش موثری در  خواهد 

آرامش به سوریه و منطقه بازی کند.
حضور  با  که  جلسه  این  پایان  در  ظریف 
اندیشکده  این  اعضای  از  تن   220 از  بیش 
شرکت  از  برخی  سواالت  به  شد،  برگزار 
به  پاسخ  در  ایشان  داد.  پاسخ  کنندگان 
که  اندیشکده  این  اعضای  از  یکی  اظهارات 
مقاله اخیر دکتر ظریف در روزنامه نیویورک 
تایمز را مورد ستایش قرار داد و نظر ایشان 
پرسید  وهابیت‹  از  شدن  خالص   ‹ برای  را 
آن  اساس  که  تفکر  این  پیروان  کرد:  اظهار 
بر پایه برداشتی بسیار کوته بینانه و مردود 
از شریعت راستین اسالم است، بسیار اندک 
بوده و حتی مقام های سعودی نیز خود را از 
آن مبرا می دانند، لیکن این گروه که دارای 
همچنان  است  زیادی  مالی  منابع  و  نفوذ 
نقاط  در  خاص  مدارسی  و  مراکز  طریق  از 
مختلف جهان به تبلیغ تفکر خشن و هراس 

افکن خود ادامه می دهند.

اد      امه از صفحه1
وی با بیان این که »نیروهای مسلح و نهادهای 
نظامی هم اکنون نقش مثبت و سازنده ای در 
بخش های مختلف و حوزه های گوناگون دارند«، 
و  دقیق  تعریف  است  الزم  کرد:  خاطرنشان 
مشارکت  نحوه  و  توانمندی  میزان  از  روشنی 
چگونگی  و  باشیم  داشته  نظامی  نهادهای 
همراهی نیروهای مسلح در اجرای پروژه های 
اقتصاد  حوزه  در  خصوص  به  کشور  اقتصادی 

مقاومتی مشخص شود.
اشاره  با  همچنین  رییس جمهور  اول  معاون 
خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده  گزارش  به 
االنبیاء)ص( مبنی بر اجرا و پیگیری 63 طرح 

مهم در کشور، گفت: طرح ها و پروژه هایی که 
دارد  پیگیری  و  اجرا  دست  در  خاتم  قرارگاه 
جزو طرح های کلیدی کشور هستند و حجم 
طرح ها  این  در  گرفته  صورت  سرمایه گذاری 

می تواند نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا کند.
قرارگاه  از  حمایت  و  کمک  ضرورت  بر  وی 
و  تکمیل  برای  )ص(  االنبیاء  خاتم  سازندگی 
اجرای این پروژه ها تاکید کرد و افزود: دستگاه 
های ذیربط باید کمک های الزم را برای تکمیل 
و بهره برداری این طرح ها انجام دهند تا قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( بتواند این طرح ها 

را به موقع به بهره برداری برساند.
جهاد  وزیر  گزارش  به  اشاره  با  همچنین  وی 

مشارکت  و  همراهی  خصوص  در  کشاورزی 
این  های  طرح  اجرای  برای  بسیج  سازمان 
وزارتخانه در نقاط مختلف کشور، از معاون رییس 
با  کارگروهی  اجرایی خواست  امور  در  جمهور 
عضویت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج 
تشکیل دهد و نحوه مشارکت و همراهی بسیج با 
وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح های مورد 
نظر را بررسی و اعتبارات مورد نیاز و برنامه زمان 

بندی اجرای این طرح ها را مشخص کنند.
دکتر جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به 
مختلف،  های  در حوزه  بسیج  های  توانمندی 
بر لزوم استفاده از امکانات این سازمان در حل 
مشکالت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید 

کرد. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یکی 
از زمینه های همکاری سازمان بسیج را مقابله با 
ریزگردها عنوان کرد و افزود: باید از توانمندی 
بسیج و نیروی انسانی موجود این سازمان برای 
بیابان زدایی و مقابله با پدیده ریزگردها استفاده 
های  زمینه  از  دیگر  یکی  همچنین  وی  کرد. 
حوزه  در  همکاری  را  بسیج  سازمان  همکاری 
آموزش و ترویج کشاورزی دانست و گفت: می 
توان با مشارکت سازمان بسیج در زمینه آموزش 
و ترویج کشاورزی برای ارتقاء بهره وری در تولید 
خوبی  و  موثر  اقدامات   کشاورزی  محصوالت 
انجام داد که نتیجه آن افزایش تولید در کشور 

خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

اقتصاد مقاومتی محدود به دولت و دستگاه های دولتی نیست

ظریف: آمریکا هیچ تالشی برای اجرای تعهدات برجام نداشته است
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در سی و یکمین سفر استانی:
روحانی چهارشنبه به قزوین می رود

کاروان تدبیر و امید در سی و یکمین سفر استانی، به استان قزوین 
سفر می کند.

حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور کشورمان چهارشنبه در 
جریان سی و یکمین سفر استانی کاروان تدبیر و امید به استان قزوین 

سفر می کند.
سخنرانی در جمع مردم قزوین در ورزشگاه شهید رجایی، حضور در 
با نخبگان و فعاالن  اداری مدیران، دیدار و نشست  نشست شورای 
اقتصادی استان، نشست با خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، علما 
و روحانیون و ائمه جمعه استان و همچنین حضور در نشست خبری 
و اعالم نتایج سفر از برنامه های پیش بینی شده سفر رئیس جمهوری 

به استان قزوین است.
پیش از این در 24 شهریور و در جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر 
و امید به استان قزوین، اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای حل 
کشاورزی،  ازجمله  قزوین  استان  مختلف  های  بخش  در  مشکالت 
باغداری، راه، بهداشت و سالمت و آب و نیز برنامه های دولت برای 
این  اقتصادی ، بخش خصوصی و کارآفرینان در  از فعاالن  حمایت 

استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.

FATF نظر مرکز پژوهش ها در مورد
مقامات  اظهارات  به  اشاره  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
دولتی مبنی بر اینکه FATF توافقی غیرالزام آور است، گفت: مرکز 
پژوهش های مجلس اعالم کرده است که FATF یک تعهد الزام آور 

بین المللی است.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص روند بررسی الحاق ایران به کارگوه 
داشت:  اظهار  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در   FATF مالی  اقدام 
اهمیت  دلیل  به  جلسات  آغازین  روزهای  در  اقتصادی  کمیسیون 
موضوع FATF بررسی این قرارداد ها را در دستور کار قرار داد و 
این قرارداد با حضور مسئوالن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز 

پژوهش ها بررسی شد.
به  به  معاهده  این  بررسی  موضوع،  اهمیت  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
کارگروهی در مرکز پژوهش ها ارجاع شد تا جمع بندی نهایی گزارش  

به کمیسیون ارائه شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف کمیسیون اقتصادی 
از بررسیFATF این بود که تحلیل کارشناسی و دقیقی را با کمک 
دستگاه های مختلف حول محور این معاهده انجام دهد و جمع بندی 
خود را در قالب گزارشی در کمیسیون به تصویب برساند و به صحن 

علنی ارائه دهد.
از 8 جلسه کارشناسی در  تاکنون بیش  اظهار داشت:  پورابراهیمی 
مرکز پژوهش ها با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، دستگاههای 
 FATF بررسی  برای  اطالعات  وزرات  و  اقتصاد   وزارت  تخصصی، 

برگزار شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از سواالت مهم ما این 
یا  است  عادی  نامه  تفاهم  یک  رسیده،  امضا  به  که  آیا سندی  بود 
تعهدنامه مهم کشوری است که نظام جمهوری اسالمی اجرای آن 
تعهد داده است و باید طبق قوانین و مقررات نسبت به اجرای آن 

اقدام کنیم.
از 8 جلسه کارشناسی در  تاکنون بیش  اظهار داشت:  پورابراهیمی 
مرکز پژوهش ها با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، دستگاههای 
 FATF بررسی  برای  اطالعات  وزرات  و  اقتصاد   وزارت  تخصصی، 

برگزار شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از سواالت مهم ما این 
یا  است  عادی  نامه  تفاهم  یک  رسیده،  امضا  به  که  آیا سندی  بود 
تعهدنامه مهم کشوری است که نظام جمهوری اسالمی اجرای آن 
تعهد داده است و باید طبق قوانین و مقررات نسبت به اجرای آن 

اقدام کنیم.
نظر مرکز پژوهش ها؛ FATF یک تعهد الزام آور بین المللی است 
و باید در مجلس تصویب شود وی اظهار داشت: بخش حقوقی مرکز 
پژوهش ها اعالم کرد که FATF یک تعهد تعریف شده بین المللی 

است.
با توجه به این استنباط مرکز پژوهش ها و  پورابرهیمی ادامه داد: 
جمع بندی کمیسیون، این تعهد بین المللی باید بر اساس اصول قانون 
اساسی در مجلس تصویب شود و دولت در چارچوب های مورد نظر 

مجلس مسیر خود را تعریف کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توجیهات دولت مبنی 
اینکه FATF یک توافق معمولی است و با شرط اجرای قانون  بر 
مهم  تعهدات   اساسی  قانون  طبق  گفت:  است،  شده  امضا  اساسی 
نظام جمهوری اسالمی باید به تصویب مجلس برسد؛ بنابراین امضای 
از تصویب آن در مجلس  اقدام قبل  تعهدی مبنی بر اجرای برنامه 
مغایر قانون اساسی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: 
در جلسات کارشناسی، دولت اعالم می کند که FATF تعهدآور و 
الزام آور نیست اما مجلس و مرکز پژوهشها در  بررسی هایش به این 
نتیجه رسید که این تعهد، الزام آور است؛ زیرا اگر اجرای اقداماتمان را 
به تاخیر بیاندازیم جمهوری اسالمی جریمه خواهد شد و باید عواقبی 

را بپذیرد.

آمادگی سازمان ملل برای احیای آتش بس در سوریه
فرستاده سازمان ملل به سوریه تأکید کرد که آماده تالش برای به 
جریان انداختن مجدد توافق روسیه و آمریکا درباره آتش بس سوریه 

است.
به نقل از خبرگزاری نووستی روسیه، استفان دی میستورا، فرستاده 
سازمان ملل به سوریه در سخنانی گفت: من برای به جریان انداختن 
آمریکا درباره آتش بس  و  توافق نامه 9 سپتامبر میان روسیه  مجدد 
توافق نامه، توافق  این  به کار خواهم گرفت.  را  نهایت تالشم  سوریه 
ارسال  خشونت،  کاهش  مهم  بعد  سه  شامل  و  است  خوبی  بسیار 
النصره«  »جبهه  وضعیت  کردن  و مشخص  بشردوستانه  کمک های 
است همچنین پیام واضحی دارد که محتوای آن لزوم توقف حمالت 

هوایی ارتش سوریه است.
آتش بس در سوریه که در پی توافق وزرای خارجه آمریکا و روسیه 
به دست آمد روز یکشنبه پس از یک هفته به پایان رسید اما دیگر 
تمدید نشد. مخالفان و نظام سوریه یکدیگر را به نقض آتش بس متهم 

می کنند و کمک های انسانی وارد شهر حلب نشد.
دی میستورا گفت: روسیه و آمریکا باید در سریع ترین زمان ممکن و 
قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساختار مناسبی را 
برای اجرای توافق نامه مابین خود ایجاد کنند. مرحله آتی مرحله ای 

است که در آن آمریکا دیگر تمامی توجهش به انتخابات است.
وی افزود: تمامی طرف ها باید درک کنند که زمان باقیمانده برای 
ایجاد ساختاری که در آن دولت کنونی آمریکا طرفی در آن باشد، 
»بسیار اندک« است.دی میستورا بر آمادگی سازمان ملل برای برعهده 
گرفتن ریاست کارگروه های وابسته به گروه بین المللی حامی سوریه 
درباره آتش بس تأکید کرد و گفت: هیچ مانعی نیست که براساس 
پیشنهاد فرانسه خود سازمان ملل این مأموریت ها را برعهده بگیرد. ما 
روابط بسیار خوبی با رؤسای جمهور آمریکا و روسیه درباره چگونگی 
برگزاری این دیدارها داریم. وی یادآور شد: مأموریت پیگیری آتش بس 
در سوریه در شرایط کنونی منوط به کارگروهی است که دیدارها در 
ژنو را تحت ریاست روسیه و آمریکا انجام می دهد. دی میستورا درباره 
موعد احتمالی ازسرگیری مذاکرات صلح سوریه در ژنو گفت: نباید 

ماه اکتبر را برای ازسرگیری مذاکرات صلح سوریه از دست بدهیم.
این در حالی است که بشار جعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان 
ملل روز جمعه گفت: برگزاری دور جدید مذاکرات صلح سوریه در ماه 

اکتبر هنوز قطعی نشده است.

برنامه جدید افزایش تولید نفت 
ایران در خلیج فارس

قاره  فالت  نفت  شرکت  در  مسئول  مقام  یک 
برنامه جدید افزایش ظرفیت تولید نفت ایران در 

منطقه خلیج فارس را تشریح کرد.
به گزارش مهر به نقل از شرکت نفت فالت قاره، 
افزایش  برنامه جدید  تشریح  ادراکی در  فریبرز 
ظرفیت تولید نفت ایران در خلیج فارس، گفت: 
واحد جدید تفکیک سکوی میدان نفتی رشادت 
در خلیج فارس در مدار بهره برداری قرار گرفت.
شرکت  در  رشادت  نفتی  میدان  سکوی  رئیس 
سازی  آماده  به  اشاره  با  ایران  قاره  فالت  نفت 
دو حلقه چاه و استقرار دکل حفاری برای روی 
کرد:  تصریح  رشادت،  نفتی  میدان  چاه های 
آینده  هفته  چند  تا  حفاری  مراحل  تکمیل  با 
ظرفیت تولید نفت ایران در خلیج فارس 5 تا 7 

هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از حدود پنج 
سال قبل تاکنون رفع گلوگاه ها و افزایش ظرفیت 
تفکیک نفت و آب و گاز برای استفاده از پتانسیل 
اجرای  با  رشادت  میدان  جدید  چاه های  تولید 
داشت:  اظهار  شد،  آغاز  زودهنگام  تولید  طرح 
یکی از مشکالت اساسی تاسیسات قدیمی پایین 
بودن ظرفیت تفکیک بود که در این راستا یکی 
منطقه  در  استفاده  بدون  تفکیک کننده های  از 
الوان در نظر گرفته شد و عملیات بازرسی فنی و 

تایید اولیه روی آن انجام شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون واحد جدید تفکیک 
گیر سکوی نفتی رشادت در خلیج فارس توسط 
شده  اندازی  راه  و  نصب  داخلی  متخصصان 
است، تاکید کرد: با تفکیک بیشتر آب، نفت و 
گاز ظرفیت تولید نفت ایران در خلیج فارس با 

افزایش همراه خواهد شد.
تاکنون  گذشته  سال  پند  از  مهر،  گزارش  به 
اندازی  راه  نصب،  طراحی،  مختلف  مراحل 
بخش های فراساحلی طرح توسعه میدان نفتی 
رشادت در خلیج فارس آغاز شده که تاکنون فاز 
نخست این پروژه نفتی با ظرفیت تولید روزانه 
قرار  برداری  بهره  10 هزار بشکه نفت در مدار 

گرفته است.

اوباما الیحه حقوقی 11 سپتامبر را
وتو کرد

رئیس جمهوری آمریکا الیحه ای را که به موجب 
آن خانواده قربانیان 11 سپتامبر اجازه شکایت از 

عربستان را می یافتند، وتو کرد.
به گزارش  شبکه خبری سی ان ان، کاخ سفید 
مدعی است که این الیحه دیپلمات ها و نیروهای 
آمریکایی در سایر کشورها را در معرض تهدید 
قرار می دهد. رهبران جمهوری خواه و دموکرات 
در کنگره می گویند که طی روزهای آتی وتوی 
خواهند  لغو  کنگره  قانونی  ابزارهای  با  را  اوباما 

گرفت.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا تاکنون 12 
بار از حق وتوی خود استفاده کرده است. چنانچه 
کنگره موفق به لغو وتوی اوباما شود، این اولین 
بار در دوران ریاست جمهوری اوباما خواهد بود 
که وتوی اوباما در برابر رای کنگره ناکام می ماند.

از فشار  امسال پس  اوایل  آمریکایی  قانونگذاران 
گروه های حامی قربانیان حمالت تروریستی 11 
اتفاق آراء از الیحه »عدالت  سپتامبر 2001، به 
علیه حامیان اقدام تروریستی« حمایت کردند. این 
پیگرد  از  به مصونیت کشورهای خارجی  الیحه 
در  و  می دهد  پایان  متحده  ایاالت  در  حقوقی 
صورتی که مشخص شود کشوری در یک حمله 
اجازه  است،  داشته  دست  آمریکا  در  تروریستی 
می دهد تا پیگردهای مدنی فدرال به جریان بیفتد.

اوباما در پیام همراه وتوی خود نوشت که عمیقا با 
خانواده قربانیان حمالت تروریستی 11 سپتامبر 
همدردی می کند. با این حال او تاکید کرد که 
امنیت ملی  و  منافع  به  چنین الیحه ای شدیدا 
آمریکا لطمه می زند و موجب می شود تا ائتالف 
چنین  که  شد  مدعی  او  بخورد.  ضربه  مهمی 
حمالت  مقابل  در  آمریکایی ها  از  نه  الیحه ای 
اثرگذاری  نه  و  می کند  محافظت  تروریستی 
واکنش آمریکا به چنین حمالتی را ارتقا می دهد.
در صورتی که اوباما اقدامی نمی کرد، این تصمیم 
به عنوان قانون الزم االجرا می شد. حامیان این 
طرح گفته اند در چند روز آینده برای لغو وتوی 
اوباما رای گیری می کنند. سناتورهای حامی این 
طرح، جمعه دقایقی بعد از اعالم کاخ  سفید مبنی 
آمریکایی  رسانه های  به  مصوبه،  این  وتوی  بر 
کافی  امضای  که  مطمئن اند  »تقریبا«  گفتند 
برای لغو وتوی رئیس جمهوری جمع خواهد شد.
مجلس  همچون  که  آمریکا  سنای  مجلس 
نمایندگان کنگره، اکثریت آن با جمهوری خواهان 
است، ماه مه گذشته این طرح را تصویب کرد 
یازدهم  حمالت  بازماندگان  آن  موجب  به  که 
سپتامبر اجازه می یابند علیه عربستان سعودی، 
از  بعضی  فعالیت های  »حامی  عنوان  تحت 
و  شکایت  رسما  این حمالت«  ترتیب دهندگان 

ادعای غرامت کنند.
سناتورهای آمریکایی با استناد به قانون »عدالت 
تصویب  را  طرح  این  تروریسم«  حامیان  علیه 
کرده بودند و اوباما هم در همان زمان گفته بود 

که چنین مصوبه ای را وتو خواهد کرد.
تروریستی  بازماندگان حمالت  به  قانون مذکور 
اجازه  که در داخل خاک آمریکا صورت گرفته 
دولت هایی  و  گروه ها  اشخاص،  از  می دهد 
در  شده اند،  شناخته  حمالت  این  حامی  که 

دادگاه های آمریکا شکایت کنند.
عربستان  خارجه  وزیر  پیش،  ماه  چهار  همان 
سعودی هشدار داده بود که این اقدام می تواند 
آمریکا  از  را  سرمایه هایش  او  دولت  شود  باعث 
کمی  بعدا  الجبیر  عادل  چند  هر  کند؛  خارج 
این گفته خود را تعدیل کرد. عربستان سعودی 
به   2001 سال  حمالت  در  دخالت  هرگونه 
در  جهانی  تجارت  مرکز  دوقلوی  برج های 
آمریکا،  دفاع  وزارت  ساختمان  و  نیویورک 

پنتاگون، در واشنگتن را رد می کند.

خبرخبر

رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: نگاه 
و عزم ایران و کنیا برای برخورد با پدیده شوم 

تروریسم بسیار جدی است.
رئیس مجلس  با  دیدار  از  الریجانی پس  علی 
نمایندگان کنیا در جمع خبرنگاران پارلمانی، 
گفت: با توجه به نگاه مثبت دوستانه و گسترده 
ایران فرصت مغتنمی برای توسعه روابط بین 

ایران و کنیا به وجود آمده است.
انجام  مذاکرات  در  افزود:  قم  مردم  نماینده 
و  پارلمانی  روابط  گسترش  زمینه  در  شده 
ارتباط بخش های مختلف دو پارلمان صحبت 

کردیم.
در  گفت وگوهایمان  دوم  بخش  در  افزود:  وی 
نفت  کشاورزی،  معدنی،  صنعتی،  زمینه های 
صحبت  پزشکی  و  دارویی  تجهیزات  و  گاز  و 
مجلس  رئیس  عالقمندی  به  توجه  با  شد. 
نمایندگان کنیا ترتیبات دیدار ایشان با وزرای 
مربوطه داده شده است تا زمینه همکاری های 
گسترده بین دو کشور در حوزه های اقتصادی 

به وجود آید.
امیدواری  ابراز  اسالمی  مجلس شورای  رئیس 
نقطه  ایران  به  ادناهون  جاستین  سفر  کرد: 

عطفی برای گسترش روابط جمهوری اسالمی 
فوق الذکر  زمینه های  همه  در  کنیا  و  ایران 

باشد.
با  این  از  رئیس مجلس شورای اسالمی پیش 
مالزی  و  بلژیک، عراق  فرانسه،  مجلس  روسای 
در خصوص توسعه روابط و گسترش مناسبات 
و  گفت وگو  فرهنگی  و  اقتصادی  پارلمانی، 

تبادل نظر کرده است.
از  کنیا  نمایندگان  مجلس  رئیس  دعوت 

الریجانی برای سفر به این کشور
رئیس مجلس نمایندگان کنیا در حاشیه سفر 
5 روزه خود به تهران از علی الریجانی رئیس 
این  از  بازدید  برای  اسالمی  شورای  مجلس 
کشور و گفت وگو با مقامات پارلمانی و سیاسی 

کنیا دعوت بعمل آورد.
با  خود  دیدار  حاشیه  در  ادناهون  جاستین 
مهمان نوازی  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
توصیف  گرم  را  ایران  ملت  و  دولت  مجلس، 

کرد و از این مهمان نوازی تشکر کرد.
وی افزود: در گفت وگوهای انجام شده با رئیس 
مجلس ایران بر تقویت روابط دوستانه اقتصادی 
و فرهنگی دو کشور و همچنین بر فعال سازی 

گروه های دوستی ایران و کنیا تأکید شد.
در  کلیدی  نقش  پارلمان ها  کرد:  تأکید  وی 
بین  چندجانبه  و  دوجانبه  توسعه  و  بهبود 
روابط  تقویت  و  ایجاد  همچنین  و  کشورها 
گفت وگوهایمان  در  دارند.  کشورها  اقتصادی 
در مورد تعامالت مثبت دو کشور بحث و تبادل 
نظر داشتیم. جاستین ادناهون با دعوت رسمی 
کشورمان  مجلس  رئیس  از  الریجانی  علی  از 
خواست در آینده ای نزدیک به این کشور سفر 
و  سیاسی  مقامات  با  گفت وگو  تا ضمن  کرده 
کنیا  تاریخی  عجایب  از  کشور  این  پارلمانی 
نیز بازدید کند.رئیس مجلس نمایندگان کنیا 
همچنین از بازدیدش از شهر تاریخی شیراز و 

آثار برجامانده از گذشته سخن گفت.

الریجانی:

 عزمی جدی برای برخورد با تروریسم داریم

که  گفت  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  دولت  تصمیم 
جدی است و به آن باور دارد و بنا ندارد که با 

این موضوع کار تبلیغاتی انجام دهد.
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی  محمود 
اطالعات از سوی معاون اول رئیس جمهوری 
فرماندهی  ستاد  رئیس  جانشین  عنوان  به 
البرز معرفی شده  اقتصاد مقاومتی در استان 

است. 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه  در  واعظی 
مقاومتی استان البرز که ظهر شنبه در سالن 
تاکید  شد،  برگزار  استانداری  دولت  شهدای 
اقتصاد  کلی  های  سیاست  به  دولت  که  کرد 

مقاومتی به طور جدی باور دارد. 
وی افزود: این نسخه راهگشای دولت است و 
که  چرا  باشد  تشریفاتی  جلسات  نیست  قرار 
باید عملیاتی بوده و به نتایج مطلوب برسیم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به 
انتخاب شده  برای همکاری  اینکه در استانی 
ام که از قبل فعالیت های خود را آغاز کرده 
البرز  در  ای  شایسته  اقدامات  افزود:  است، 
البرز بسیار متمایز نسبت  صورت گرفته ولی 

به سایر استان ها است. 
اقتصاد  جلسه  شانزدهیمن  داد:  ادامه  وی 

البرز تشکیل می شود  مقاومتی است که در 
البته اقداماتی که به منظور رفع موانع تولید 

صورت گرفته بسیار حائز اهمیت است. 
واعظی گفت: بر این باور هستیم که استان در 
توان خود اقدام کند و دولت نیز همکاری الزم 

را خواهد داشت. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اضافه کرد: 
تیمی که برای پیگری امور تشکیل می شود 
و  باشند  رسان  یاری  مجلس  نمایندگان  باید 
همچنین قوه قضائیه نیز باید تعامل بسیاری 

داشته باشد. 
برنامه  شده  ارائه  های  گزارش  با  گفت:  وی 
مجموعه  و  است  مشخص  بسیار  استان  های 
اقدامات  باید  و  رسیده  اجماع  یک  به  استان 
باید به مدیران  عملیاتی آغاز شود، همچنین 
صورت  اختیار  تفویض  و  کرد  اعتماد  استان 

گیرد. 
واعظی افزود: باید بررسی شود که استان البرز 
در چه زمینه ای ظرفیت فعالیت دارد، از این 
رو بخش صادرات محصوالت می تواند بسیار 

موفق عمل کند. 
**کمبود آب مشکل البرز 

مشکالت  البرز  استان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
بسیاری دارد که باید درصدد رفع آنها باشیم 

برای  آنها کمبود آب  ترین  از عمده  که یکی 
صنایع و کشاورزی است. 

این مسئول گفت: در بحث بانک ها که یکی 
از معضالت اساسی استان است پیشنهاد می 
شود بنا به مصلحت استاندار جلسات موضوعی 
برای حل معضالت خاص  در تهران و استان 
برگزار شود.  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: فرودگاه پیام در سه سال گذشته بسیار 
مدیریت  با  که  داشت  ای  آشفته  وضعیت 
را  ارزشمندی  توفیقات  مدت  این  در  درست 
کسب کرد که امید است از این پس نیز برای 
توسعه اشتغال و رونق در تمامی امور مربوطه 

حاصل شود. 
رونق کسب  برای  را  الزم  آمادگی  افزود:  وی 
ارتباط با  و کار و صادرات استان داریم و در 

بار جلساتی  موضوع سوخت فرودگاه چندین 
های  پیگیری  با  رود  می  انتظار  شده،  برگزار 
صورت گرفته که فرودگاه در خدمت فعالیت 
گیرد  قرار  استان  صادراتی  و  اقتصادی  های 

تحول بزرگی ایجاد کند. 
این فرودگاه در کنار  ادامه داد: نفس  واعظی 
منطقه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و فاز 

2 فرودگاه آماده واگذاری است. 
یک  با  مذاکره  حال  در  گفت:  مسئول  این 
برای  طرح  یک  که  هستیم  سنگاپوری  گروه 
ارائه دهند که توسعه اشتغال و  این فرودگاه 

فرودگاه صورت گیرد. 
بخش  باید  بعدی  جلسات  در  افزود:  وی 
خصوصی در جلسات حضور داشته باشند تا با 

تعامل بیشتر اقدامات بهتری انجام شود.

واعظی:

دولت به سیاست های اقتصاد مقاومتی باور جدی دارد

به  تا  ایران خواست  از جمله  از کشورهای مختلف،  ملل  امنیت سازمان  شورای 
معاهده جامع منع آزمایش های هسته ای بپیوندند.

قطعنامه ای  ملل  سازمان  امنیت  شورای  ژورنال،  استریت  وال  روزنامه  نوشته  به 
انجام آزمایش تسلیحات  از  تا  از تمامی کشورها خواست  را صادر کرد و در آن 

هسته ای بپرهیزند.
بیش از 160 کشور معاهده جامع منع آزمایش هسته ای را به تصویب رسانده اند. 
انفجار هسته ای، در هر مکانی تحت  از هر گونه  را  پیمان، کشورهای عضو  این 

قلمرو یا کنترل دولت عضو منع می کند.
این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که به پیشنهاد آمریکا مطرح شده بود، 
پنجمین  گذشته  های  هفته  طی  شمالی  کره  که  رسید  تصویب  به  آن  از  پس 
آزمایش هسته ای خود را انجام داد. قطعنامه اخیر شورای امنیت بدون حضور 
به  این جلسه  در  مصر  نیافتن  رسید. حضور  تصویب  به  موافق  رای  با 14  مصر 
طور نمادین نشان دهنده این است که این کشور پرهیز از انجام آزمایش های 
هسته ای را یک استاندارد بین المللی می داند. این قطعنامه غیرالزام آور است اما 
تصویب آن به تالش ها برای اجرایی شدن معاهده جامع منع آزمایش اتمی، وزن 

سیاسی می بخشد.
این معاهده تا زمانی که آمریکا و هفت کشور باقیمانده دیگر شامل کره شمالی، 
ایران، مصر، چین، هند، پاکستان و رژیم صهیونیستی آن را امضا کنند، به طور 
رسمی اجرایی نخواهد شد. رییس جمهور وقت آمریکا 20 سال پیش این معاهده 

را امضا کرد اما مجلس سنا آن را تاکنون تصویب نکرده است.
به گزارش ایسنا، معاهده جامع منع آزمایشات هسته ای در 10 سپتامبر 1996 
در مجمع عمومی سازمان به تصویب رسید که تمام آزمایش های اتمی را چه با 
هدف نظامی و چه غیر نظامی ممنوع می کند که به دلیل نپیوستن هشت کشور 
نامبرده به این معاهد تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.  ایران، آمریکا مصر و 
چین چهار کشوری هستند که این معاهده را امضا کرده  اما در مجلس خود، آن 
را به تصویب نرسانده اند. رژیم صهیونیستی نیز وضعیت مشابهی دارد. پاکستان، 

هند و کره شمالی هیچ گاه این پیمان را امضا نکرده اند.

شورای امنیت تصویب معاهده منع آزمایش 

هسته ای را خواستار شد

اما  تولید داخل،  از  به حمایت  قانون  الزام  با وجود 
می گوید  دانش بنیان  شرکت های  مدیران  از  یکی 
و حتی شرکت های  داخلی  مشتریان  بیشتر  تمایل 

دولتی به سمت خرید کاالی چینی است.
اینکه مشتریان محصوالت  بیان  با  ابن الرضا  سهیل 
ترجیح  داخل  تولید  به  را  چینی  کاالی  ما  شرکت 
می دهند، اظهار کرد: با توجه به اینکه برای صادرات 
کاالی چینی امتیازی می دهند، از این رو تجهیزات 
به  آزاد  مناطق  در  ما  محققان  توسط  ساخته شده 
فروش نمی رسند و مشتریان به سمت کاالی چینی 

سوق داده می شوند.
مورد  اولیه  مواد  از  بخشی  اینکه  یه  اشاره  با  وی 
فروش  برای  افزود:  است،  وارداتی  شرکت  نیاز 
و  گمرکی  امتیازات  است  الزم  محصوالت  بهتر 
برای  اولیه  مواد  واردات  زمینه  در  تخفیفاتی  یا 
شرکت های دانش بنیان در نظر بگیرند تا شرکت های 

داخلی توان رقابت داشته باشند.

که  آنچه  خالف  بر  واقع  در  کرد:  تصریح  ابن الرضا 
تولیدات  از  چندانی  حمایت  شده،  ذکر  قانون  در 
داخلی نمی شود و تمایل شرکت های دولتی بیشتر 

به سمت خرید کاالی چینی است.
دارای  دانش بنیان  شرکت های  اینکه  بیان  با  وی 
که  زمانی  وجود  این  با  اما  گفت:  هستند،  تائیدیه 
یا گمرک مراجعه  به سازمان هایی همچون مالیات 
می کنیم، اعتنای چندانی به این تائیدیه ها نمی کنند 
و بیشتر وقت شرکت صرف بوروکراسی های اداری 

می شود.
کاالی  برای خرید  باید  اینکه  بر  تاکید  با  ابن الرضا 
ایرانی امتیازاتی برای مشتریان قائل شوند، تصریح 
یا  از شرکت های دانش بنیان و  کرد: قانون حمایت 
قانون حمایت از تولید داخل ضمانت اجرایی ندارد 
شده  مشکل ساز  شرکت ها  برای  مساله  این  که 
است؛ از این رو برای بهبود روند باید در این زمینه 

تدابیری اندیشیده شود.

شرکت های دولتی تمایلی به خرید کاالی داخلی ندارند

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
مراسم  در  سولقان  شهدای  درگلزار  حضور  با 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس به ایراد سخنرانی 

پرداخت.
سخنانی  طی  اسماعیلی   فرزاد  سرتیپ  امیر 
سالح  از  دشمن  داشت:  اظهار  مراسم  این  در 
و  ترس  که  آنچه  ندارد  ترسی  ما  تجهیزات  و 
اراده  و  انداخته عزم  به دل دشمن  را  وحشت 

ملت ایران و خانواده شهداست.
وی در ادامه با اشاره به ویژگی های راه شهدا 
و  هستند  ما  اعمال  ناظر  همواره  شهدا  افزود: 
پابرجاست  شهدا  خون  با  که  کشور  این  در 
به  بخواهد سهم خواهی کند خائن  اگر کسی 

شهداست.
از  شهدا  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
جمله شهدای مدافع حرم دوران دفاع مقدس 
اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  حیات  زمان  یا 
اینان  این حال  نکردند، گفت:با  را درک  ایران 

ایمان  امام  و  اسالمی  انقالب  اسالم،  به  چون 
اگر  و  کنند  می  جانفشانی  چنین  این  دارند 
مادران و خواهران شهدا، زینبی نبودند کسی 

نمی توانست در این راه قدم بردارد.
به  کشور  نیاز  به  اشاره  با  ادامه  در  اسماعیلی 
اقتصاد مقاومتی گفت:  برنامه ریزی در عرصه 

منابع  به  باید  خودکفا  اقتصاد  تحقق  برای 
الزمه  خودباوری  و  دانش  و  کرد  تکیه  داخلی 

اقتصاد مقاومتی است.
عمل  شعاری  را  مقاومتی  اقتصاد  آفت  وی 
بیان کرد  را گزارش دادن  نکرده  و کار  کردن 
و افزود: آیا اصالح ساختار اقتصادی سخت تر 
است یا ایستادن مقابل 40 پایگاه فرامنطقه ای 
در  سعی  همواره  که  کشورمان  پیرامون  در 

شناسایی توان و استعدادهای ما دارند.
االنبیاء  خاتم  هوایی  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
گفت: رزمندگان ما در قرارگاه پدافند هنگامی 
جاسوسی  هواپیمای  گذشته  روزهای  در  که 
را  کشورمان  هوایی  مرزهای  به  تجاوز  قصد 
داشت به او اخطار دادند و آنها مجبور به تغییر 
مسیر خود شدند، یا همین دالورمردان در سال 
به  سرنشین   108 با  را  ایساف  هواپیمای   93
زمین نشاندند و اجازه تردد بدون مجوز را به 

هیچ پرنده ای در آسمان نمی دهند.

اسماعیلی مطرح کرد:

اخطار به هواپیمای جاسوسی که قصد تجاوز به کشور داشت
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حرکت احزاب بر روی شمشیر
 دو لبه یارانه

نمایندگان مردم در خانه ملت، ضمن تأکید بر لزوم 
حرکت کشور به سمت تحزب گرایی اعالم کردند 
که شرایط و ضوابط پرداخت یارانه با احزاب باید 

شفاف و مشخص باشد.
ماده 10  کمیسیون  ازاعضای  مافی  پروانه  اخیرا 
احزاب اعالم کرد که احزاب، درآمدها و منابع مالی 
وافری ندارند. از این رو کمیسیون ماده 10 نسبت 
به موضوع یارانه برای احزاب که تجربه مناسبی 
پیرامون آن در سال های گذشته وجود داشته، در 

دستور کار جدید کمیسیون قرار می دهد.
حال از طرف دیگر قائم مقام وزیر کشور نیز با تاکید 
بر این که احزاب مانند سایر فعالیت اجتماعی نیاز 
به کمک دارند، اعالم کرده است که موضوع یارانه 
احزاب را در کمیسیون ماده 10 احزاب پیگیری و 

دنبال می کنیم.
آثار  و  ابعاد  تشریح  به  مجلس  نمایندگان  حال 

پرداخت یارانه به احزاب پرداخته اند.
با اشاره به موضوعات مطرح شده  اصغر سلیمی 
یارانه به احزاب کشور، گفت: در  درباره پرداخت 
شرایط کنونی در گام نخست برای حمایت های 
مالی از احزاب، می بایست شرایط احزاب در کل 
از  مالی  و وضعیت حمایت های  دنیا  کشورهای 

سوی دولت به این نهادها را مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد: به نظر من با توجه به اینکه در بیشتر 
کشورهای پیشرفته،  احزاب تشکل های قدرتمندی 
هستند که دولت را تشکیل می دهند و پس از آن 

پاسخگوی عملکرد آن دولت هستند.
وی گفت: ایران هم باید به سمت تحزب گرایی 
پیش برود، تا بتوانیم احزابی قوی و کارآمد در عرصه 
سیاسی کشور داشته باشیم تا در نهایت این نهادها 

پاسخگوی اعمالشان باشند.
سلیمی ادامه داد: زمانی که احزاب کشور به این 
مرحله رسید، آن وقت باید حمایت های مالی در 
قالب یارانه از سوی دولت صورت گیرد. تا احزاب 

بتوانند روی پای خود بیاستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: به نظر من 
در شرایط کنونی برای احزاب فعال و شناسنامه دار 
پرداخت یارانه امر اشتباهی نیست و پرداخت یارانه 

از دولت امر به جایی خواهد بود.
امیر خجسته در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره 
پرداخت یارانه به احزاب کشور، گفت: در شرایط 
کنونی اعتبارات و هزینه های احزاب در دنیا، توسط 
خود اعضای حزب تأمین می شود و افراد در بازه 

های زمانی حق عضویت پرداخت می کنند.
 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: البته در شرایط کنونی پرداخت 
این  البته  است،  مثبت  و  خوب  احزاب  به  یارانه 
مسئله باید در قالب کمک های جنبی و مقطعی 
صورت گیرد. وی گفت: احزاب کشور باید به سمتی 
بروند که هزینه های خود را از طریق اعضای خود 
تأمین کنند، به طوری که اعضا باید از سرمایه های 

شخصی خود، اعتباراتی را صرف این امور کنند.
خجسته تصریح کرد: در شرایط کنونی نقش و 
بلکه  نمی شود،  انجام  به درستی  احزاب  وظیفه 
احزاب باید با برنامه و یک رقابت سالم با هم، در 

عرصه سیاسی و انتخابات شرکت کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: حمایت 
از احزاب در شرایط کنونی زمینه را برای فعال تر 
شدن احزاب در انتخابات آینده فراهم می کند. از 
این رو وقتی حزب قدرتمند و دارای شناسنامه و 
برنامه مدون شد، آن وقت می تواند درباره عملکرد 

اعضای خود پاسخگو باشد.
محمدجواد ابطحی با اشاره به موضوعات مطرح 
شده درباره پرداخت یارانه به احزاب کشور، گفت: 
مسئله پرداخت یارانه به احزاب از سال های پیش به 
ویژه در مجلس هشتم از سوی برخی از نمایندگان 
پیگیری می شد، که در آن زمان نیز من اعالم کردم 

که این مسئله مشکل ساز است.
شورای  مجلس  در  شهر  خمینی  مردم  نماینده 
اسالمی، ادامه داد: پرداخت یارانه به احزاب، عمال 
شائبه دولتی شدن احزاب را پیش می آورد و به 
نظر من مردم نیز در سطح جامعه مخالف پرداخت 

بیت المال به احزاب هستند.

هنوز بیش از 3۰ مفقود در فاجعه منا داریم
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی از بالتکلیفی مفقودین ایرانی در حادثه منا خبر داد 
و گفت: نزدیک به 30 مفقودی از ایران در این فاجعه منا باقی مانده 

و همچنان پرونده برای ما باز است.
محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به وضعیت مفقودین ایرانی در 
فاجعه منا اظهار داشت: بر اساس اعالم اوحدی رئیس سازمان حج و 
اوقاف تعدادی از خانواده های درگیر فاجعه منا در نظر داشتند که 
برای شناسایی شهدای شان به عربستان بروند، اما  ازریاض با صدور 

ویزا به این خانواده ها ممانعت کرده است.
نماینده مردم فسا در مجلس دهم شورای اسالمی ادامه داد: بنابراین 
و  عربستان  در  وضعیتشان  همچنان  مفقودی   30 از  بیش  حدود 
افراد راضی به دفن  فاجعه منا مشخص نشده است و خانواده این 

شهداشان در عربستان نبودند.
وی گفت: قطع کامل رابطه سیاسی با عربستان، باعث شد که آل 
به  نزدیک شدن  با  همچنین  کند  ممانعت  روادید  از صدور  سعود 

موسوم حج ریاض بر عدم همکاری با ایران ممارست کرد.
جمالی نوبندیگانی عنوان کرد که برخی اجساد ایرانی در فاجعه منا 
شناسایی کامل نشده و خانواده هایشان پیگیر هستند با این حساب 

پرونده برای ایران بسته نشده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
و  سیاسی  ارتباط  اینکه  دلیل  به  داشت:  اظهار  اسالمی  شورای 
کنسولی بین ایران و عربستان قطع است و متاسفانه کشور سومی به 
عنوان حافظ منافع تعیین نشده پیگیری فاجعه سخت و با لجاجت 
سعودی ها کار پیچیده تر شده است، امیدواریم کشور سومی که 
ارتباط کنسولی شروع  تا  انتخابا شود  حافظ منافع دو طرف است 
شود و بتوانیم تکلیف مفقودین ایرانی در فاجعه منا مشخص کنیم.

معتادان زندانی مجرم هستند
اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  قضایی وحقوقی  کمیسیون  رئیس  نایب 
معتادان به جرم استعمال موادمخدر زندانی نمی شوند، گفت: برای 
در  مجرمان  سایر  با  معتادان  همزیستی  آسیب های  از  جلوگیری 

زندان می توان محل حبس این مجرمان را از یکدیگر جدا کرد.
بر  مبنی  تهران  دادستان  اظهارات  به  واکنش  در  کاظمی  محمد 
عدم معرفی معتادان جز در شرایط خاص به زندان، گفت:  اعتیاد 
با موادمخدر به خودی خود جرم محسوب  بر اساس قانون مبارزه 
زندانی  موادمخدر  استعمال  جرم  به  معتادان  بنابراین  نمی شود 
نمی شوند، معتادان زندانی فعلی هم عموما به جرم حمل موادمخدر 

در زندان نگهداری می شوند.
اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مالیر  مردم  نماینده 
و  کشور  بهزیستی  سازمان  عهده  به  متجاهر  معتادان  نگهداری 
سازمان های ترک اعتیاد مردم نهاد است، تصریح کرد: سازمان های 
مذکور نیز برای نگهداری و درمان معتادان با کمبود منابع روبه رو 

هستند اما در این خصوص مشکل قانونی و قضایی وجود ندارد.
وی افزود: با افزایش بودجه سازمان های نام برده برای نگهداری و 
درمان معتادان می توان تعداد کمپ های ترک اعتیاد را افزایش داد، 
این اقدام خود به نوعی سبب کاهش تخلفات وابسته به مواد مخدر 

از جمله قاچاق و حمل و توزیع مواد مخدر خواهد شد.
کاظمی با تاکید بر اینکه معتادان حاضر در زندان ها معتادان مجرم 
هستند، یادآور شد: این افراد مجرم شناخته شده و باید در زندان 
با سایر  افراد  این  به آسیب همزیستی  با توجه  اما  نگهداری شوند 
مجرمان در زندان ها می توان محل حبس معتادان مجرم را از سایر 
مجرمان  جدا کرد اما آنها را خارج از زندان نمی توان نگهداری کرد.

اسالمی،  شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیس  نایب 
ترک  کمپ های  وضعیت  بهبود  و  توسعه  برای  مجلس  داد:  ادامه 
اعتیاد می تواند در الیحه برنامه ششم توسعه و الیحه بودجه ساالنه 
کمک کند، در واقع با افزایش بودجه سازمان بهزیستی می توان آنها 

را مکلف به ساماندهی کمپ های ترک اعتیاد کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان 
تهران با اشاره به دستورالعمل قوه قضاییه پیرامون سیاست کاهش 
جمعیت کیفری اعالم کرد به موجب بند ششم این دستورالعمل، 
دادستان ها نباید معتادان را به جز شرایط مقرر در قانون به صرف 
اعتیاد یا تغییر عنوان آن از اعتیاد به استعمال مواد مخدر به زندان 
معرفی نمایند بلکه باید طبق مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد 

مخدر، به مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند.

خبرخبر

نمایندگان مردم در خانه ملت با انتقاد از شیوع 
مصرف مواد دخانی در کشور بر لزوم اجرای قانون 

ده ساله مبارزه با دخانیات تاکید کردند.
جامع  قانون  ملت؛  خانه  خبرگزاری  گزارش  به 
کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال 1385 
و  رسید  تصویب  به  اسالمی  شورای  مجلس  در 
آئین نامه اجرایی آن نیز در سال 1386 مصوب 
شد؛ قانونی که ده سال از تصویب آن می گذرد و 
طبق اظهارات نمایندگان به دالیلی همچون سوء 
نفوذ  اعمال  مدیریت و بی توجهی دولتمردان و 
باندهای ثروت و قدرت همچنان نسبت به اجرای 
کامل آن بی توجهی می شود در حالی که ساالنه 
در کشور بیش از 50 هزار نفر از مصرف کنندگان 
مواد دخانی و همچنین افرادی که در معرض دود 
این محصوالت قرار دارند جان خود را از دست می 

دهند.
آمار وزارت بهداشت حکایت از دود شدن ساالنه 
50میلیارد نخ سیگار در کشور دارد که با احتساب 
هر نخ سیگار 200تومان، روزانه 10 هزار میلیارد 

تومان سیگار در کشور دود می شود.
رقمی که طبق اظهارات مسئول دبیرخانه ستاد 
کنترل دخانیات باید دو تا سه برابر آن یعنی معادل 
30 هزار میلیارد تومان را برای درمان بیماری های 

ناشی از مصرف دخانیات هزینه کرد.
مرکز  رئیس  حیدری،  غالمرضا  رابطه  این  در 
تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات می گوید: 
مصرف دخانیات روزانه حدود 120 میلیارد تومان 
هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل می کند که تمام 
این هزینه ها از جیب 85 درصد افراد غیرسیگاری 
جامعه تامین می شود در حالی که در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته دنیا افراد سیگاری باید حق 
بیمه ای بیشتر از افراد غیرسیگاری پرداخت کنند.

آمارهای سال  اساس  بر  بر مصرف سیگار  عالوه 
گذشته 15 درصد جوانان 15-13 سال کشور از 
مصرف کنندگان قلیان هستند قلیانی که خطر 
برابر   46 آن  مصرف  طریق  از  سرطان  به  ابتال 
بیش تر از سیگار است و مصرف آن باید در کشور 
مدیریت شود اما همچنان شاهد گسترش قلیان 

سراها و سفره خانه های سنتی در کشور هستیم.
 گرچه ممکن است آمارها دقیق نباشند اما می 
گویند، در ایران 43 درصد دختران و 64 درصد 
پسران تجربه مصرف قلیان را دارند و همچنین  
جهانی،15  بهداشت  سازمان  گزارش  براساس 
درصد جوانان ایرانی قلیان می¬ کشند و باالترین 
گرایش به مصرف قلیان در جوانان زیر 30 سال 

است.
در همین زمینه در سال 93 به دلیل شیوع مصرف 
مواد دخانی  4000 پزشک متخصص طی نامه ای 
به دکتر روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران  با 
توجه به اینکه تحقق عدالت و ارتقای سالمت به 
عنوان یکی از دغدغه های قابل تقدیر دولت تدبیر و 
امید در تابلوی تحول در نظام سالمت نمایان شده 
و نیز با توجه به اصل تقدم پیشگیری بر درمان، 
با مبارزه علیه قلیان و بنگاه های عرضه کننده و 
همچنین وضعیت اسفبار استعمال قلیان در محافل 
خصوصی، قهوه خانه ها، رستوران ها از این مقام 
عالی کشور برای پیشگیری از نابودی نسل جوان 

خواستار اجرای کامل قانون جامع کنترل ومبارزه 
ملی با دخانیات شدند.

ملت  خانه  نمایندگان  اظهارات  طبق  که  قانونی 
تاکنون به دالیلی مانند سوء مدیریت و بی توجهی 
دولتمردان، تعدد متولیان در رابطه با تولید، توزیع، 
صادرات و واردات، منافع اقتصادی دولت، اعمال 
وجود  همچنین  و  قدرت  و  ثروت  باندهای  نفوذ 
قوانین موازی بعد از 10 سال هنوز اجرایی نشده 
در حالی که شیوع مصرف مواد دخانی در کشور به 

مرز هشدار رسیده است.
نمایندگان مردم در مجلس ضمن تاکید بر اجرای 
قانون ده ساله مبارزه با دخانیات، افزایش مالیات 
مواد دخانی را راهکاری موثر در جهت کاهش و 

مدیریت مصرف مواد دخانی می دانند.  
ودرمان  بهداشت  کمیسیون  عضو  ترکی  اکبر   
از  ملت،  خانه  خبرنگار  با  وگو  گفت   در  مجلس 
پیگیری علت عدم اجرای قانون جامع کنترل و 
مبارزه ملی با دخانیات در کمیسیون متبوع خود 
خبر داد وافزود: با استفاده از بعد نظارتی مجلس، 
علت عدم اجرای این قانون را پیگیری خواهیم کرد 
زیرا مصرف مواد دخانی تبعات  زیان آور و جبران 
ناپذیر  بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را 

برای کشور به دنبال دارد.
 نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در 
ارائه  عدم  با  رابطه  در  اسالمی،  شورای  مجلس 
گزارش عملکرد شش ماهه ستادکشوری و کنترل 
و مبارزه با دخانیات به کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس، گفت: کمیسیون بهداشت نهایت اهتمام 
خود را برای پیگیری قانون جامع مبارزه با دخانیات 
ارائه  از ستاد علت عدم  برده و همچنین  به کار 

گزارش هر شش ماه را جویا خواهد شد.
در  چادگان  و  فریدونشهر  فریدن،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی، اجرای قانون جامع کنترل 
و مبارزه ملی با دخانیات را از جمله عوامل موثر 
در کاهش مصرف مواد دخانی موثر خواند و یادآور 
دولتمردان، دست  بی توجهی  مانند  عواملی  شد: 
اندرکاران و دستگاه های اجرایی و همچنین منافع 
اقتصادی، رانت خواری و پول های گزافی که برخی 
از طریق تجارت مواد دخانی کسب می کنند علت 

عدم اجرای این قانون است.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای 
اسالمی، افزایش مالیات مواد دخانی را در کاهش 

یادآور  و  دانست  موثر  محصوالت  این  مصرف 
شد: مالیات مواد دخانی موضوع مهمی است که 
برای  را  اهتمام خود  نهایت  بهداشت  کمیسیون 
پیگیری آن به کار برده تا از یک سو به عنوان منابع 
پایدار برای حوزه سالمت محسوب شده و از سوی 
دیگر مصرف مواد دخانی برای افراد صرفه اقتصادی 
نداشته باشد؛ البته این موضوع در برنامه ششم هم 

گنجانده شده است.
حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، با انتقاد از بی توجهی نسبت اجرای قانون 
جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، تصریح کرد: 
هرچند این قانون به مدت 10 سال است تصویب 
شده اما تاکنون به دالیلی همچون سوءمدیریت و 
بی توجهی دولتمردان نسبت به اجرای آن غفلت 
شده در حالی که شیوع مصرف مواد دخانی در 

کشور به مرز هشدار رسیده است.
 نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی 
با یادآوری تبصره2 ماده 1 قانون جامع کنترل و 
مبارزه ملی با دخانیات، یادآور شد: بر اساس تبصره 
قانون مذکور ستاد کشوری کنترل و  2 ماده 1 
مبارزه با دخانیات موظف است گزارش عملکرد 
شش ماهه به هیات وزیران و کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس ارائه کند اما متاسفانه تاکنون ما 
شاهد ارائه چنین گزارشی به کمیسیون نبوده ایم 
از  ای  تنهایی هم هیچ گره  به  هر چند گزارش 
مشکل مصرف مواد دخانی در کشور باز نمی کند و 

مدیریت آن نیازمند اجرای کامل قانون است.
شهریاری ادامه داد: دولت سابق با توجه به آئین 
نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با 
دخانیات مصوب سال 1386 که در آن ممنوعیت 
عرضه قلیان در اماکن عمومی از جمله قهوه خانه 
ها با صراحت مورد تاکید قرار گرفته اقداماتی در 
این رابطه انجام داد اما متاسفانه برخی با توجیه 
خطر ورشکستگی این مراکز و به تبع آن بیکار 
شدن 2000 هزار نفر این موضوع را در نیمه های 
قلیان در  البته عرضه  رها کردند؛  کاره  نیمه  راه 
اماکن عمومی در برخی مناطق اجرا می شود و 
در برخی مناطق نسبت به اجرای آن بی توجهی 
می شود. وی افزود: هر چند بر اساس این قانون 
دستگاه هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری باید 

به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد 
با هم همکاری  دخانی و حفظ سالمت عمومی 
الزم را داشته باشند اما متاسفانه این دستگاه ها به 
صورت مقطعی به این موضوع پرداخته و تاکنون 
گام های اساسی از سوی آنها برای کاهش مصرف 

مواد دخانی در کشور برداشته نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم خواستار اجرای 
کامل قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 
شد و گفت: اجرایی شدن قانون جامع کنترل و 
مبارزه ملی با دخانیات را در کاهش مصرف مواد 
دخانی موثر است، مسئوالن باید گام های اساسی 
در اجرایی شدن این قانون برداشته تا مصرف مواد 

دخانی در کشور کاهش یابد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس دهم، در رابطه با 
اقدامات انجام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی برای توقف واردات تنباکوهای 
آلوده  تنباکوها  مواردی   در  کرد:  تصریح  معطر، 
به مواد مخدر و از طریق قاچاق یا تحت عنوان 
تنباکوهای معمولی به کشور وارد می شود البته 
اقدام وزارت بهداشت برای توقف واردات تنباکوهای 
معطر  اقدامی ارزنده بوده و امیدواریم این موضوع 
گامی در جهت اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه 

ملی با دخانیات باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، افزایش مصرف و عرضه قلیان را ناشی از 
بی توجهی به اجرای قانون ده ساله مبارزه ملی با 
دخانیات خواند و بر ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه 
خانه و رستوران های سنتی تاکید کرد و گفت: بر 
اساس قانون مذکور عرضه قلیان در چنین اماکنی 
اشتغال  به دلیل  به طور کلی ممنوع است ولی 
کاذب و بی توجهی مسئوالن امر به این موضوع 

بی توجهی می شود.
ودرمان  بهداشت  کمیسیون  عضو  حمزه  احمد 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
با علت عدم اجرای قانون جامع  ملت، در رابطه 
کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، یادآور شد: تعدد 
متولیان در رابطه با تولید، توزیع، صادرات و واردات 
با  رابطه  در  دولت  اقتصادی  منافع  دخانی،  مواد 
تجارت مواد دخانی، اعمال نفوذ باندهای ثروت و 
قدرت و همچنین وجود قوانین موازی از جمله 

موانع اجرای این قانون است.
 نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و 
قلعه گنج در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
کنترل  جامع  قانون  اجرای  عدم  علت  مجلس 
می کند،  پیگیری  را  دخانیات  با  ملی  ومبارزه 
تصریح کرد: با توجه به شیوع مصرف مواد دخانی 
کند  ورود  موضوع  این  به  باید  مجلس  درکشور 
به  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  البته 
صورت جدی به دنبال ارائه راهکارهای موثر در 
جهت مدیریت مصرف مواد دخانی در کشور است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه 
مدیریت مصرف و توزیع مواد دخانی به تنهایی از 
عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خارج است، تصریح کرد: نهادهای تاثیرگذار دیگری 
در این رابطه وجود دارند که نظر وزارت بهداشت به 
تنهایی نمی تواند مشکالت این حوزه را رفع نماید.

سالمت مردم بازیچه تجارت دود و سوء مدیریت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
انتقاد از اقدامات مقطعی درمقابله با قاچاق دارو، 
گفت: در تالشیم در برنامه ششم وزارت بهداشت 
را مکلف کنیم که تنها به داروهایی مجوز واردات 

داده شود که در فارموکوپه ایران موجود باشد.
محمدنعیم امینی فرد درخصوص اظهارات رییس 
انجمن واردکنندگان دارو مبنی بر اینکه 20 درصد 
از داروهای موجود در کشور قاچاق است، گفت: 
وجود درصدی از داروها به شکل قاچاق در کشور 
واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، 
البته کمیسیون بهداشت در الیحه برنامه ششم 
توسعه وزارت بهداشت ودرمان را مکلف کرده که 
تنها به داروهایی مجوز واردات داده شود که در 

فارموکوپه ایران موجود باشد.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی، 
است  درسنامه ای  معنای  به  فارماکوپه  افزود: 
که اطالعات همه داروهای دارای مجوز در آن 
توضیح داده شده است، البته هریک سال یکبار 

آخرین  یعنی  شود؛  روزآمد  باید  فارماکوپه  این 
یافته های علمی باید هر سال یکبار در تنظیم این 

درسنامه مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه داروی قاچاق نیز مانند سایر 
وارد می شود،  به شکل چمدانی  کاالهای دیگر 
تصریح کرد: بهتر است که نظارت ها در جهت 
جلوگیری از ورود داروی قاچاق از سوی سازمان 
غذا ودارو با دقت نظر بیشتری صورت گیرد، از 
سوی دیگر تمام داروها در داروخانه ها باید دارای 
برچسب مجوز از سوی وزارت بهداشت بوده و 
داروی خارج از نظارت سازمان غذا و دارو در مراکز 

رسمی به مردم ارایه نشود.
امینی فرد با اشاره به اینکه مردم باید به دارو به 
مثابه یک کاالی حیاتی نگاه کنند، گفت: مردم 

ارگان های  و  درمان  و  بهداشت  وزارت  به  باید 
دارای مجوز  داروهای  دیگر درخصوص  نظارتی 
اعتماد کنند و خارج از لیست این داروها از داروی 
دیگری استفاده نکنند زیرا استفاده از داروهای 
بدون مجوز قطعا به سالمتی فرد آسیب می رساند؛ 
البته شرایط نگهداری از دارو هم دارای اهمیت 
بوده و مشخص نیست که داروهای قاچاق را در 

چه شرایطی نگهداری می کنند.
بر  تاکید  با  دهم  درمجلس  مردم  نماینده  این 
داروهای  از  بسیاری  سودمندی  از  مردم  اینکه 
تولید داخل آگاهی ندارند، افزود: متاسفانه به رغم 
سودمندی بسیاری از داروهای تولید داخل اما 
بسیاری ازپزشکان داروهای خارجی برای بیماران 
تجویز می کنند بنابراین در استفاده از داروهای 

خارجی نسبت به داروهای ایرانی تمایل بیشتری 
دارند.

بهداشت ودرمان مجلس  سخنگوی کمیسیون 
شورای اسالمی، با اشاره به اینکه مسئوالن باید 
نسبت به جلوگیری از ورود داروی قاچاق اقدامات 
قابل قبول تری انجام دهند، تصریح کرد: سازمان 
غذا و دارو باید نظارت بیشتری درحوزه قاچاق دارو 
داشته و درخصوص جلوگیری از ورود تجهیزات 
قاچاق پزشکی عالوه بر وزارت بهداشت نهاد های 
دیگر مرتبط نیز باید عمل کنند زیرا  اقدامات 

درخصوص قاچاق مقطعی می باشد.
واردکنندگان  انجمن  رئیس  سبحانیان  علی 
دارو با بیان اینکه در مبارزه با داروهای قاچاق 
و تقلبی، مجازات ها بازدارنده نیستند، گفت: در 
حدود 20 درصد از داروهای موجود در کشور 
خانگی  لوازم  با  دارو  قاچاق  و  هستند  قاچاق 
تفاوت های زیای دارد زیرا مستقیما جان بیمار 

را هدف گرفته است.

مفقودی
شاسی  شماره  به  62-896ج53  پیکان  وانت  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 

80905189مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر

آگهی مفقودی
سند اتومبیل تاکسی پیکان مدل 1379 به رنگ سفید روغنی، به شماره 
پالک ایران 62 – 255ت43 و شماره موتور 11127990195 و شماره 
شاسی 0079490195 به نام مهدی کریمی فرزند علی رضا با شماره ملی 

2092708813 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
نکا

احضار متهم
آقای سید جالل باقری فرزند یحیی  در پرونده کالسه  920679/ د 7 این 
شعبه به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار دارید به 
این وسیله براساس ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ 
از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. در  می شود ظرف یکماه 
غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 

میشود. م/الف1362
دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر- محمد علی شیری 

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره139560331055002260هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه 9در  بشماره  غریب  فرزند  اسماعیلیان   اسمعیل  آقای  متقاضی 
که  به مساحت 28217/48مترمربع   باغ  قطعه  از ششدانگ یک  دودانگ 
مقدار 893/85 مترمربع آن به عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد،  مفروز 
و مجزی شده از پالک113 اصلی واقع در حسین آباد خریداری از مالک 
اسناد شماره  موضوع  بذرپور  مراد  بیک  و  آقایان غالمحسین صابر  رسمی 
10923 و 10917 دفترخانه 3 کرج محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

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

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره139560331055002262هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  شیرمحمد  فرزند  تهرانی  فدائی  حسن  آقای  متقاضی 
410در دودانگ از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 28217/48مترمربع  
که مقدار 893/85 مترمربع آن به عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد،  
مفروز و مجزی شده از پالک113 اصلی واقع در حسین آباد خریداری از 
اسناد  موضوع  بذرپور  مراد  بیک  و  آقایان غالمحسین صابر  مالک رسمی 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  کرج   3 دفترخانه  و 10917  شماره 10923 
به فاصله 15روز آگهی می شود در  نوبت  منظور اطالع عموم مراتب دو 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

متن آگهی 
-1862/94 کالسه  پرونده  در  مندرج  دستور  به  عطف  احترام  و  سالم  با 
1395/6/1 ضمن مطالعه پرونده به شرح ذیل نظریه اعالم می گردد شایان 
ذکر است اقالم مورد نظر به دلیل مندرج در پرونده روئیت نگردیده و فهرست 
موجود در پرونده نیز به صورت کلی فاقد مشخصات کاال می باشد لذا ارزیابی 
به صورت مینگین مابین قیمت اعالم و ادنی و به تعداد و اسامی مندرج در 
فهرست جهیزیه صورت گرفته لیکن خواهان خانم رقیه بیرانوند مدعی تعداد 
بیشتر آن در ردیف 10 می باشد که در صورت صالحدید اصالح خواهد شد. 

1-فرش مهدیس مشهد 12 متری 10/000/000 ریال 
2-بوفه 6/000/000 ریال 

3-میز آرایش )آینه –میز دراور آرایش –صندلی ( 5/000/000 ریال 
4-تشک 4عدد جمعا 3/200/000 ریال 

5-پتو گلباف 2 نفره 4 عدد جمعا 4/800/000 ریال 
6-10 عدد بالش جمعا 2/000/000 ریال 

7-اتو اسنوا 1/000/000 ریال 
8-موکت 9 متری 600/000 ریال 

9-سرویس قابلمه 24 تکه 5/000/000 ریال 
10-سرویس پارچ و لیوان کریستال 5/000/000 ریال 

11-سرویس قاشق چنگال استیل 24 نفره 3/000/000 ریال 
12 سرویس سینی 2/500/000 ریال 

13-سرویس چینی زرین 18 نفره 105 تکه 1/000/000 ریال 
14-سرویس کریستال 6 نفره 1/500/000 ریال 

15قوری و کتری 2/000/000 ریال 
16-سرویس لوازم پالستیک آشپزخونه 2/000/000 ریال 

17-آرام پز 1/500/000 ریال 
جمعا 17 ردیف 56/100/000 پنجاه و شش میلیون و یکصد هزار ریال 

محمد حسن پوران کارشناس رسمی کارشناسان دادگستری استان لرستان 

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء به شماره 937-95/5/20 صادره از هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ماکو  شهرستان  ثبتی  واحد  در 
محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
1(محبوب سلمان زاده  به شماره شناسنامه 605 و کدملی 28304466011 
فرزند تقی در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 10 متر مربع بشماره 
343- اصلی واقع در آذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد 
مالکیت غفار زاده و میراحمد سید سجادی و منصور پشتکوهی به پرونده 

کالسه 31 سال 1393
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیر االنتشار اولی در مورخه 95/7/4 

روز یک شنبه و دومین چاپ در 95/7/24 روز شنبه 
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه محلی اولی در مورخه 95/7/4 روز یک 

شنبه و دومین چاپ در 95/7/24 روز شنبه
محمودعباسپور باغچه جوق -رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان ماکو 

آگهی وقت اجرای قرارتحریر ترکه
ملوک  آقای   / خانم  خواست  در  موجب  به  نماید  می  اعالم  بدینوسیله 
خانم نوریان محمدآبادی در شورای حل اختالف شعبه ششم شهرستان 
شاعت 11 صبح  قرار  اجرای  تشکیل  پرونده کالسه 950210  در  دلفان 
آنها  قانونی  نماینده  یا  ورثه  از  لذا  است،  گردیده  تعیین  مورخه95/7/12 
بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع دردلفان خ 
اجرای  مانع  مدرس شورا شماره ششم حاضر شوند عدم حضور مدعوین 

قرار نخواهد شد. م الف 249
شورا شماره ششم حقوقی دلفان

انتقاد از اقدامات مقطعی درمقابله با قاچاق دارو
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ارتقای معیشت معلمان
 در دستور کار دولت 

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه شهید 
خیرآبادی در منطقه 19 تهران با حضور مسئوالن 

کشوری و آموزش و پرورش نواخته شد.
شروع سال تحصیلی 96-95 در یکی از جنوبی ترین 
نقاط پایتخت حال و هوای متفاوتی داشت. مدرسه 
شهید خیرآبادی واقع در منطقه 19 تهران به برکت 
نام این شهید اکنون به عنوان یک مدرسه نوساز 

پذیرای دانش آموزان است.
پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  کوهستانی  ناصر 
منطقه 19 تهران در این مراسم با اشاره به اینکه 
منطقه 19 از دو بخش شهری و شهر آفتاب تشکیل 
شده است، اظهار داشت: بیش از 47 هزار دانش آموز، 
3 هزار فرهنگی و 140 مدرسه در این منطقه وجود 
دارد.کوهستانی افزود: منطقه دولتخواه که مدرسه 
شهید خیرآبادی قرار دارد یکی از مناطق قدیمی 
محسوب می  شود که به همت خیرین این مدرسه 

احداث و اکنون دارای 7 کالس درس است.
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه 19 تهران از 
مسئوالن منطقه ای خواست کمک کنند تا عدالت 
آموزشی در سطح این منطقه برقرار شود زیرا منطقه 
دولتخواه نیازمند توجه است و امیدواریم امکانات 
شهری و تحصیلی برای دانش آموزان این منطقه به 

خوبی فراهم شود.
معاون  انصاری  مجید  والمسلمین  حجت االسالم 
بازگشایی  مراسم  در  نیز  جمهور  رئیس  حقوقی 
این مدرسه خاطرنشان کرد: 106 هزار  افتتاح  و 
مدرسه کشور با بیش از 13 میلیون دانش آموز و 
بیش از 900 هزار معلم سال تحصیلی جدید را 
پرورش  و  آموزش  نقش  افزود:  می کنند.وی  آغاز 
در دوران دفاع مقدس، پیش از آن و بعد از انقالب 
درخشان بود؛ از 16 آذر ماه که روز دانش آموز و 
مبارزه با استبداد بود تا تقدیم شهیدان رجایی و 
باهنر و همچنین شهدای دانش آموز، نقش  آموزش 
و پرورش بی بدیل بود. معاون حقوقی رئیس جمهور 
با بیان اینکه مهم ترین دغدغه کشور اشتغال است، 
اظهار کرد: دانش آموزان تا چند سال آینده باید وارد 
بازار کار شوند و بحث اشتغال جوانان تحصیلکرده 
در استان ها یکی از موارد مهم است که وجه همت 
جلب  برای  و  بود  اشتغال  موانع  برداشتن  دولت 
سرمایه گذاری داخل و خارج، رونق کسب و کار، 
ایجاد  و  از جلوی سرمایه گذاران  برداشتن تحریم 
جمله  از  خارجی  سرمایه گذاران  برای  اطمینان 
فعالیت های دولت است.وی با بیان اینکه امسال از 
رکود خارج شدیم، گفت: در بخش صنعت، خدمات، 
گردشگری و دیگر موارد راه هموار می شود و در این 
راه نیروی انسانی کارآمد زبده اهمیت بسیاری دارد 
و  نمره  برای دریافت  را  دانش آموزان تحصیل  لذا 
مدرک دنبال نکنند.وی تصریح کرد: ارتقای سطح 
معیشت معلمان و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 

معلمان در دستور کار دولت است.

اجرای آموزش های
 پیش از ازدواج از زمستان

اشاره  با  تهران  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
این طرح در زمینه  به طرح تدبیر زندگی گفت: 
آموزش های پیش ازدواج و مشاوره های قبل از طالق 
امور  از تصویب در ستاد ساماندهی  و پس  است 
جوانان، دستگاه ها ملزم به اجرای آن می شوند که 

امیدواریم این آموزش ها از زمستان اجرایی شوند.
به گزارش ایسنا، رضا گل محمدی اظهار کرد: طرح 
تدبیر زندگی ابتدا باید در استانداری تهران مصوب 
استان  امور جوانان  ساماندهی  در ستاد  و سپس 
در  زندگی  تدبیر  طرح  است  قرار  و  شود  مصوب 
جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان تهران در 
پایان پاییز مطرح شود و پس از تصویب دستگاهها 
ملزم به اجرای آن هستند.وی در ادامه گفت: تالش 
می کنیم با سیاست های تشویقی، آموزش های پیش 
از ازدواج را گسترش دهیم. به عنوان نمونه با مذاکره 
با بانک ها زمینه ای را فراهم کنیم که جوانان برای 
دریافت وام ازدواج گواهی آموزش پیش ازدواج را 
ارایه دهند، از سوی دیگر طالق تا زمانی که زوجین 
سر  پشت  را  از طالق  پیش  مشاوره های  بار  یک 
نگذاشته اند، ثبت نشود البته این مشاوره ها مستقل 
از مشاوره های قوه قضاییه است.مدیرکل ورزش و 
جوانان استان تهران که قبال این سمت را در استان 
البرز برعهده داشت، با بیان اینکه با آموزش های 
درست و انتخاب صحیح همسر آمار طالق کاهش 
می یابد،اظهارکرد: طرح تدبیر زندگی برای اجرا در 
سراسر کشور با مشارکت دانشگاه ها، حوزه علمیه و 
سازمان بهزیستی تهیه شده بود. این طرح در استان 
البرز به تصویب رسید و اجرا شد و موفقیت آمیز 
بود و در آن، سازمان های مردم نهاد چگونگی انتخاب 
همسر را به جوانان آموزش می دادند.گل محمدی در 
پایان گفت: طرح آموزش سواد رسانه ای،طرح اوقات 
فراغت، راه اندازی کمیته های فرعی ستاد ساماندهی  
جلسات  تهران،تشکیل  استان  جوانان  امور 
و  در شهرستان ها   امور جوانان  ساماندهی  ستاد 
سازمان های مردم نهاد از دیگر برنامه های ما در حوزه 

جوانان است.

مدرسه برکت در سراسر کشور 
افتتاح می شود

مدیر عامل بنیاد برکت از افتتاح200 مدرسه برکت با 
یک هزار و 300 کالس درس در سراسر کشور خبر 
داد.عارف نوروزی گفت: این مدارس با حضور حجت 
االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی رییس دفتر 
مقام معظم رهبری »مدظله العالی«، محمد مخبر، 
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و جمعی 

از مسئوالن کشوری افتتاح می شود.
ویژه  این خبر گفت: مراسم  اعالم  نوروزی ضمن 
افتتاح همزمان 200 مدرسه جدید برکت در مناطق 
محروم سراسر کشور در امروز یک شنبه) 4 مهر ( 
در شهرک خانه از توابع شهرستان رباط کریم برگزار 
این مراسم مدارس برکت  افزود: در  می شود.وی 
در استان های مختلف کشور افتتاح می شوند و از 
طریق ارتباط ویدیو کنفرانس با استان های فارس، 
لرستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، مدارس این 

استان ها نیز به بهره برداری می رسد.

استقرارهزار آمبوالنس در مناطق پرترافیک 
شهری

رئیس اورژانس کشور از استقرار 3 هزار آمبوالنس در مناطق پرترافیک 
شهری به منظور بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: تاکنون گزارشی در 
ارتباط با وقوع حادثه و درخواست حضور نیروهای اورژانس جهت کمک 

به دانش آموزان نداشتیم.
پیرحسین کولیوند ،با اشاره به تمهیدات نیروهای اورژانس به مناسبت 
همچنین  اورژانس  پایگاه های  داشت:تمامی  اظهار  مدارس  بازگشایی 
اورژانس هوایی در زمان بازگشایی مدارس جهت سرویس دهی بهتر و 

بیشتر به دانش آموزان بسیج شده و آمادگی کامل دارند.
وی افزود: نیروهای ما از 7 صبح دیروز همزمان با آغاز بازگشایی مدارس 
در محل های پرتردد شهرها استقرار یافتند و پررنگ شدن حضور نیروها 
و تجهیزات تا پایان دهه اول بازگشایی مدارس ادامه دارد و پس از آن 
همچون روال قبل آمادگی کامل برای کمک رسانی به حادثه دیدگان در 

نظر گرفته شده است.
رئیس اورژانس کشور ادامه داد: امیدواریم ایام آغازین سال تحصیلی بدون 
حادثه سپری شود ولی با این وجود نیروهای اورژانس جهت کمک به 
حادثه دیدگان احتمالی در حالت آماده باش بوده تا در زمان وقوع حوادث 

نیز از میزان بار تلفات بکاهد.
کولیوند در پایان با اشاره به آماده باش 21 فروند بالگرد اورژانس در طرح 
بازگشایی مدارس گفت: این بالگردها در روزهای ابتدایی مهر جهت کمک 

به حادثه دیدگان احتمالی در حالت آماده باش قرار می گیرند.

پرداخت پول برای داروی مجانی ؟

دبیر انجمن علمی پیوند اعضا با انتقاد از نحوه توزیع دارو در میان بیماران 
پیوند عضو شده  گفت: مشکل خاص دارویی نداریم اما وضعیت توزیع دارو 

برای بیمارانی که پیوند عضو شده اند مناسب نیست.
محمدرضا گنجی در برنامه تلویزیونی نبض در مورد پیوند عضو و نیاز 
بیماران گفت: متاسفانه مرگ و میر زیادی در جاده های کشور داریم. 
هرچند ادعا می شود که آمار پایین آمده است.در دنیا تعجب می کنند 
که ما 300 درصد اهدا برای مرگ مغزی داشتیم. این موضوع ناشی از 
تعداد مرگ و میر در جاده هاست، اما باید بدانیم در بهشت نیازی به کلیه 

ندارید در زمین به بهشت نیاز داریم
وی گفت: ما مشکل خاص دارویی نداریم، اما در توزیع دارو دچار مشکل 
هستیم. یک بیماری که حالش خوب است، می گویند که چرا ما باید به 
صف دارو برویم . داروها اختصاصی است. بیمه گذار ما این را از کجا آورده 

اند.  در مراکز باید الکترونیکی وصل باشد.
دبیر انجمن علمی پیوند اعضا با اشاره به اینکه دارو هست و نوسان دارو 
هم وجود دارد، اظهارداشت: این سیستم سیستم وزارت خانه است. همان 
دارویی که مجانی بوده یارانه نمی گیرد و در حالیکه بیمار سال گذشته 
داروی مورد نیازش را رایگان دریافت می کرد، اکنون ناگزیر به پرداخت 

وجه برای آن است، و ما پاسخی برای او نداریم.

افزایش 2۰۰ هزار نفری دانش آموزان
 در سال جاری

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، گفت: بر اساس گزارش های اعالم 
شده در سال جاری 200 هزار دانش آموز بیش از سال گذشته داریم.

مهدی نویدادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ، در خصوص 
نهصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، اظهار 

داشت: این جلسه با حضور وزیر آموزش و پرورش و اعضا تشکیل شد. 
وی ادامه داد:  در ابتدای جلسه وزیر آموزش و پرورش و معاونین، گزارش 
مبسوطی از برنامه ریزی ها و تمهید مقدمات وزارتخانه برای بازگشایی و 
آغاز سال تحصیلی ارائه دادند و اقداماتی که در زمینه آماده سازی فضای 

فیزیکی مدارس انجام شده است، ارائه شد.
نویدادهم اضافه کرد: در این جلسه در خصوص تألیف 140 عنوان کتاب 
ارائه  گزارشی  درسی  کتاب  جلد  میلیون   130 چاپ  و  جدید  درسی 
اقداماتی که برای آموزش معلمان به ویژه در زمینه کتاب های  شد و 
جدیدالتألیف انجام شده و سایر فعالیت هایی که در آموزش و پرورش 

انجام شده است تا مهر امسال یک مهر با نشاط و مؤثر باشد، اعالم شد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه بر اساس گزارش های 
اعالم شده در سال جاری 200 هزار دانش آموز بیش از سال گذشته داریم،  
گفت: شورای عالی آموزش و پرورش از اقدامات وزارتخانه و حسن تدبیر 
برای تمهید مقدمات تشکر کرد و آرزو کرد مدیران و معلمان با توانمندی 
سال  نیز  دانش آموزان  و  باشند  دانش آموزان  در خدمت  الزم  نشاط  و 

تحصیلی جدید را با شادابی و طراوات آغاز کنند.
وی اظهار داشت: در ادامه جلسه بحث زیرنظام پژوهش و ارزشیابی مورد 
بررسی قرار گرفت و بخش هایی از آن تصویب شد و ادامه بحث نیز به 
جلسه آینده کشیده شد. نویدادهم در خصوص مباحث مطرح شده مربوط 
به زیرنظام پژوهش و ارزشیابی در این جلسه گفت: وزارت آموزش و 
پرورش به دلیل ماهیت کار خود نیازمند مطالعات آینده پژوهانه، مطالعات 
راهبردی و روندپژوهی است و باید تدابیری اتخاذ کند که در ساختارهای 
پژوهشی خود به این بخش ها به صورت مستقل و کافی پرداخته شود و 
یافته های آینده پژوهی در اختیار سیاست گذاران، برنامه ریزان و مجریان 
آموزش و پرورش قرار گیرد. وی افزود: اگر به دنبال گسترش فرهنگ 
پژوهش در کشور بوده و اگر به دنبال دستیابی به پژوهشگران توانمند 
و خالق هستیم باید این کار را از مدارس و به خصوص از دوره دبستان 
آغاز کنیم و به همین دلیل درس پژوهش و ارزشیابی که در سال های 
اخیر در برنامه درسی پایه ششم منظور شده است، مورد تأیید قرار گرفت. 
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: همچنین در این 
جلسه از توانمندسازی معلمان برای اینکه توانمندی و شایستگی الزم 
برای ارائه درس پژوهش محور داشته باشند و بتوانند اقدام پژوهی انجام 

دهند مورد تأکید قرار گرفت.

به کودکان کدئین ندهید!

متخصصان اطفال هشدار داده اند که کدئین عوارض جانبی کشنده ای 
مسکن های  از  فرزندانشان  برای  والدین  از  دارد.بسیاری  کودکان  برای 
متخصصان  آکادمی  بررسی  اما  می کنند  استفاده  معمول  کدئین دار 
اطفال در آمریکا نشان می دهد که این داروها می توانند عوارض جانبی 

ناخوشایندی برای کودکان داشته باشند.
است:  آمده  آمریکا  اطفال  متخصصان  آکادمی  کارشناسان  بررسی  در 
والدین و متخصصان باید دقت کافی داشته باشند که از دادن داروهای 
کدئین دار به کودکان خودداری شود چرا که این دارو می تواند فرآیند 

تنفس را کند کرده و حتی به مرگ کودک منجر شود.
کدئین نوعی مخدر است که به طور معمول برای درمان درد و اسهال 
تجویز می شود و عنصر فعال در شربت سینه است. نحوه سوخت و ساز 

این دارو در افراد بزرگسال در مقایسه با کودکان متفاوت است.
مورد  تا 2015  سال های 1965  فاصله  در  نمونه هایی  مطالعه  این  در 
بررسی قرار گرفته و مشخص شد 64 کودک از مشکالت تنفسی شدید 
ناشی از مصرف این دارو رنج می برند و 24 نفر از آنان پس از مصرف این 
مخدر فوت کرده اند. همچنین این اولین بار نیست که به افراد در مورد 

خطرات مصرف کدئین هشدار داده می شود.
به گزارش ساینس ورلد ریپورت، سازمان جهانی بهداشت، سازمان غذا 
و داروی آمریکا و آژانس دارویی اروپا در گزارش هایی در مورد تاثیرات 
کدئین هشدار داده اند. هر چند بسیاری از متخصصان اطفال با وجود 
اطالع از این موارد به طور مرتب برای بیماران خود داروهای کدئین دار 

تجویز می کنند.

خبرخبر

هزار   33 افتتاح  از  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  میلیون   4 زیربنای  با  جدید  درس  کالس 
600 هزار مترمربع در دولت یازدهم خبر داد و 
گفت: آموزش و پرورش کتاب اقتصاد مقاومتی 

را به دانش آموزان تدریس می کند. 
رسانی  اطالع  مرکز  از  زمان   پیام  گزارش  به 
فانی در مراسم  آموزش و پرورش، علی اصغر 
آغاز سال تحصیلی 96-95 که با حضور رئیس 
دخترانه  دولتی  نمونه  دبیرستان  در  جمهور 
تبریک  با  شد،  برگزار  )س(  نرجس  حضرت 
هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس افزود: 
سند  تا  کند  می  تالش  پرورش  و  آموزش 
و  غالب  گفتمان  عنوان  به  را  بنیادین  تحول 
نهاد آموزش وپرورش را به عنوان یک دغدغه 

همگانی برای کشور تبدیل کند.
اقدامات  مبنای  اینکه سند تحول  بیان  با  وی 
آموزش وپرورش در برنامه ششم توسعه است، 
تصریح کرد: در سالی که رهبری آن را به نام 
اقدام و عمل« مطرح کرده  »اقتصاد مقاومتی 
است، آموزش وپرورش کتابی را با همین عنوان 
بتواند  تا  گرفته  نظر  در  آموزان  دانش  برای 
آموزش  آموزان  دانش  به  را  مقاومتی  اقتصاد 

اجرای  افزود:  یازدهم  دولت  کابینه  دهد.عضو 
نخست  رتبه  کسب  کارآفرینی  جامع  برنامه 
دولتی  نهادهای  بین  در  وپرورش  آموزش 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  حوزه  در  غیردولتی  و 
در  دارالقرآن   750 به  قریب  احیای  شهادت، 
کشور، اقامه نماز جماعت در بیش از 55 هزار 
مدرسه، اعزام 700 هزار دانش آموز به اردوی 

هزار کالس  از 33  بیش  افتتاح  و  نور  راهیان 
درس جدید با زیربنای 4 میلیون و 600 هزار 
اقدامات آموزش وپرورش  از  متر مربع بخشی 

دولت یازدهم در این 3 سال بوده است.
فانی با بیان اینکه 30 درصد فضاهای آموزشی 
ساخته  خیرین  توسط  دولت  این  در  جدید 
با  امروز همزمان  شده است، خاطرنشان کرد: 

آغاز سال تحصیلی جدید، دبیرستان دخترانه 
حضرت نرجس )س( توسط دکتر مصلی نژاد 
رسد  می  برداری  بهره  به  اندیش  نیک  خیر 
آموزشی،  فاخر  پروژه   54 تاکنون  ایشان  که 
تقدیم آموزش وپرورش  را  پرورشی و ورزشی 
داد:  ادامه  وپرورش  آموزش  است.وزیر  کرده 
دانش  میلیون   13.5 با  جدید  تحصیلی  سال 
 107 در  فرهنگی  و  معلم  هزار   950 و  آموز 
هزار مدرسه آغاز می شود که برای این دانش 
آموزان تاکنون 134 میلیون جلد کتاب درسی 
است..فانی  شده  آماده  عنوان  هزار   100 با 
بار در نظام آموزشی کشور  اولین  گفت: برای 
کارآفرینی  ای،  رسانه  سواد  و  تفکر  درس   4
و  انسان  و  زیست  محیط  و  انسان  فناوری،  و 
سالمت پیش بینی شده است که امیدواریم با 
اجرای این دروس بخشی از خالءهای موجود 

نظام آموزشی حل شود.
دبیرستان  افتتاح  با  همزمان  است؛  گفتنی 
)س(  نرجس  حضرت  دخترانه  دولتی  نمونه 
هزار پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی دیگر 
و  افتتاح  کشور  سراسر  در  همزمان  طور  به 

موردبهره برداری قرار خواهد گرفت.

وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

تدریس اقتصاد مقاومتی در سال تحصیلی جدید

راه اندازی سامانه ردیابی و رهگیری 
کاالهای سالمت 

سامانه  شدن  نهایی  لزوم  بر  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
ردیابی و رهگیری کاالهای سالمت محور تا پایان امسال 
تاکید کرد.دکتر رسول دیناروند در همایش صنعت پخش 
ایران اظهار کرد: بازار سالمت کشور به نرخ ارز بین المللی، 
حدود 10 میلیارد دالر است. طی یک سال گذشته 10 
درصد به این رقم اضافه شده که حدود 38 هزار میلیارد 
تومان می شود. اگر بازار غذا و محصوالت کشاورزی را نیز 

اضافه کنید، این رقم 3 برابر می شود.
وی افزود: بازار کاالهای فاسدشدنی برای زندگی روزمره و 
سالمت مردم بسیار مهم است، اما بخشی از آن وارد چرخه 
از  بازار  مدیریت  نباشد،  این صنعت  اگر  نمی شود.  توزیع 

جهت مدیریت و زنجیره تامین آسیب می بیند.
دیناروند همچنین تاکید کرد: برای همه این موارد حضور 
و بهره برداری از امکانات فناوری و اطالعات ضروری است. 
تکمیل  سالمت  کاالهای  رهگیری  و  ردیابی  سامانه  اگر 
شود و شرکت ها ما را در این مسیر همراهی کنند، قاچاق 
این  همچنین  می شود.  کم  شدت  به  سالمت  کاالهای 
اطمینان برای مردم فراهم می شود که کاالیی نظارت شده 
در دست دارند.به گفته رییس سازمان غذا و دارو، سامانه 
ردیابی و رهگیری کاالهای سالمت باید تا پایان سال 95 

نهایی و اجرا شود.

تریاک عامل 4نوع سرطان 

هدف  با  اعتیاد  دانش  المللی  بین  کنگره  دهمین 
تحقیقاتِی  و  علمی  یافته های  آخرین  به  دستیابی 
متخصصان داخلی و خارجی و با محوریت پژوهش های 
فرارشته ای در دانش اعتیاد آغاز و تا 26 شهریور ادامه 

داشت. 
علوم  دانشگاه  ممتاز  استاد   - ملک زاده  رضا  پروفسور 
پزشکی تهران اظهار داشت: مطالعات انجام شده در 15 
در  تریاک  که  است  کرده  ثابت  ایران  در  گدشته  سال 

ابتال به برخی از سرطان ها نقش اساسی دارد.
است  شده  زیادی  تالش  اینکه  به  اشاره  با  ملک زاده 
به  سیگار  مانند  را  تریاک  بهداشت،  جهانی  سازمان  تا 
این  عنوان عامل سرطان زا اعالم کند، تصریح کرد که 

مهم در دستور کار این سازمان قرار دارد.
دانشمندان  برترین  درصد  یک  فهرست  در  دانشمند 
که  کرد  امیدواری  ابراز  بالینی  پزشکی  حوزه  در  جهان 
در یک سال آینده این اتفاق مهم بیافتد و تریاک هم به 
عنوان یک عامل سرطان زا و بیماری زا شناخته شود.

حجم  اعتیاد  حوزه  در  تحقیقات  به  اشاره  با  زاده  ملک 
کردن  پیدا  و  علل  شناخت  مورد  در  علمی  تحقیقات 
و  دانست  اندک  را  درمان  و  پیشگیری  برای  داروها 
این  در  کشور  در  مطالعاتی  اخیر  سال های  در  افزود: 
زمینه انجام شده است که امیدواریم با سرعت بیشتری 

یابد. ادامه 

افزایش 25 درصدی ترافیک در اولین 
روز بازگشایی مدارس

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ 
گفت: نسبت به روزهای گذشته شاهد افزایش بار ترافیکی 
در پایتخت هستیم، روزشنبه حجم ترافیکی در سطح شهر 

تهران 25 درصد افزایش داشته است.
ترافیک پلیس  سرهنگ مرادی معاون آموزش و فرهنگ 
فرهنگ  و  آموزش  معاون  داد:  خبر  بزرگ  تهران  راهور 
ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: نسبت به روزهای 
گذشته شاهد افزایش بار ترافیکی در پایتخت هستیم، روز 
سوم مهر حجم ترافیکی در سطح شهر تهران 25 درصد 

افزایش داشته است.
وی گفت: تمام مأمورین ما در معابر، همچنین در جلوی 
مدارس مستقر هستند تا نسبت به روانسازی و ایمن سازی 
ترافیک اقدام کرده ایم و این روند تا 15 مهر ادامه خواهد 

داشت.
سرهنگ مرادی افزود: برای مأموران راهنمایی و رانندگی 
در سطح شهر تهران حضور فعال و چشمگیر پیش بینی 

شده است تا شاهد مشکل ترافیکی در پایتخت نباشیم.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ 
در انتها به تمام شهروندان توصیه کرد: برای حمل و نقل 
در روزهای پرترافیک مهرماه بیشتر از وسیله حمل و نقل 
عمومی استفاده کرده و سرویس مدارس را جدی بگیرند.

خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
گفت: در حال حاضر حدود 750 میلیون نفر در 
دنیا بی سواد هستند که دوسوم آنان را زنان و 

دختران تشکیل می دهند.
آغاز  روز  اولین  که  موالوردی  شهیندخت 
دبیرستان  مدرسه  زنگ  جدید  تحصیلی  سال 
حضرت فاطمه الزهرا )س( را نواخت، افزود: آمار 
بی سوادان در دنیا نشان می دهد هنوز در برابر 

فرصت های آموزشی مشکالتی وجود دارد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن 
تبریک فرا رسیدن سال تحصیلی جدید اظهار 
کرد: در حال حاضر طبق تعریف یونسکو توانایی 
خواندن و نوشتن و حتی تحصیالت دانشگاهی 
سواد محسوب نمی شود بلکه در قرن بیست و 
رایانه ای  و  رسانه ای  مالی،  ارتباطی،  یکم سواد 
نیز مطرح است که از مهم ترین آنها می توان به 
سواد رسانه ای اشاره کرد.معاون رییس جمهور 
در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: در ایران 
نیز نظام آموزشی اقدام به انتشار کتاب تفکر و 
قدمی  کار  این  با  و  است  کرده  رسانه ای  سواد 
است.  برداشته  سواد  نوع  این  آموزش  راه  در 
تا  طوالنی  راه  ایران،  جمله  از  و  دنیا  در  البته 
داریم.موالوردی  مطلوب  وضعیت  به  دستیابی 
تصریح کرد: به رغم اهداف و آرمان های در نظر 
گرفته شده در قانون اساسی و اسناد باالدستی 

مانند سند چشم انداز 20 ساله هنوز خالءها و 
وضعیت  به  دستیابی  برای  جدی  چالش های 
مطلوب در زمینه آموزش داریم. در حال حاضر 

 3 مجلس،  پژوهش های  مرکز  نتایج  براساس 
میلیون و 200 هزار کودک بازمانده از تحصیل 
داریم که امیدواریم با انجام اقداماتی در آینده 
به شرایطی دست یابیم که کودک کار، خیابانی 
و بازمانده از تحصیل نداشته باشیم.وی با بیان 
پرورش،  و  آموزش  نظام  مهم  اهداف  از  اینکه 

کیفیت  ارتقای  و  آموزشی  عدالت  به  دستیابی 
آموزش است، گفت: الزم است عدالت آموزشی 
در کل کشور و در تمام مناطق آن و حتی در 

مناطق داخل شهرها برقرار شود.
خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
برنامه  چارچوب  در  است  قرار  کرد:  اضافه 
آموزش برای همه که از طریق یونسکو پیگیری 
دستیابی  آموزشی،  کیفیت  ارتقای  می شود، 
ارتقای  و  یادگیری  و  آموزشی  فرصت های  به 

کیفیت آموزش تا سال 2030 محقق شود.
یافته  تخصیص  اعتبار  به  اشاره  با  موالوردی 
پرورش  و  آموزش  برای  یازدهم  دولت  در 
سال  از  پرورش  و  آموزش  حوزه  اعتبار  گفت: 
که  است  داشته  رشد  درصد   82 تاکنون   92
امید  و  تدبیر  دولت  ویژه  اهتمام  نشان دهنده 

برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش است.
امور  معاونت  تفاهم نامه های  به  اشاره  با  وی 
در  مختلف  دستگاه های  با  خانواده  و  زنان 
تفاهم نامه هایی  گفت:  دختران  آموزش  زمینه 
وزارت  و  سوادآموزی  نهضت  سازمان  با  را 
با  البته  کرده ایم؛  منعقد  پرورش  و  آموزش 
توجه به وضعیت کنونی، به نظر می رسد هنوز 
برای  عادالنه  فرصت  به  دختران  دستیابی  تا 

تحصیل فاصله وجود دارد.
خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
اضافه کرد: ما پروژه هایی را در زمینه آموزش 
از جمله  که  کردیم  تعریف  دختران  پرورش  و 
و  آموزشی  وضعیت  بهبود  به  می توان  آنها 
افزایش  محروم،  مناطق  در  دختران  بهداشتی 
تحصیل،  از  بازمانده  تحصیلی دختران  پوشش 
اقدام به تغییر باورهای غلط در زمینه دختران، 
دانش آموزان  اجتماعی   – روانی  آسیب شناسی 
دختر در دوره دوم متوسطه اشاره کرد. که این 
برنامه ها به پایان رسیده یا در حال اتمام است.

شهیندخت موالوردی:

دوسومبیسواداندنیارازنانودخترانتشکیلمیدهند

رییس اداره سالمت جوانان وزارت بهداشت، 
اجرای  جهت  در  شده  تدوین  برنامه های 

کرد.  تشریح  را  خانواده  کلی  سیاست های 
گفت:  باره  این  در  اردالن  گالیل  دکتر 
کلی  سیاست های  چهارم  بند  به  باتوجه 
رهبری  معظم  مقام  سوی  از  که  خانواده 
که  حوزه هایی  با  کردیم  تالش  شده،  ابالغ 
جوانان  به  خدمت  داعیه  نوعی  به  یک  هر 
از  دارند،  را  سالم  ازدواج  ترویج  زمینه  در 
علمیه  حوزه  جوانان،  و  ورزش  وزارت  جمله 
بهداشت،  وزارت  اجتماعی  معاونت  قم، 
 ... و  شهرداری  نهاد،  مردم  سازمان های 
همین  در  کنیم.   برقرار  گسترده  تعاملی 
راستا، سند سالمت جوانان که چندی پیش 
ترویج  بند  الحاق  با  بود،  رسیده  تصویب  به 
رفتارهای  کاهش  و  جوانان  در  سالم  ازدواج 

شد. تکمیل  آمیز  مخاطره 
سالمت  اجرایی  کمیته  همچنین  افزود:  وی 
ذینفعان،  حضور  استاندار،  ریاست  با  جوانان 
و  دانشگاه ها  در  بهداشتی  معاونت  دبیری 
مشهد  در  علمیه  حوزه  با  تفاهم نامه  تهیه 
رضوی  قدس  آستان  ظرفیت  از  استفاده  و 

آموزش  و  آموزشی  پکیج های  بحث  در 
وزارت  اقدامات  از  دیگر  یکی  جوانان  به 

این حوزه است. بهداشت در 
ظرفیت های  شناسایی  اردالن،  گفته  به 
موجود در دستگاه ها در زمینه ترویج ازدواج 
دانشگاه های  به  فراخوان  طریق   از  سالم 
درمانی   - بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
زمینه  در  مدرس  جذب   خصوص  در 
مناسب  همسرگزینی  معیارهای  تدریس 
تفاهم نامه های  تدوین  دانشجویان،  به 
راستای  در  دانشگاه  و  حوزه  بین  منطقه ای 
کارگاه ها،  برگزاری  پتانسیل ها،  از  استفاده 
وزارت  با  مشترک  همایش های  و  سمینارها 
کل  ستاد  علوم،  وزارت  وجوانان،  ورزش 
زمینه  در  قم  علمیه  حوزه  و  مسلح  نیروهای 
دیگر  بخشی  جوانان  در  سالم  ازدواج  ترویج 

اجرا است. برنامه های درحال  از 
بهداشت  وزارت  اداره سالمت جوانان  رییس 
سیمای  و  صدا  با  کرد:  تصریح  ادامه  در 
و  ملی  سطح  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
زمینه  در  اساتید  از  دعوت  برای  استانی 
ازدواج  کاهش سن  در خصوص  راهکار  ارائه 

هماهنگی هایی  نیز  سالم  ازدواج  مباحث  و 
همراهی  از  همچنین  است.  گرفته  صورت 
آموزش  برای  دانشگاه  در  مستعد  جوانان 
و  مناسب  همسرگزینی  مهارت های  مباحث 

گرفتیم. بهره  سایر جوانان  به  سالم  ازدواج 
وزارت  جوانان  سالمت  اداره  رییس 
جوانان  توانمندسازی  برای  اقدام  بهداشت، 
سالمت  ارتقای  و  خود  از  مراقبت  زمینه  در 
در  مثبت  فضای  ایجاد  با  اجتماعی شان 
از  پیشگیری  و  سالم  ازدواج  خصوص 
آموزش  آنها،  در  مخاطره آمیز  رفتارهای 

و  جوانان  به  هنگام  دیر  ازدواج  مضرات 
دانشجو  جوانان  همکاری  با  خانواده هایشان 
اقدامات  از  دیگری  بخش  را  داوطلب  و 

برشمرد. بهداشت  وزارت 
ما  اهداف  مهم ترین  از  یکی  افزود:  وی 
بدون  ازدواج  ترویج  زمینه  در  فرهنگ سازی 
زمینه  در  فرهنگ سازی  و  تجمل گرایی 
اجتماعی  معنوی،  مختلف  ابعاد  شناساندن 
به جوانان وخانواده های شان  ازدواج  روانی  و 
اولویت  در  حاضر   حال  در  که  است 

داده ایم.  قرار  برنامه های خود 

برنامه  وزارت بهداشت برای ترویج ازدواج سالم
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مفقودی
 مدرک مترجمی کارشناسی زبان اینگلیسی دانشگاه آزاد واحد شمال تهران 
بنام راجیه دوزنده فرزند حسن با شماره ملی 2062889070مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
به موجب اجرائیه کالسه 302/93 دراجرای کالسه دراجرای احکام مدنی 
دادگستری رباط کریم صادره از 5 له شوکت میان دوابی علیه وراث مرحوم 
حسب  که  ای  قولنامه  ملک  3دانگ  فروش  بر  مبنی  راد  سلیمی  عباس 
به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  فوق  ملک  له  محکوم  درخواست 
ارزیابی وتوقیف اجمالی گردیده است. ملک به صورت یکباب  شرح ذیل 
ساختمان یک طبقه به مساحت 44متر دارای اسکلت فلزی وطاق ضربی 
ونمای سیمان باقدمت حدود 20سال ساخت دارای انشعابات آب و برق گاز 

که قیمت 3دانگ 175000000 ریال ارزیابی گردیده 
مقرر گردیده ملک موصوف در روزسه شنبه مورخ 1395/07/27 ازساعت 
رباط  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  دردفتر  مزایده  ازطریق  10الی 11 
به  رباط کریم  دادگستری  امام خمینی  بلوار  کریم،   رباط  در  واقع  کریم 
فروش برسد، قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که باالترین 
قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهدشد، ده درصد مبلغ پیشنهادی فی 
ماه  تایک  است حداکثر  مکلف  ونامبرده  دریافت  مزایده  ازبرنده  المجلس 
نماید، درغیراینصورت ده  اقدام  باقیمانده ثمن معامله  به پرداخت  نسبت 
درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد. طالبین 
درصورت تمایل میتوانید پنج روز ازموعود مزایده به این  اجراء مراجعه تا 

ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شود. م/الف 1233 
دادورز شعبه سوم اجرای احکام دادگستری شهرستان رباط کریم –  موسوی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع  اول  139560316002001194هیات  شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضیآقای علی جمال خانی رشیدی فرزند حیدربگبه شماره شناسنامه 
245صادره ازگیالن غرب در سه دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت120،50متر مربع پالک2657فرعی از 1 اصلی واقع در اسالم آباد 
غرب آخرشهرک ولیعصر زمینهای شریفیشامل مبایعه نامه عادی واستقرار 
ملک در سهم زارعین طبق قانون اصالحات ارضی وعدم دسترسی به مالک 
اولیه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
اولین  انتشار  از تاریخ  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،07،04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،07،22

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560316002001709هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیآقای 
ازگهواره  230صادره  شناسنامه  شماره  دوستبه  علی  فرزند  القاصی  ایرج 
مساحت120،50متر  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  دانگ  سه  در 
آباد غرب شهرک ولی  از 1 اصلی واقع در اسالم  مربع پالک2657فرعی 
نامه عادی واستقرار ملک در سهم  عصرزمین های شریفی شامل مبایعه 
زارعین طبق قانون اصالحات ارضی وعدم دسترسی به مالک اولیه محرز 
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 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  تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،07،04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،07،22

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

احضار متهم
)مریوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
شماره 9510432880001946  در پرونده کالسه  951033/104 برای 
کیفر  تقاضای  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  اتهام  به  خاطری  فرشید  آقای 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
با  است.   گردیده  تعیین   11:30 ساعت   1395/08/18 یکشنبه   مورخه 
اجرای  ودر  متهم   به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون    180 115و  مواد  مقررات 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف1364
دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی اسالمشهر 

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3

 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره139560331055002261هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  برزعلی  فرزند  سفلی  دوتپه  ولی  علی  آقای  متقاضی 
532در دودانگ از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 28217/48مترمربع  
که مقدار 893/85 مترمربع آن به عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد،  
مفروز و مجزی شده از پالک113 اصلی واقع در حسین آباد خریداری از 
اسناد  موضوع  بذرپور  مراد  بیک  و  آقایان غالمحسین صابر  مالک رسمی 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  کرج   3 دفترخانه  و 10917  شماره 10923 
به فاصله 15روز آگهی می شود در  نوبت  منظور اطالع عموم مراتب دو 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    139560301060003614
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ثبت ملک  ثبتی حوزه 
علی باالل فرزند نظرعلی بشماره شناسنامه 96 صادره از در شش دانگ  
یک باب خانه به مساحت 79/05 متر مربع پالک 184 فرعی از12اصلی 
واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای احسن اله حسن زاده محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
مالکیت  به صدور سند  اشخاص نسبت  روز آگهی میشود در صورتی که 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/04
تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/19

م الف522 محمد رحیم پور راینی رئیس  ثبت اسناد و امالک ورامین 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده 257/95 شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

وقت رسیدگی : روز شنبه مورخه 95/8/1 ساعت 5:00 
خواهان : اروجعلی رضاپور با وکالت سمیه قلیپور

خوانده: جالل فوالدپور نظامیه 
خواسته: مطالبه مبلغ  75/000/000 ریال

شعبه سوم دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ تسلیم شورای حل اختالف 
شهرستان نموده اند که به شعبه سوم ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده 
المکان بودن خوانده جالل فوالدپورنظامیه به  . لکن بعلت مجهول  است 
آیین  قانون  ماده 73  تجویز  و  رئیس شعبه  و دستور  درخواست خواهان 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی می شود تا خوانده با مراجعه به دفتر 
شورا ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه های دوم دادخواست را دریافت و 

در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان ماکو 

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي علی میرلو  داراي شناسنامه شماره 112 به شرح دادخواست به کالسه 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  شورا  این  از   95/03/83
تاریخ  در  شماره 710  بشناسنامه  میرلو  فیروز  شادروان  که  داده  توضیح 
1395/5/8 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : ……………………………………

1- روشنه طوماری ت. ت 1324/5/6 ش. ش 653 فرزند امیرعلی نسبت 
همسر

فیروز نسبت  فرزند  میرلو ت. ت 1348/7/1 ش. ش 1104  قهرمان   -2
فرزند

3- رزاق میرلو ت. ت 1361/10/1 ش. ش 1492 فرزند فیروز نسبت فرزند
4- علی میرلو ت. ت 1367/1/1 ش. ش 112 فرزند فیروز نسبت فرزند

5– جالل میرلو ت. ت 1359/4/4 ش. ش 1408 فرزند فیروز نسبت فرزند
6– سلمان میرلو ت. ت 1358/12/3 ش. ش 1407 فرزند فیروز نسبت 

فرزند
7– فرزانه میرلو ت. ت 1354/10/1 ش. ش 1405 فرزند فیروز نسبت 

فرزند
8– فاطمه میرلو ت. ت 1356/11/2 ش. ش 1406 فرزند فیروز نسبت 

فرزند
9– سیمین زر میرلو ت. ت 1364/3/10 ش. ش 14 فرزند فیروز نسبت 

فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي 

صادر خواهد شد. 46473 م/الف
رئیس شعبه  شوراي حل اختالف کرج- حسینی

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي حسن ا... وردی داراي شناسنامه شماره 3383 به شرح دادخواست به کالسه 
95/03/55 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فرمانعلی ا... وردی بشناسنامه شماره 1964 در تاریخ 1394/4/6 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به : ……………………………………
1-شمامه موالویردی ت. ت 1334/8/10 ش. ش 877 فرزند محمد حسن 

نسبت همسر
2-علی اله وردی ت. ت 1344/4/29 ش. ش 3002 فرزند فرمانعلی نسبت فرزند
3-حسین اله وردی ت. ت 1348/7/4 ش. ش 2678 فرزند فرمانعلی نسبت 

فرزند
4-حسن اله وردی ت. ت 1350/3/23 ش. ش 3383 فرزند فرمانعلی نسبت 

فرزند
5-موسی اله وردی ت. ت 1352/8/1 ش. ش 3529 فرزند فرمانعلی نسبت 

فرزند
6-عیسی اله وردی ت. ت 1359/4/17 ش. ش 295 فرزند فرمانعلی نسبت 

فرزند
7-فاطمه اله وردی ت. ت 1354/9/18 ش. ش 6945 فرزند فرمانعلی نسبت 

فرزند
8-زهرا اله وردی ت. ت 1355/11/1 ش. ش 8898 فرزند فرمانعلی نسبت فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 

شد. 46489 م/الف
رئیس شعبه  شوراي حل اختالف کرج- حسینی

مهمترین عوامل طالق از نظر قرآن 

طالق از نظر قرآن، عوامل بسیار زیادی دارد که امور زیر از مهمترین 
آنها است:

جدایی  عوامل  مهمترین  از  یکی  مرد  یا  زن  نامحدود  توقعات  الف: 
است، و اگر هر کدام دامنه توقع خویش را محدود سازند، و از عالم 
رؤیا و پندار بیرون آیند، و طرف مقابل خود را به خوبی درک کنند، 
و در حدودی که ممکن است توقع داشته باشند، جلوی بسیاری از 

طالقها گرفته خواهد شد.
ب: حاکم شدن روح تجمل پرستی و اسراف و تبذیر بر خانواده ها 
عامل مهم دیگری است که مخصوصا زنان را در یک حالت نارضایی 
دائم نگه می دارد، و با انواع بهانه گیریها راه طالق و جدایی را صاف 

می کند.
ج: دخالتهای بیجای اقوام و بستگان و آشنایان در زندگی خصوصی 
آنها، عامل مهم دیگری محسوب  اختالفات  زوجین، و مخصوصا در 

می شود.
تجربه نشان داده است که اگر هنگام بروز اختالفات در میان زوجین 
آنها را به حال خود رها کنند و با جانبداری از این یا از آن دامن به 
آتش این اختالف نزنند چیزی نمی گذرد که خاموش می شود، ولی 
دخالت اطرافیان که غالبا با تعصب و محبت های ناروا همراه است 
آن  به  این  البته  تر می سازد.  پیچیده  و  روز مشکلتر  به  روز  را  کار 
معنا نیست که نزدیکان همیشه خود را از این اختالفات دور دارند، 
بلکه منظور این است که آنها را در اختالفات جزئی به حال خود رها 
کنند، ولی هرگاه اختالف به صورت کلی و ریشه دار درآمد با توجه به 
مصلحت طرفین ، و اجتناب و پرهیز از هر گونه موضع گیری یکجانبه 

و تعصب آمیز دخالت کنند، و مقدمات صلحشان را فراهم سازند.
د: بی اعتنایی زن و مرد به خواسته هاي یکدیگر، مخصوصا آنچه به 
مسائل عاطفی و جنسی برمی گردد، مثال هر مردی انتظار دارد که 
همسرش   پاکیزه و جذاب باشد، همچنین هر زن نیز چنین انتظاری 
از شوهرش   دارد، ولی این از اموری است که غالبا حاضر به اظهار آن 
نیستند، اینجا است که بی اعتنایی طرف مقابل و نرسیدن به وضع 
ظاهر خویش و ترک تزیین الزم ، و ژولیده و کثیف بودن ، همسر 
محیط  در  اگر  مخصوصا  بازمیدارد،  اي  زندگي  چنین  ادامه  از  را  او 
زندگانی آنها افرادی باشند که این امور را رعایت کنند و آنها بی اعتنا 
از کنار این مساله بگذرند.لذا در روایات اسالمی اهمیت زیادی به این 
 ) السالم  امام صادق )علیه  از  ، چنانکه در حدیثی  معنی داده شده 
می خوانیم : ال ینبغی للمرئة ان تعطل نفسها: )سزاوار نیست که زن 
بدون زینت و آرایش برای شوهرش بماند و در حدیث دیگری از امام 
صادق )علیه السالم ( آمده است که فرمود: و لقد خرجن نساء من 
العفاف الی الفجور ما اخرجهن اال قلة تهیئة ازواجهن ! زنانی از جاده 
عفت خارج شدند و علتی جز این نداشت که مردان آنها به خودشان 

نمی رسیدند(!
ه: عدم تناسب فرهنگ خانوادگی و روحیات زن و مرد با یکدیگر نیز 
یکی از عوامل مهم طالق است ، و این مساله ای است که باید قبل 
از اختیار همسر دقیقا مورد توجه قرار گیرد که آن دو عالوه بر اینکه 
))کفو شرعی (( یعنی مسلمان باشند، )کفو فرعی ( نیز باشند، یعنی 
تنها تناسبهای الزم از جهات مختلف در میان آن دو رعایت شود، در 

غیر این صورت باید از بهم خوردن چنین ازدواجهایی تعجب نکرد.
تفسير نمونه جلد 24 صفحه228 و 229

 برای غذای کمکی نوزادان 
چه نکاتی باید رعایت شود

یک متخصص بیماری  های کودکان و نوزادان 
گفت: در تغذیه کودکان زیر یک سال، قبل 
از خوراندن غذای کمکی، کودک باید از شیر 

تغذیه شده باشد.
غذایی  رژیم  نحوه  به  اشاره  با  صادق زاده 
کودکانی که تغذیه انحصاری آنها از شیر مادر 
از  عده  این  کمکی  تغذیه  کرد:  اظهار  است، 
نوزادان باید بعد از پایان 6 ماهگی شروع شود 
و قبل از 6 ماهگی این نوزادان حتی نیاز به 

آب نوشیدنی هم ندارند.
نوزادانی که در  از  اظهار کرد: آن دسته  وی 
استفاده  نیز  خشک  شیر  از  مادر  شیر  کنار 
می کنند، تغذیه کمکی این نوزادان را از پایان 

4 ماهگی می توان شروع کرد.
این متخصص کودکان با اشاره به شروع تغذیه 
نوزادان، یادآور شد: شروع تغذیه باید با فرنی، 
حریره بادام، پوره سیب زمینی و هویج باشد 
و استفاده از لعاب برنج زیاد توصیه نمی شود.

برای  که  سوپی  کرد:  خاطرنشان  صادق زاده 
تغذیه نوزادان زیر یک سال استفاده می شود 
باید دارای سیب زمینی، هویج، برنج، جعفری، 
هنگام  در  و  باشد  مرغ  یا  گوسفند  ماهیچه 
مصرف نیز مواد سوپ کاماًل در مخلوط کن 
له شده باشد تا مشکلی هنگام خوردن نوزاد 
به وجود نیاید و بتواند تغذیه راحتی را داشته 

باشد.
وی با بیان اینکه نوزاد به هنگام تغذیه کمکی 
تعداد  داد:  ادامه  می کند،  پیدا  وزن  افت 
می شود  شروع  که  جدید  غذایی  وعده های 
باید با یک هفته فاصله انجام شود و چنانچه 
داشته  حساسیت  تغذیه  به  نسبت  نوزادی 
و  می دهد  نشان  را  خود  مدت  این  در  باشد 
از  نباید  وعده  هر  در  کمکی  غذای  با  تغذیه 

10 قاشق مرباخوری بیشتر باشد.
نوزادان،  به  آب  خوراندن  به  اشاره  با  وی 
ابراز کرد: از زمانی که نوزاد از غذای کمکی 
استفاده می کند باید آب جوشیده خنک شده 
نیز به این نوزادان داده شود و چنانچه نوزادی 
از شیر خشک استفاده می کند در روز 2 تا 3 

نوبت باید از آب نوشیدنی بهره مند شود.
ماهگی   6 تا  اینکه  به  اشاره  با  صادق زاده 
سیستم ایمنی نوزاد پایین است، تأکید کرد: 
اگر در آماده سازی تغذیه کمکی نوزاد اهمال 
شده باشد، نوزاد دچار اسهال و استفراغ شده 

و به موادغذایی آلرژی پیدا می کند.

 دین و اندیشهکودکانه

 برای پیشگیری از سردردهای صبحگاهی الزم 
است که عوامل آن را به خوبی بشناسید. اگر 
عوامل، قابل تشخیص و جزو موارد رایج باشند، 
پیشگیری  آن  از  مواردی  رعایت  با  توانید  می 
کنید. اما اگر علت رایجی برای آن پیدا نکردید 
مراجعه  متخصص  پزشک  به  که  است  الزم 
عوامل سردرد  با  را  این مطلب شما  در  کنید. 

صبحگاهی بیشتر آشنا می کنیم.
 سردرد یک ناراحتی کمابیش غیرقابل تحمل 
است که در هر ساعتی از روز امکان بروز دارد. 
عوامل آن متناسب با ساعت و زمانی که بروز 
می کند یا شدت آن متفاوت است. اگر زمانی 
که از خواب شبانه بیدار می شوید در گیجگاه 
تهوع  حالت  کنید،  می  ضربه  احساس  خود 
باز کنید  را  تان  توانید چشمان  یا نمی  دارید 

بهتر است به پزشک مراجعه کنید.
هستند  آزاردهنده  صبحگاهی  سردردهای 
عادی  امری  مشورت  و  پزشک  به  مراجعه  و 
مصرف  با  حتی  است  ممکن  چون  است، 
برطرف  کامل  طور  به  سردرد  نیز  ها  مسکن 
این  با  را  روز  تمام  افراد  از  خیلی  و  نشده 
به  ادامه  در  بمانند.  گریبان  به  دست  مشکل 
چند عامل ایجادکننده سردردهای صبحگاهی 

اشاره می کنیم.
 

سردرد صبحگاهی در اثر التهاب مجاری 
بینی

و  ها  چشم  بینی،  پشت  التهابی  که  زمانی 
کند،  می  بروز  سر(  پیشین  )قسمت  گونه 
سردردهای  خواب  از  شدن  بیدار  حین  در 
این صورت الزم  در  ایجاد می شود.  شدیدی 
 است که آلرژی یا عفونتی که باعث بروز تورم 
عالئم  تا  گردد  درمان  شود  می  ها  سینوس 

سردرد کاهش پیدا کند.
 

سردرد صبحگاهی در اثر آپنه خواب
بروز  آپنه خواب وضعیتی است که در خواب 
چند  مدت  به  فرد  تنفس  آن  در  و  کند  می 
ثانیه متوقف می شود. در این صورت مغز به 
مدت چند ثانیه اکسیژن دریافت نمی کند. در 
نتیجه زمانی که فرد از خواب بیدار می شود 

احساس سردرد می کند.
احساس  مانند  دیگری  عالئم  خواب  آپنه   
پای  سیاهی  و  گودی  و  زیاد  خستگی 
نیز  باشد(  خوابیده  زود  فرد  اگر  چشم)حتی 
می  دارید  هم  با  را  عالئم  این  تمام  دارد.اگر 
می  کنید.  شک  خواب  آپنه  وجود  به  توانید 
خانواده  اعضای  از  یکی  یا  همسر  از  توانید 
نظر  تحت  در حین خواب  را  تا شما  بخواهید 
داشته باشد. اگر خر و پف می کنید می تواند 
یک دلیل دیگر برای بروز آپنه خواب باشد. در 
نتیجه ابتدا الزم است که با مراجعه به پزشک، 

مشکل آپنه خواب را بررسی و رفع کنید.
 

سردرد صبحگاهی به دلیل بدخوابی
بالینی  وضعیت  یک  که  خواب  آپنه  بر  عالوه 
دیگری  روحی  و  عاطفی  عوامل  است، 
خوب  خواب  از  مانع  که  دارد  وجود  نیز 
استرس،  شود.  می  کامل  استراحت   و 
تغییر  باعث  اضطراب  یا  روزمره  های  دغدغه 
کیفیت خواب می شود. افراد زیادی هستند که 
 شب ها دیر می خواند و صبح زود از خواب بیدار
منظم  به مدت 8 ساعت  واقع  در   می شوند. 

نمی خوابند. این مسائل به طور مستقیم روی 
کیفیت خواب تاثیر می گذارند.

از  نیز   احساسات منفی و کابوس های شبانه 
یادتان  عوامل دیگرسردرد صبحگاهی هستند. 
نور  )مانند  بیرون  نور  یا  سروصدا  که   باشد 
غیره(  و  روشن  تلویزیون  خیابان،  های  چراغ 
مانع از استراحت کامل در شب شده و سردرد 

صبحگاهی ایجاد می کنند.
 

سردرد صبحگاهی ناشی از کشیدگی 
عضالنی

وضعیت  خوابید،  نمی  کافی  اندازه  به  اگر 
کابوس  ها  است، شب  نامناسب  تان  خوابیدن 
می بینید یا از بیخوابی رنج می برید، عضالت 
جمجه  به  شده  کشیده  هایتان  شانه  و  گردن 
کند. پس  می  ایجاد  و سردرد  آورد  می  فشار 
مناسب  تشک  و  بالشت  یک  از  که  است  الزم 
باکیفیتی  و  راحت  خواب  تا  کنید  استفاده 
یک  در  تان  فقرات  ستون  و  باشید  داشته 

وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
 

سردرد صبحگاهی در اثر مصرف زیاد 
دارو

اگر سردردهای صبحگاهی تان بیش از دو بار 
داروهایی  است  بهتر  کند،  می  بروز  هفته  در 
مصرف  خودسرانه(  یا  پزشک  تجویز  )با  که 
که  باشد  یادتان  کنید.  بررسی  را  کنید  می 
زیاده روی در مصرف داروهای مسکن نیز می 
معنی  این  به  باشد.  داشته  ژسی  نتیجه  تواند 
سردردهای  باعث  مسکن  داروهای  همین  که 

صبحگاهی شوند.
مصرف  از  است  بهتر  که  داروهایی  بین  در   

پیشگیری  برای  آنها  خودسرانه  و  زیاد 
به  توان  می  کنید،  خودداری  سردرد  از 
داروهای  )استامینوفن(،  پاراستامول  آسپیرین، 
نارکوتیک  ضددرد  داروهای  ضداحتقان، 

)داروهای مخدر( اشاره کرد.
 

سردرد صبحگاهی ناشی از کم آبی بدن
خواب،  طول  در  که  باشید  داشته  خاطر  به 
اما  کنید.  نمی  مصرف  خوردنی  یا  نوشیدنی 
تامین آب  به فکر  الزم است که در طول روز 

کافی بدن باشید.
نوشید، نمی  آب  کافی  میزان  به  که   زمانی 

برای  سر  ناحیه  در  موجود  خونی  های  رگ   
این  شوند.  می  منقبض  بدن  مایعات  کنترل 
با  را  خون  به  اکسیژن  رسیدن  نیز  وضعیت 

مشکل مواجه کرده و سردرد ایجاد می کند.
 

سردرد صبحگاهی ناشی از دندان قروچه
مشکل  قروچه  دندان  همان  یا  براکسیسم 
رایجی بین کودکان است و البته در بزرگساالن 
در  فرد  که  ترتیب  این  به  می شود.  دیده  نیز 
هم  به  فشار  با  را  هایش  دندان  خواب  حین 
فک  عضالت  ناخودآگاه  عادت،  این  سابد.  می 

گذارد،  می  سر  روی  منفی  تاثیر  و  کشیده  را 
بیدار  از خواب  با سردرد  طوری که صبح فرد 

می شود.
 

سردرد صبحگاهی ناشی از وضعیت 
خوابیدن

روی  زیادی  تاثیر  که  رایج  اشتباهات  از  یکی 
بیدار شدن دارد، قرار گرفتن بدن در وضعیت و 

پوزیشن نامناسب در حین خواب است. افرادی 
که به شکل جنینی یا دمر می خوابند، بدون 
شک با مشکالتی مانند سردرد، کمردرد، گردن 
درد، شانه درد و غیره از خواب بیدار می شوند. 
در واقع باید از خوابیدن در وضعیت هایی که 

سر پایین تر قرار می گیرد خودداری کرد.
 توصیه می کنیم به پشت یا به پهلو بخوابید. 
است.  خوابیدن  دمر  از  بهتر  ها  وضعیت  این 
و  سر  خواب،  حین  که  زمانی  باشد  یادتان 
باشد،  داشته  قرار  خوبی  وضعیت  در  کمرتان 
و  شود  می  انجام  درستی  به  خون  جریان 
سردردهای صبحگاهی به میزان زیادی از بین 

می روند.
 

سردرد صبحگاهی ناشی از فشار خون 
باال و دیابت

این دو مشکل می توانند باعث بروز سردردهای 
صبحگاهی شوند. در هر دو صورت نیز مشکل 
دچار  که  شود  می  ناشی  خونی  های  رگ  از 
انبساط می شوند. در این صورت نیز فشار خون 
افزایش پیدا کرده و عضالت کشیده می شوند. 
در نتیجه تاثیر زیادی روی ایجاد سردرد دارند.

چراصبحباسردردازخواببیدارمیشویم؟
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آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  به   1390 مدل   SL  131 سایپا  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   4442986 موتور  شماره  و  547م72   –  72 ایران 
S3412290377501 به نام مهدی فدائی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.
بابل

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  به   1387 مدل  پراید  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   2379418 موتور  شماره  و  895ج81   –  72 ایران 
S1412287742077 به نام حسنعلی نژاد یداله بیشه مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
نقره   89 مدل  آی  ایکس  ال  جی   405 پژو  سواری  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  به   72 ایران  382م75  پالک  شماره  به  متالیک  ای 
مفقود   12489011772 موتور  شماره  و   naam01ca9ak891714

گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

مفقودی
گواهینامه رانندگی و کارت ملی خانم سحر سلیمانی فرزند حسن به شماره 
اعتبار  درجه  از  و  رفته  سرقت  25/6/95به  2142250254درتاریخ  ملی 

ساقط می باشد و هرگونه سواستفاده پیگردقانونی دارد
بابل

مفقودی کارت دانشجویی
کارت دانشجویی اینجانب محمد رضا زاده فرزند علی به شماره شناسنامه 
دانشجویی 93165054در  74/9/2به شماره  تولد  تاریخ   2050674279
مقطع کارشناسی رشته ی برق گرایش قدرت صادره از بابل از دانشگاه علم 

و فناوری مازندران ) بهشهر ( مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز موتورسیکلت مدل 1392 نوع سوخت بنزین، به 
 150NEA150429 شماره پالک ایران 587 – 58293 و شماره موتور
به نام سیف اله مسلمی فرزند باقر متولد 1351 با شماره شناسنامه 9024 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
نکا

آگهی ابالغ

 وقت  دادرسی و دادخواست و ضمائم
وقت رسیدگی 95/7/28 ساعت 15:25 

خواهان : الهه محمدی                خوانده : عباس مروتی  
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی 
به علت  تعیین شده  و وقت رسیدگی  ارجاع گردیده  به شعبه  خانواده  
مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان و دستور دادگاه  و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین نامه دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی 
نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  دفتر  به  یکماه  ظرف 
کامل خوانده خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی 
بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود. 

م/ الف 1236 
مدیر دفترشعبه 5 شورای حل اختالف رباط کریم 

احضار متهم
)مریوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
شماره 951043280001854  در پرونده کالسه  951008/104  برای 
انفاق تقاضای کیفر نموده که رسیدگی  اتهام ترک  به  نویدی  ناصر  آقای 
یکشنبه   مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به 
1395/08/25 ساعت 11:00 تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول 
به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 115و  المکان بودن و عدم دسترسی 
امور کیفری  انقالب در  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و    180
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف1365
دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی اسالمشهر

رای
خواهان : خانم خلیفه لو فرزند حسن به نشانی رباط 

کریم پرند –  فاز 5 بلوک c 4  واحد 17 
خوانده : آقای حامد بابا شاه به نشانی مجهول المکان 

خواسته : طالق غیابی 
گردشکار: بنا به مراتب و محتویات پرونده دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای 

مینماید.
رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم فاطمه خلیفه لو فرزند حسن  
بخواسته  تقی   فرزند  باباشاه  حامد  آقای  بطرفیت 
جهتاجرای  طالق  سازش  امکان  عدم  گواهی  صدور 
غیابی به علت مواجه بودن با عسر و حرج به علت عدم 
پرداخت نفقه  بدین شرح که به داللت سند نکاحیه 
خوانده  با  کریم  رباط   78 ازدواج  دفتر   106 شماره 
رابطه زوجیت دائمی داشته لکن مشارالیه حدود یک 
مدت  این  در  و  ترک  را  مشترک  زندگی  است  سال 
نفقه این جانبه را پرداخت نمی نماید. فرزند مشترک 
ندارند جهازیه ندارم کلیه حقوق مالی خویش را در 

قبال طالق بذل مینمایم حامله نبوده باکره نمیباشم 
. دادگاه توجها به شرح دادخواست تقدیمی تحقیقات 
واصله   استعالمات  گواهان  گواهی  انتظامی  مرجع 
و  بوده  خواهان  ادعای  صحت  بر  مشعر  جملگی  که 
در  آگهی  انتشار  طریق  از  دعوت  رغم  علی  خوانده 
خصوص  در  دادگاه  تحقیقات  و  نشده  حاضر  دادگاه 
آخرین اقامتگاه خوانده مشعر برترک محل می باشد 
و اینکه خوانده الیحه ای ارسال نداشته نتیجتا دفاعی 
معلوم ننموده و مساعی وافیه و مواعظ  شافیه دادگاه 
نتیجه  به  منتج  البین   ذات  اصالح  داورین  جهت  و 
نگردیده  و زوجه اصرار بر طالق دارد . بنا به مراتب 
در  زوج  وتخطی   اقدامات  مجموع  اینکه  و  معنون 
زندگی مشترک موجبات عسرو حرج و مشقت زوجه 
بر  را محمول  دادگاه دعوی خواهان  نموده  را محقق 
صحت تلقی به استناد 1130 قانون مدنی و مواد 29-
26 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 و قاعده 
فقحی ) الحاکم ولی ولممتنع ( حکم برالزام زوج به 
طالق بائن صادر و اعالم میدارد . اعتبار حکم طالق 
ابالغ   یا  انقضای مهلت فرجام خواهی  تاریخ  از  6 ماه 

رای فرجام خواهی می باشد . زوج مکلف است با 
به اجرای صیقه  حضور در دفتر خانه طالق مبادرت 
طالق نماید . دفتر طالق با رعایت منطوق ماده 37-
35-33 قانون مارلذکر اقدام در صورت ممانعت زوج  
سردفتر در اجرایتبصره ماده 33 همان قانون نماینده 
زوجه   . باشد  می  طالق  صیغه  اجرای  جهت  دادگاه 
قانونی شماره 60097/95  به داللت نظریه پزشکی  
غیابی  صادره  رای  باشد  نمی  باردار   95/6/7 مورخ 
تلقی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخوهی ظرف 
محترم  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  روز   20 مهلت 
تجدید نظر استان تهران و پس از آن ظرف6 مهلت 
20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می 

باشد . م / الف 1234
محمد زاده دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 
رباط کریم 
کپی برابر اصل است در پرونده کالسه 941998 

است –  بدیهی مدیر دفتر 

احضار متهم
)مریوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
شماره 9510432880001856  در پرونده کالسه  951009/104 برای 
آقای بهروز توکلی به اتهام ترک انفاق تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
یکشنبه   مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به 
1395/08/19 ساعت 11:30 تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول 
به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 115و  المکان بودن و عدم دسترسی 
امور کیفری  انقالب در  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و    180
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف1363
دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی اسالمشهر 

عبداللهی: از اختالف جهانیان و افتخاری بی خبرم

مدعی  تیم  این  که  کرد  تأکید  استقالل  فوتبال  تیم  سرپرست 
قهرمانی است و خیلی زود به باالی جدول خواهد رسید.

وضعیت  به  اشاره  با  تسنیم  با  گفت وگو  در  عبداللهی  نصرا... 
استقالل بعد از پیروزی مقابل ذوب آهن گفت: قبل از رفتن به 
تعطیالت نتیجه خوبی گرفتیم و خوشبختانه شرایط بهتری پیدا 
به  نیاز  استقالل  تیم  این  که  بودم  گفته  هم  قباًل  من  کردیم. 
زمان دارد، چون درصد زیادی از ترکیب 11 نفره تیم نسبت به 
فصل گذشته تغییر کرده و بازیکنان باید به هماهنگی و انسجام 

بیشتری برسند.
مدعیان  اصلی ترین  تیم ها  کدام  اینکه  مورد  در  ادامه  در  وی 
سپاهان،  پرسپولیس،  داشت:  اظهار  هستند،  قهرمانی 
تراکتورسازی، استقالل خوزستان و نفت تهران می توانند مدعی 
باشند؛ البته باید استقالل تهران را هم به فهرست مدعیان اضافه 
قهرمانی  مدعی  فصل  این  در  ما  تیم  که  باشید  مطمئن  کنم. 
است. این درست است که االن جایگاه چندان خوبی نداریم، ولی 

استقالل خیلی زود به باالی جدول می رسد.
اتفاقات چند روز  به  سرپرست تیم فوتبال استقالل در واکنش 
باشگاه  مدیره  هیئت  رئیس  جهانیان،  اختالف  موضوع  و  پیش 
استقالل با افتخاری، مدیرعامل این باشگاه تصریح کرد: من در 
جریان این موضوع نیستم و نمی دانم چه مسائلی رخ داده است. 
با افتخاری در تماس هستیم و این مسائلی که عنوان شده  ما 
است به تصمیمات کالن مدیریتی مربوط می شود. هر وقت هم 
قرار است تصمیمی گرفته شده یا حرفی زده شود ما از طریق 

مدیرعامل باشگاه در جریان مسائل قرار می گیریم.

حسن زاده: شکست سایپا امیدهای ما را 
برای آینده بیشتر کرد

مهاجم تیم فوتبال صبای قم تأکید کرد، برتری این تیم مقابل 
لیگ  مسابقات  ادامه  برای  را  مرفاوی  شاگردان  امیدهای  سایپا 

برتر بیشتر کرده است.
پیروزی  درباره  ابتدا  تسنیم  با  گفت وگو  در  حسن زاده  احمد 
تیمش مقابل سایپا در هفته هفتم لیگ برتر گفت: دوست داشتم 
پیروزی صبا با گلزنی  من همراه می شد، اما همین که توانستیم 
پس از هفته ها به برد برسیم هم خیلی خوب بود. گرچه دوست 
عنایتی  به  را  صبا  گل  پاس  که  همین  اما  کنم،  گلزنی  داشتم 

دادم، خوشحالم.
مهاجم تیم فوتبال صبای قم در ادامه افزود: مهم کسب نتیجه 
است، حاال چه من گل بزنم و چه سایر بازیکنان. چون دو هفته 
به  زدن  گل  با  داشتم  دوست  بودم  کرده  گلزنی  هم  سر  پشت 
تعطیالت بروم. بازیکنان صبا با این سه امتیازی که کسب کردند 
با خوشحالی به تعطیالت رفتند و این برد امیدهای ما را برای 

آینده بیشتر کرد.
این  تعطیالت  کرد:  خاطرنشان  برتر  لیگ  وقفه های  درباره  وی 
دوره با بازی های جام حذفی هماهنگ است و از هشتم و نهم 
به  تنها  وقفه ها  این  اگرچه  می شود،  آغاز  رقابت ها  این  مهرماه 

تیم های لیگ برتری ضربه می زند.
خوبی  روند  با  ما  تیم  االن  کرد:  تصریح  خاتمه  در  حسن زاده 
روبه روست، اما این تعطیالت قطعاً در ادامه تیم ها را از شرایط 
بتوانیم بهتر  این تعطیالت  امیدوارم در  خوب شان دور می کند. 
از  آماده تر  برتر  لیگ  رقابت های  برای  تا  کنیم  تمرین  بیشتر  و 

قبل باشیم.

منچستریونایتد رکوردی را 
پس از ۱5 سال تکرار کرد

شیاطین سرخ در بازی با لسترسیتی پس از 15 سال موفق به 
تکرار رکوردی خاص شدند.

به گزارش تسنیم، تیم فوتبال منچستریونایتد در حالی در نیمه 
اول دیدار روز شنبه مقابل لسترسیتی از هفته ششم لیگ برتر 
به لطف گل های کریس اسمالینگ، خوان ماتا، مارکوس رشفورد 
از مدافع عنوان  اولدترافورد  با نتیجه 4 بر صفر در  و پل پوگبا 
قهرمانی پیشی گرفت که پس از 15 سال رکوردی را تکرار کرد.
آخرین باری که منچستریونایتد موفق شده بود در نیمه اول با 
اختالف چهار گل از حریفش پیش بیفتد، به پیروزی معروف 6 
بر یک این تیم برابر آرسنال در فصل 01-2000 باز می گردد. 
در آن بازی تیم تحت هدایت سرالکس فرگوسن در نیمه اول با 

نتیجه 5 بر یک از توپچی ها پیش افتاد.

مورینیو: به رونی اعتماد کامل دارم

برابر  تیمش  پیروزی  سرخ  شیاطین  سرمربی 
لسترسیتی در هفته ششم لیگ برتر را مهم توصیف 
و نگرانی طرفداران رونی درباره نیمکت نشین شدن 

او را برطرف کرد.
پیروزی  از  پس  مورینیو  ژوزه  تسنیم،  گزارش  به 
خانگی 4 بر یک منچستریونایتد برابر لسترسیتی 
در هفته ششم لیگ برتر انگلیس که به دو شکست 
متوالی شیاطین سرخ در این رقابت ها پایان داد، با 
ثبت اولین گل پل پوگبا برای من یونایتد همراه بود و 
صعود این تیم به رده سوم جدول را در پی داشت، به 
سایت باشگاه گفت: بردن این بازی برای ما با توجه 
به دو شکستی که در بازی های قبلی مان متحمل 
شدیم، بسیار مهم بود. برای ما خیلی مهم بود که 

حتی این بازی را مساوی هم نکنیم.
وی افزود: می دانستیم که لسترسیتی تیم خطرناکی 
است اما بازی را خوب شروع کردیم. ما تیمی بسیار 
قدرتمند هستیم و شکنندگی حریف را زمانی که 
گل دوم را خورد، احساس کردیم. به همین دلیل 
برای زدن گل های بعدی تالش و بسیار خوب بازی 
کردیم. در نیمه دوم حفظ انسجامی که در نیمه اول 
داشتیم سخت شد و رانیری )سرمربی لسترسیتی( 
کارش را خوب انجام داد. او بازی را کنترل کرد تا 
تیمش بیشتر از این گل نخورد. بعد از آن بود که 
دو تیم به کنترل بازی روی آوردند و ما هم ترجیح 
دادیم نتیجه را حفظ کنیم. سه امتیاز و یک نتیجه 

فوق العاده را کسب کردیم.
برابر لسترسیتی،  بازی مردانش  آقای خاص برای 
خاطر  به  که  - کسی  رونی  وین  تیمش  کاپیتان 
بازی های ضعیفش در هفته های قبل مورد انتقاد 
واقع شده بود - را در ترکیب اصلی قرار نداد. او اما به 
طرفداران رونی اطمینان خاطر داد که نگران تداوم 

این وضعیت نباشند.
عنوان  به  دقیقه 83  در  که  رونی  درباره  مورینیو 
بازیکن تعویضی به میدان رفت، تأکید کرد: رونی 
برای  همینطور  است،  بزرگی  بازیکن  من  برای 
منچستریونایتد و برای مردم انگلیس. جز این چیز 
دیگری ندارم بگویم. رونی بازیکن محبوب من است. 
من به رونی کامالً اعتماد دارم. تیم او، یونایتِد او، برده 

است و اینکه او خوشحال باشد طبیعی است.

مربی بدنساز بایرن مونیخ: 

روبن در مصدومیت هایی که 
برایش رخ می دهد مقصر است

مربی بدنساز باشگاه بایرن مونیخ معتقد است که بال 
هلندی این تیم باید خودش را هم در مصدومیت های 
گاه و بیگاهی که گریبان او را می گیرد، مقصر بداند.

به گزارش تسنیم، به اعتقاد مربی بدنساز باشگاه 
بایرن مونیخ، سبک بازی آرین روبن و نوع حرکات او 
در زمین بازی، خطر مصدومیتش را افزایش می دهد، 
اما باواریایی ها قصد دارند میزان مصدومیت های او 
میادین  به  به تازگی  که  روبن  دهند.  کاهش  را 
برگشته است و در پیروزی سه گله اخیر باواریایی ها 
مقابل هرتابرلین سومین گل تیمش را زد، آخرین 
مصدومیت خود را در اردوی پیش فصل بایرن تجربه 

کرد و تا همین هفته اخیر هم از میادین دور بود.
جووانی مائوری، مربی بدنساز بایرن مونیخ با اشاره 
به سابقه مصدومیت های روبن 32 ساله که فصل 
گذشته در تمام رقابت ها تنها 22 بازی انجام داد به 
نشریه TZ گفت: سبک و ویژگی های بازی آرین 
روبن، او را به بازیکنی آسیب پذیر تبدیل می کند. 
استارت های سرعتی و انفجاری روبن، در بازی او 
یک  همیشه  ویژگی ها  این  اما  دارند،  مهم  نقشی 
بازیکن را در معرض خطر مصدومیت قرار می دهند.

مائوری افزود: با این حال همیشه برای محدود کردن 
احتمال مصدومیت یک بازیکن راه هایی وجود دارد و 
این کار را می توان با یک برنامه تمرینی مناسب انجام 
داد. انجام این کار در حال حاضر هدف ماست. آرین 
دوره سختی را که مصدومیت های زیادی برایش به 
همراه داشت، پشت سر گذاشته است. او به آمادگی 
صددرصدی خواهد رسید و دوباره همان بازیکنی 
خواهد شد که قبل از مصدومیت هایش بود. حاال 
همه چیز به خود او، ما و برنامه تمرینی مناسبی که 

سالم ماندنش را تضمین کند، بستگی دارد.

خبرخبر

بعضی  گفت:  جودو  ملی  تیم های  مدیر 
افراد که حاصل کارشان چیزی جز نابودی 
جودو نبود می خواهند به هر قیمتی در این 

فدراسیون بمانند.
فعلی  وضعیت  مورد  در  رودکی  محمدرضا 
فدراسیون جودو اظهار داشت: برخی افراد 
فدراسیون  در  بقا  به  حاضر  قیمتی  هر  به 
هستند. در  مدت سه ماهی که در خدمت 
با  افراد  از  بعضی  هستم  جودو  خانواده 
زدن  هم  بر  در  سعی  فراوان  بی اخالقی 
شخصی  منافع  خاطر  به  جودو  آرامش 
پخش شب  از  فراوان  بهره برداری  هستند. 
با  درخشان  سردار  و  من  تخریب  نامه، 
از  پراکنی  پیامک تخریبی و شایعه  ارسال 

جمله اقدامات این جمله افراد است.
مدیر تیم های ملی جودو گفت: جودو رشته 
که  افراد  بعضی  برای  ولی  است  مدالی  پر 
عناوین  با  فدراسیون  در  زیادی  سالیان 

فراوان مثل ورزشکار، مربی، مدیر تیم ملی، 
نایب رئیس حضور داشته اند به هر قیمتی 
می خواهند همچنان حاضر باشند. در مدت 
حضور آنها، چیزی جز نابودی تیم های ملی 

و  اخالق  رفتن  بین  از  بزرگساالن،  و  پایه 
خارجی  و  داخلی  میادین  در  کردن  البی 

نصیب فدراسیون نشد.
ترویج  با  عده  این  کرد:  تصریح  رودکی 

به  بودن  شغله  دو  از  حمایت  و  بی قانونی 
موبایل  هزینه  حتی  و  نکردند  رحم  جودو 
و  گرفتند  فدراسیون  از  هم  را  خود 
به  و  دارد  ادامه  همچنان  آنها  پیامک های 
انتخابات  از  درخشان  که  می گویند  دروغ 

کنار کشید! 
وی گفت: شما که تمام امکانات فدراسیون 
را در اختیار داشتید و ضررهای بی شماری 
به این رشته وارد کردید، آیا حاضر به بقای 

خود به قیمت نابودی جودو هستید؟!
رودکی عنوان کرد: االن در خانواده جودو 
بر سر نخواستن بعضی از افراد که در این 
دعواست.  کردند،  نابود  رشته  این  مدت 
سرپرستی  از  تخلف  دلیل  به  که  شخصی 
برکنار شده، چگونه با البی دوباره کاندیدای 
در  جایگاهش  از  او  است؟  شده  ریاست 
استفاده  رأی  گرفتن  برای  ورزش  وزارت 

می کند.

رودکی: 

بعضی افراد می خواهند به هر قیمتی در جودو بمانند

سرمربی جدا شده تیم فوتبال ذوب آهن می گوید 
نمی خواهد  تیم  این  از  جدایی  از  پس  که 
صحبت هایی مطرح کند که در تیم حاشیه ایجاد 

شود.
از  جدایی اش  خصوص  در  گل محمدی  یحیی 
باشگاه  این  مسئوالن  با  توافق  از  ذوب آهن پس 
نبود،  مهیا  کار  ادامه  برای  اظهار داشت: شرایط 
اما من روزهای بسیار خوب و خاطره انگیزی در 
فراموش  را  آنها  هیچ وقت  که  داشتم  ذوب آهن 

نمی کنم.
را  ذوب آهن  تیم  هدایت  که  زمانی  افزود:  وی 
قرار  سقوط  خطر  در  تیم  این  گرفتم،  عهده  بر 
نمی گرفت،  نتیجه  متوالی  فصل  چند  و  داشت 
مدیره  هیئت  بین  که  خوبی  همکاری  با  اما 
باشگاه، مدیرعامل، رسانه ها، همکاران خودم در 
کادرفنی و بازیکنان با غیرت ذوب آهن به وجود 
آمد، توانستیم دو قهرمانی برای این تیم در جام 
حذفی به دست بیاوریم. ضمن اینکه در لیگ هم 

نتایج بسیار خوبی گرفتیم و در چند بازی مقابل 
پرسپولیس و استقالل پیروز شدیم. حتی دربی 

اصفهان را هم بردیم.
سرمربی جدا شده تیم فوتبال ذوب آهن برای این 
باشگاه آرزوی موفقیت کرد و گفت: من به صورت 
این  با  واقعاً  و  شدم  جدا  ذوب آهن  از  توافقی 
شرایط ادامه همکاری مهیا نبود. البته نمی خواهم 
و  کنم  رسانه ای  را  خانوادگی  درون  اختالفات 
منکر این هم نمی شوم که سوءتفاهماتی بین من 
با  سال  دو  من  داشت.  وجود  باشگاه  مدیریت  و 
روزهای  و  کردم  کار  ذوب آهن  باشگاه  مدیریت 
خوبی با هم داشتیم. بیشتر مشکالتی که وجود 
داشت، ریشه در مشکالت مالی و یکسری مسائل 

دیگر داشت که آنها را کتمان نمی کنم.
گل محمدی ادامه داد: نمی خواهم با مطرح کردن 
درست  حاشیه  ذوب آهن  برای  حرف ها  برخی 
کنم. من این باشگاه را دوست دارم و برای این 
باشگاه آرزوی سربلندی دارم. از تمام پرسنل این 
باشگاه تشکر کرده و برای آنها و سعید آذری نیز 
آرزوی موفقیت می کنم. تشکری هم از هواداران 
دو سال حمایت  این  در  که  دارم  باشگاه  واقعی 
تشکر  هم  تیمم  غیرت  با  بازیکنان  از  کردند. 

می کنم.
ما در  اظهار داشت:  پایان صحبت هایش  وی در 
از  را  بازیکنانی  و  کرده  جوان گرایی  باشگاه  این 
برتر پدیده  اول آوردیم که در لیگ  لیگ دسته 
از  قبل  که  بودند  تیم  در  هم  بازیکنانی  شدند. 
ملی پوش  اکنون  اما  نبودند،  فیکس  من  آمدن 
شده اند. کارنامه من در ذوب آهن کاماًل مشخص 
است. به هر حال هر آمدنی، رفتنی دارد و من هم 

باید باالخره از ذوب آهن جدا می شدم.

المللی  بین  فدراسیون  رئیس 
ضمن  ای  نامه  در  )فیفا(  فوتبال 
قدردانی از »مهدی تاج« به منظور 
عملکرد  گزارش  ارسال  و  تهیه 
ایران،ابراز  فوتبال  فدراسیون 
توسعه  روند  که  کرد  امیدواری 
همچنان  کشور  این  در  فوتبال 

ادامه داشته باشد.
از  پس  اینفانتینو«  »جیانی 
سالیانه  عملکرد  گزارش  دریافت 
سال  در  ایران  فوتبال  فدراسیون 

2016 به فیفا، طی نامه ای از مهدی تاج به خاطر ارائه این گزارش 
و تالش برای توسعه فوتبال در ایران قدردانی کرد. 

رئیس فیفا در نامه ارسالی خود به مهدی تاج نوشته است: پیش از 
سفرم به هند، آلمان و کلمبیا؛ از شما بابت ارسال گزارش عملکرد 
و  تشکر  بسیار   2016 سال  در  ایران  فوتبال  فدراسیون  سالیانه 

قدردانی می کنم.
از تحقق کار شما و  ادامه داد: شکی ندارم این گزارش نشان  وی 

ادامه روند توسعه ورزش فوتبال در سطح کشور ایران است.
اینفانتینو خاطرنشان کرد: جا دارد برای دستیابی به این دستاورد 
بزرگ که بخشی از چشم انداز فدراسیون فوتبال ایران است، تبریک 
بگویم. می دانم که شما توسعه فوتبال را در سطح کشورتان ادامه 
خواهید داد و مطمئنم که ما در کنار شما قدم به قدم مسیر پیش 

رویمان را فتح خواهیم کرد.
پایان گفت: منتظر دیدار  المللی فوتبال در  رئیس فدراسیون بین 

شما در آینده ای نزدیک در گوآ هستم.
سه  انتخاب  برای  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  العاده  فوق  کنگره 
)فیفا( سه  فوتبال  المللی  بین  فدراسیون  آسیا در شورای  نماینده 

شنبه 6 مهرماه در ایالت ›گوا‹ هند برگزار می شود.

ابراز امیدواری رئیس فیفا به ادامه 
روند توسعه فوتبال در ایران

گل محمدی: کارنامه من در ذوب آهن مشخص است

بازی های  میزبانی  از  جاکارتا  انصراف  با 
بازی ها  این   2017 سال  در  آسیا  جوانان 
برگزار  جایگزین  انتخاب  و   2021 سال  تا 

نمی شود.
حاضر  حال  در  اندونزی  فارس،  گزارش  به 
بازی های آسیایی 2018 را برعهده  میزبانی 
دارد و مسئوالن این کشور در جلسه دیروز 
شورای المپیک آسیا اعالم کردند از میزبانی 
می دهند.  انصراف  جوانان   2017 بازی های 
در حال حاضر جایگزینی برای میزبانی این 

بازی ها وجود ندارد.

شورای المپیک آسیا نیز اعالم کرد آنها برای 
تا  لغو خواهند کرد  این مسابقات را  4 سال 
این  در  اگر  شود.  معرفی  مناسب  جایگزین 
مدت شهر مناسبی معرفی شود حمایت های 
اگر  اساس  این  بر  انجام خواهد گرفت.  الزم 
سال  تا  بازی ها  نشود  انتخاب  جایگزینی 

2021 برگزار نخواهد شد.
در  آسیا  جوانان  بازی های  دوره  نخستین 
سال 2009 به میزبانی سنگاپور برگزار شد. 
نانجینگ چین  میزبانی  به  نیز  دوره  دومین 
در سال 2013 پیگیری شد. اندونزی در دو 

 2021 و   2017 سال های  در  مختلف  شهر 
میزبانی این بازی ها را برعهده گرفته بود.

بازی های جوانان 

آسیا تا سال 2021 

برگزار منی شود
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کاهش خاموشی در مناطق مرکزی 
مسجد  سلیمان

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
برق  نیروی  توزیع  مدیریت  احمدپور،  خوزستان، 
شهرستان مسجدسلیمان گفت: با افزایش دمای هوا 
و افزایش بار بر روی فیدرهای موجود در برخی از 
مناطق مرکزی شهرستان مسجد سلیمان از جمله 
و  نمره 2  کریسنت،  کمپ  مالشنبه،  برنج،  سی 
شصت دستگاه، شاهد بروز خاموشی های مکرر در 

این مناطق بودیم.
وی ادامه داد، به دنبال مشکالت به وجود آمده در 
شبکه و به دنبال آن اختالل در خدمات رسانی به 
مشترکین برآن شدیم تا در حرکتی جهادی و با 
بار  از فیدرهای نیمه کاره و تعدیل  بهره برداری 

فیدرهای موجود، از خاموشی های مکرر بکاهیم.
به  روز  که 5  اقدام  این  در  کرد:  اظهار  احمدپور 
هوایی  و  آب  شرایط  بدترین  در  انجامید،  طول 
برداری  بهره  های  نیروه  روزی  شبانه  با تالش  و 
اداره برق مسجدسلیمان، فیدر خروجی دو مداره 
از ایستگاه مالکریم به متراژ 500 متر تکمیل و 
فیدر بحرانی ایستگاه هوانیروز که بار آن بیش از 
9 مگاوات و 500 آمپر بود تعدیل شد. مدیر توزیع 
برق شهرستان مسجدسلیمان ابراز امیدواری کرد 
با تعدیل بار صورت گرفته از بسیاری از خاموشی 
های آتی کاسته شده و فیدرهای موجود از شرایط 

بحرانی خارج گردد.

حضور پررنگ بندر شهید رجایی در 
چهارمین نمایشگاه بین المللی دریایی

چهارمین نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری 
اسالمی ساعتی پیش در حالی در مصلی بزرگ امام 
خمینی)ره( تهران کار خود را آغاز کرد که وزرای 
راه و صنعت، نمایندگان مجلس و همچنین جمعی 
از سفرای کشورهای خارجی در مراسم افتتاحیه آن 
حضور داشتند.  این نمایشگاه با هدف ترویج، اشاعه 
و گسترش فرهنگ دریا محور، معرفی دستاوردهای 
و  دریایی  صنعت  تکنولوژی  و  پژوهشی  علمی، 
دریانوردی کشور، ارتقاء سطح همکاری های علمی 
و تجاری با کشورهای جهان و معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری در حوزه  های دریایی و مشارکت 
در روند جهانی شدن برگزار شده است. قله نمایی 
صنعت دریایی و دریانوردی کشور، ترویج فرهنگ 
دریا محور و جذب سرمایه گذاران خارجی همراه 
با تکنولوژی نوین دریایی با حفظ توانمندی های 
داخلی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و بومی کردن 
این صنعت از دیگر اهداف نمایشگاه چهارم است. 
در این نمایشگاه که سوم مهرماه کار خود را آغاز 
کرده و تا پایان روز پنجم ماه جاری ادامه خواهد 
داشت، عالوه بر صدها شرکت داخلی، ده ها شرکت 
خارجی از کشورهایی همچون ایتالیا، عمان، آلمان، 
ژاپن، فرانسه، انگلستان، کره جنوبی، قزاقستان و 
چین جدیدترین تولیدات و خدمات خود را ارائه 

می کنند.

آیین بزرگداشت زنگ مهر در مدرسه دخترانه 
باغچه بان کرج

شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرج، سوم مهرماه، مصادف با آیین بازگشایی مدارس و زنگ مهر، 
همزمان با سراسر کشور، رییس اداره محیط زیست شهرستان کرج 
کرج  شهرستان  موفقیان  بان  باغچه  دختر  آموزان  دانش  در جمع 

حضور یافت.
لشگری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج در این 
بوم  و  مرز  این  سازان  آینده  آموزان  دانش  داشت:  اظهار  خصوص 
هستند و قطعا این دانش آموزان با وجود محدودیت هایی که دارند 
با سعی و تالش بیشتر خواهند توانست در جمع سایر دانش آموزان 

مدارج عالی موفقیت را کسب نمایند.
این مراسم با اهداء جوایز به برترین های مسابقات قهرمانی کشوری 
در رشته های مختلف ورزشی، سرود، نهج البالغه و نماز به استقبال 
زنگ مهر رفته و با نواخته شدن زنگ مهر دانش آموزان را به شروع 

سال تحصیلی جدید نویدی تازه داد. 

برگزاری جشن عاطفه ها در بوستان شهدای
 گلزار اراک

انتظار  با شعار مهر در  با سراسر کشور جشن عاطفه ها   همزمان 
همدلی به صورت نمادین در پارک شهدای گمنام اراک  برگزار شد.

مهر  شعار  با  سال   19 از  پس  بار  نخستین  برای  ها  عاطفه  جشن 
برگزار  شهر  های سطح  پایگاه  رویکرد حذف  با  همدلی  انتظار  در 

شده است.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، محمد مهدی ناصری، مدیر 
پارک  در  که  ها  عاطفه  مراسم جشن  در  استان  امداد  کمیته  کل 
جشن  گفت:  شد،  برگزار  نمادین  صورت  به  اراک  گمنام  شهدای 
عاطفه ها در سال جاری با شکلی متفاوت نسبت به سالهای گذشته 
تحت  دانش آموزان  تحصیلی  ضروری  نیازهای  تامین  منظور  به 
حمایت همزمان با شروع سال تحصیلی برگزار و کمکهای نقدی و 
غیر نقدی خیران کمک رسال دانش آموزان کم بضاعت برای آغاز 

سال تحصیلی  جدید خواهد بود.
های  مشارکت  جلب  برای  رسانی  اطالع  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
شهروندان در این جشن با تبلیغات محیطی و فضای مجازی افزود: 
این جشنواره با همکاری کمیته، صدا و سیما، سازمان دانش آموزی، 
آموزش و پرورش و بسیج برگزار شده و پیش بینی می شود حدود 
تحصیلی  نیازهای  رفع  برای  مردمی  های  ریال کمک  میلیارد   16

دانش آموزان استان مرکزی جمع آوری شود.
ناصری تصریح کرد: 130 هزار بسته جلب مشارکت های مردمی، 
از سوم مهرماه سال جاری در مقاطع مختلف تحصیلی بین دانش 
آموزان توزیع می شودوشهروندان اراکی با حضور در جشن عاطفه 
ها و تامین نیازهای خود از غرفه های پیش بینی شده می توانند در 

یاری رسانی به اقشار نیازمند سهیم باشند.
خبر  آموز   دانش   700 هزارو  ازپنج  امداد  کمیته  حمایت  از  وی 
سطح  در  دانش آموزان  بین  پاکت   300 و  یک هزار   : افزود  و  داد 
مدارس  توزیع  و از طریق دانش آموزان به خانواده ها منتقل می شود 
و  کرده  پاکت ها  این  جمع آوری  به  اقدام  شده  تعیین  زمان  در  و 
مبالغ جمع آوری شده با همکاری مدیران مدارس  و شناسایی دانش 

آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.

خبر خبر

  به منظور شناسایی و تقدیر از تالشگران عرصه 
خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و ملت 
شریف و بزرگوار ایران اسالمی و نهادینه کردن 
دستگاه های  عملکرد  بهبود  و  ارتقاء  فرهنگ 
و  تقدیر  طریق  از  مختلف  سطوح  در  اجرایی 
تشویق آنها، نوزدهمین جشنواره شهید رجایی در 
شهرکرد با حضور استاندار و مقامات استانی برگزار 
شد که اداره کل تامین اجتماعی استان حائز رتبه 
و  عمومی  های  شاخص  بخش  دو  هر  در  اول 

اختصاصی گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی 
استان چهارمحال و بختیاری در  این جشنواره که 
با هدف معرفي و تجلیل از دستگاه هاي اجرایي 
برتر برپا شد غالمرضا محمدی ،مدیر کل تامین 
اجتماعی استان تندیس و لوح جشنواره را ازدست 
قاسم سلیمانی ،استاندار چهارمحال و بختیاری 

دریافت نمود. 
حبیب ا... وفائی رئیس سازمان  برنامه و بودجه 

استان گفت:دستگاه هایي که باالترین امتیاز را در 
شاخص هاي عمومي و شاخص هاي اختصاصي 
داشته اند و بهترین عملکرد را در مجموع شاخص 

به  اند  نموده  اختصاصي کسب  و  عمومي  هاي 
عنوان دستگاه هاي برتر معرفي  شده اند.

این مقام مسئول گفت که ارزیابي در شاخص هاي 

عمومي در قالب شش محور: مهندسي نقش و 
ساختار دولت، دولت الکترونیک و هوشمندسازي 
اداري، مدیریت سرمایه انساني، خدمات عمومي 
در فضاي رقابتي، صیانت از حقوق مردم و سالمت 
عملکرد،  مدیریت  جامع  نظام  استقرار  و  اداري 

انجام گرفته است.
دستگاه  عملکرد  ارزیابي  منظور  :به  گفت  وی 
هاي اجرایي استان طي 6 ماه گذشته، بیش از 
هاي  شاخص  چارچوب  در  اجرایي  48دستگاه 

عمومي و اختصاصي ارزیابي شده اند.
غالمرضا محمدی،مدیر کل تامین اجتماعی در 
تالشهای  از  قدردانی  منظور  به  که  ای  جلسه 
از  تشکر  ضمن  شد  برگزار  کل  اداره  همکاران 
زحمات همه همکاران در تمامی سطوح اظهار 
داشت: با داشتن  برنامه و کار گروهی  می توان 
فرآیندهای خدمت رسانی  که به خوبی در این 
اداره کل به اجرا گذاشته می شود را در سطح 

جامعه معرفی نمود.

اداره کل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری حائز رتبه  اول در شاخص های عمومی و اختصاصی

بارکد: 40280128 
آگهی تغییرات شرکت

 تعاونی مسکن کارمندان شهرداری منطقه یازده تهران به شماره ثبت 125591 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10101690258 ملی  شناسه  و 
شماره  به  تهران  استان  تعاون  کل  اداره  مجوز  و   1394/01/31 مورخ  العاده 
جدید  اساسنامه  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   94/9/2 مورخ   942/15/249946
شرکت مشتمل بر 78 ماده و 62 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب اساسنامه جدید انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس میباشد.  . 
386308/م الف    سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری  تهران

بارکد: 40244226
 آگهی تغییرات 

شناسه  و   460548 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  سترگ  راه  آباد  شرکت 
فوق  بطور  عمومیعادی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004403835 ملی 
العاده مورخ 1395/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز کردلوبه شماره ملی 
6159149296 به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مهدی رحیمی منق آبادی 
به شماره ملی 0069111804 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 
نا محدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
مدیر  امضاء  با  اداری  و  عادی  اوراق  و  اسالمی  عقود  قراردادها  بروات  چک سفته 
عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.  با 
ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد . 
386310/م الف    سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری  تهران 

بارکد: 40243432 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   460548 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  سترگ  راه  آباد   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004403835
ملی  شماره  به  احسانی  مازیار  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/04/27
از  را  خود  سهم الشرکه  کلیه  معادل   500/000 مبلغ  دریافت  با   4072403180
صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. ابراهیم آهنگ به شماره ملی 0060203994 
با دریافت مبلغ 500/000 معادل کلیه سهم الشرکه خود را از صندوق شرکت از 
شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2/000/000 ریال به مبلغ 
1/000/000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
بهروز  از کاهش سرمایه:  از شرکا پس  میزان سهم الشرکه هر یک  و  اسامی  شد. 
کردلو به شماره ملی 6159149296 دارنده 500/000 ریال سهم الشرکه محمد 
مهدی رحیمی منق آبادی به شماره ملی 0069111804 دارنده 500/000 ریال 
سهم الشرکه با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد . 
386309/م الف    سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری  تهران 

بارکد:40242325
 آگهی تغییرات شرکت

و   168203 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  تازه  سبز  اندیشه  مهندسی   
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102107261 ملی  شناسه 
ملی  به شماره  اتخاذ شد:آقای حسین گلی  مورخ 1395/04/27 تصمیمات ذیل 
0069034974 با دریافت مبلغ 2/000/000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خوداز 
شرکت خارج گردید خانم ثریا احمدی به شماره ملی 5239385483 با دریافت 
مبلغ 2/000/000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. در 
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 9/995/500/000 ریال به مبلغ 9/991/500/000 
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد . لیست شرکاء پس از 
به شماره ملی 5239760918  کاهش سرمایه و خروج شریک:  محمد احمدی 
ملی  شماره  به  حشکوائی  مقدس  آسیه   . ریال   8/586/000/000 مبلغ   دارای 
2593383011 داری مبلغ 901/000/000 ریال .  حامد احمدی به شماره ملی 
5239911428 دارای مبلغ 500/000/000 ریال حجت حقانی نجاران به شماره 
ملی 0066087831 دارای مبلغ 4/500/000 ریال. با ثبت این مستند تصمیمات 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  شریک  خروج  طریق  از  سرمایه  کاهش 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس میباشد
386311/م الف    سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری  تهران

مفقودی
برگ سبز خودرو تاکسی پیکان 1600به شماره پالک 62- 494 ت 33و 
شماره موتور 11284003561و شماره شاسی 10006784 مفقود گردیده 

، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

آگهی حصر وراثت
آقای علی احمدی تکمه دارای شناسنامه شماره 855 بشرح دادخواست 
به کالسه 412/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سلمان احمدی تکمه بشناسنامه 75 در 
آنمرحوم  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   86/1/16 تاریخ 

منحصر است به :
1-فرنگیز حاجی زاده ش.ش 3 ت.ت 1317 نسبت زوجه متوفی

2- نرگس احمدی تکمه ش.ش 4 ت.ت 1338 نسبت دختر متوفی 
3- افروز احمدی تکمه ش.ش 214 ت.ت 1339 نسبت دختر متوفی 

4- تمام زر احمدی تکمه ش.ش 472 ت.ت 1343 نسبت زوجه متوفی 
5- علی احمدی تکمه ش.ش 855 ت.ت 1351 نسبت پسر متوفی 

6- ذوالفعلی احمدی تکمه ش.ش 4 ت.ت 1346 نسبت پسر متوفی 
7- ولی احمدی تکمه ش.ش 856 ت.ت 1351 نسبت پسر متوفی 

8- بهمن احمدی تکمه ش.ش 456 ت.ت 1341 نسبت پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه   9409988460301304 کالسه  پرونده 

شهرستان جوانرود تصمیم نهایی شماره 9509978460300687
خواهان: خانم فرزانه ویسمرادی فرزند عبداله به نشانی: کرمانشاه جوانرود خیابان 

سعدی پایین تر از پیش دانشگاهی عفت
خوانده: آقای جمیل محمودی فرزند امین به نشانی: کرمانشاه- جوانرود فعال 

مجهول المکان
خواسته: ثبت واقعه طالق

رأی دادگاه
جمیل  بطرفیت  عبداله  فرزند  ویسمرادی  فرزانه  خانم  دادخواست  خصوص  در 
محمودی فرزند امین بخواسته صدور حکم طالق مستند به رونوشت تصدیق شده 
سند نکاحیه پیوست و یک فقره اظهارنامه با شماره 21 مورخ 94/6/28 و خواهان 
بشرح دادخواست تقدیمی مدعی بوده است خوانده همسر شرعی و قانونی اینجانب 
می باشد مدتی است زندگی مشترک را ترک و ظاهراً به خارج از کشور رفته است 
و بیان داشته در عسر و حرج کامل بسر می برد تقاضای رسیدگی بشرح خواسته را 
داشته است دادگاه بنا بر مراتب مرقوم و اظهارات شهود تعرفه شده از سوی خواهان 
که با اتیان سوگند شرعی صحت ادعای خواهان را گواهی نموده اند و نظریه داوران 
تعرفه شده از سوی خواهان که عسر و حرج خواهان را تأیید نموده است و خوانده با 
ابالغ قانونی اخطاریه و ضمائم در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و دلیلی 
در رد خواسته خواهان  ارائه ننموده است لهذا خواسته خواهان را وارد است و مستنداً 
به: 2، 227، 228،229، 230، 231، 233، 232، 234  از قانون حمایت از خانواده 
و ماده 1129 قانون مدنی خوانده را محکوم می نماید که با شرایط ذیل خوانده را 
مطلقه نماید1- تعداد یکصد و ده قطعه سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه بر ذمه 
خوانده مشغول است که می بایست در حق زوجه پرداخت نماید و خوانده محکوم 
است مبلغ شصت میلیون ریال بعنوان نفقه ایام عده و ایام گذشته و اجره المثل ایام 
زناشویی بر عهده زوج می باشد که می بایست در حق زوج پرداخت نماید 2- زوجین 
فرزند مشترک ندارند و حسب االقرار خودش حامله نمی باشد3- طالق از نوع بائن 
می باشد4- سایر شرایط صحی طالق بر عهده سردفتر می باشد. 5- در صورت عدم 
حضور زوج در دفتر طالق سردفتر طالق به نمایندگی حق اجرای صیغه طالق را دارد. 
رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه می باشد و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در 

محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه است.
دادگاه عمومی)حقوقی(  اول  دفتر شعبه  مدیر  اداریست.  اصل  برابر  رونوشت 

جوانرود- مالح 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان جوانرود- خسروآبادی

آگهی حصر وراثت
قناتی دارای شناسنامه شماره 4920042531  آقای مرتضی صادق زاده 
بشرح دادخواست به کالسه 490/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
قناتی  زاده  داده که شادروان محمدصادق  توضیح  و چنین  نموده  وراثت 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/6/18 تاریخ  در   725 بشناسنامه 

گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به :
1-حسن صادق زاده قناتی ش.ش 12 صادره پلدشت فرزند متوفی

2-عزیز صادق زاده قناتی ش.ش 25 صادره از ماکو – نازک فرزند متوفی 
فرزند  نازک   – ماکو  از  قناتی ش.ش 196 صادره  زاده  3-حسین صادق 
از  صادره   4920003862 کدملی  قناتی  زاده  صادق  4-ابراهیم  متوفی  

پلدشت فرزند متوفی 
فرزند  پلدشت  کدملی 4920042523 صادره  قناتی  زاده  5-اکبر صادق 

متوفی 
6-مرتضی صادق زاده قناتی کدملی 4920042531 صادره پلدشت فرزند 

متوفی 
7-گلپرچین اسدی فرزند اسفندیار ش.ش 3 صادره پلدشت همسر متوفی 
یک  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض 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 اول شورای حل اختالف پلدشت

دادنامه
اختالف  حل  شورای   7 شعبه   9409984465700375 کالسه  پرونده 

شهرستان ارومیه تصمیم نهایی شماره
خواهان: آقای مهدی پیروز نیا فرزند برجعلی به نشانی آذربایجان غربی – 

ارومیه – جاده دریا باالتر از سه راه صداقه – شرکت پدیده پایدار
خوانده: آقای محمد رحمان زاده فرزند صالح به نشانی بانه خ سید جمال 

الدین
خواسته : مطالبه وجه چک

بتاریخ 95/5/2 در وقت فوق العاده شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان 
ارومیه با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کالسه 940381 
از دفتر شوراء واصل تحت نظر قرار گرفت با بررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.
رای شورا

بطرفیت  وکالت  با  نیا  پیروز  مهدی  خانم   / آقای  دادخواست  درخصوص 
آقای/ خانم محمد رحمان زاده به خواسته مطالبه مبلغ سی و سه میلیون 
و ده هزار و سیصدو و هشتاد و هشت ریال وجه یک فقره چک بشماره 
063498 عهده بانک سینا شعبه به انضمام خسارات دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه 
اظهارات خواهان در جلسه  به  توجه  با  علیه   بانک محال  ناحیه  از  چک 
رسیدگی مورخه 95/3/5 و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
حکایت از دیونت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دادر و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارایه 
صورت  شرح  به  شوراء  اعضای  مشورتی  نظریه  به  توجه  با  فلذا  نگردیده 
جلسه مورخه 95/4/28 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و 
مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 312 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ سی و سه میلیون و ده هزار و 
سیصد و هشتاد وهشت ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 
اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
در  تجدیدنظر  قابل  آن  دیگر  روز  بیست  و ظرف  این شعبه  در  واخواهی 

محاکم حقوقی و عمومی شهرستان ارومیه می باشد.
اسدزاده – قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف ارومیه

 آگهی تحریر ترکه
خواهان آقای عباس رضائی فرزند صید میرزا با وکالت-------  با تقدیم 
دادخواستی به کالسه 950043 در شعبه 4 حقوقی  دلفان درخواست 
اله فتحی فرد  متولد 1255/4/4 به  تحریرو تقسیم ترکه شادروان فتح 
ش ش 123 در تاریخ 1320/7/6  در اقامتگاه دائمی خود درگذشته را 
روز یکشنبه 1395/8/16  باانجام تشریفات مقدماتی،  است. حال  نموده 
الذکرتعیین  فوق  متوفی  ترکه  تقسیم  و  تحریر  جهت  صبح،  ده  ساعت 
وطی یک نوبت در روزنامه های کثیراال نتشار آگهی می گردد. از ورثه 
اشخاص  و  متوفی  به  مدیونین  و  متوفی،بستانکاران  قانونی  نماینده  یا 
حقیقی و حقوقی که حق یا دیونی بر؛ برترکه متوفی فوق الذکر دارند، 
قانونی  مدارک  داشتن  دست  وبادر  حضوری  مراجعه  با  میشود  خواسته 
حقوقی  شعبه4  در  تقسیم   و  ترکه  تحریر  الذکرجهت  فوق  تاریخ  در 
دلفان حضوریابند،در غیر اینصورت وفق مادتین 210و213و... قانون امور 
حسبی ترکه متوفی یاد شده، تحریر و به اعتراضات خاج از موعد مقرر 

ترتیب اثرداده نخواهد شد. م الف 248
فرهاد گلمحمدی   مسئول شورای حل اختالف شعبه 4 دلفان

رونوشت آگهی حصروراثت
 461  –  031792 -  3  : ملی  شماره  به  قراقوشی  منصوری  ناهید  خانم 
به شرح دادخواست به کالسه 341/95 ش س از این دادگاه در خواست 
اسمعیل  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
منصوری قراقوشی شماره ملی: 1-094551-462 در تاریخ 1394/06/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  در 

منحصر است به :
1 – طیبه سورانی یا نچشمه فرزند فرج اله به شماره ملی : 305801-8 

-462 زوجه دائمی
2 – ندا منصوری قراقوشی به شماره ملی : 3 – 015883 – 461 فرزند 

اناث
 461  –  031792  –  3: ملی  شماره  به  قراقوشی  منصوری  ناهید   –  3

فرزند اناث
 461 –  067449 –  1 : به شماره ملی  قراقوشی  نازنین منصوری   –  4

فرزند اناث والغیر
می  آگهي  نوبت  مزبوریک  در خواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هرکس اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد 
از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به شورای حل اختالف 1 سامان  

تقدیم دارد واال گواهي حصروراثت  صادرخواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه 1 سامان – جمشید یزدانی

شهردار اردبیل گفت: 280 پروژه در شهر اردبیل 
در حال انجام است و 67 پروژه در هفته دفاع 

مقدس به بهره برداری خواهد رسید.
شورای  رسمی  جلسه  در  لطف اللهیان  حمید 
اسالمی شهر اردبیل در پاسخ به سئواالت چهار 
به  اشاره  با  اردبیل  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
سئوالی مبنی بر عدم حضور وی در شهرداری 
پس از صدور حکم هیئت حل اختالف، گفت: 
هفتم شهریور ماه نامه ای برای بنده نوشته شده و 
این نامه ساعت 17 هشتم شهریور تحویل دفتر 
شهردار اردبیل شده و رسید دریافت شده است. 
بنده نیز روزهای نهم و دهم شهریور ماه با توجه 
به عدم حضور در اردبیل و فکر برای بازگشت در 
شهرداری حضور نداشتم و یازدهم شهریورماه در 

محل شهرداری حضور یافته ام.
قبلی، دوران  استیضاح  از  بنده پس  افزود:  وی 
خدمت در شهرداری را خاتمه یافته تلقی کردم 
و تصوری مبنی بر احتمال بازگشت دوباره به 

شهرداری نداشتم.
لطف اللهیان در خصوص سوالی مبنی بر جابجایی 
همه  گفت:  بودجه،  در  اعتبارات  غیرقانونی 
پروژه های اجرا شده در سرفصل بودجه بوده است.

سال  بودجه  در  پروژه  اینکه 420  بیان  با  وی 
در  کرد:  تصریح  است،  شده  مصوب   1395
راستای اجرای پروژه ها ممکن است پروژه ای با 
بودجه پیش بینی شده به نتیجه نرسد و ما برای 
به نتیجه رساندن آن به افزایش بودجه اقدام کنیم 
و در پایان سال نیز آن افزایش بودجه را در متمم 

به شورا ارائه دهیم. شهردار اردبیل با بیان اینکه 
هیچ موقع توزیع متوازن پروژه ها فراموش نشده 
است، خاطرنشان کرد: تاکنون 38 پروژه از 420 
پروژه مصوب سالجاری نیز به دلیل مسائل فنی 
و مالی استارت نخورده است. وی با بیان اینکه 
در پنج ماهه نخست سالجاری تنها 17 درصد 
تحقق درآمدی داشته ایم، گفت: این میزان فقط 

50 میلیارد تومان است.
لطف اللهیان با بیان اینکه پروژه های ما توسعه 
سایر  برای  افزوده  ارزش  بتواند  تا  است  محور 
رویکرد  افزود:  ایجاد کند،  پروژه های مشارکتی 
توسعه محور و فرهنگی منجر به جلب مشارکت 
بخش  برای  سرمایه  و کسب  بخش خصوصی 

خصوصی خواهد بود.
شهردار اردبیل در خصوص ابهام در نحوه اجرای 
برخی قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی 
نیز گفت: مشکالت پروژه های مشارکتی قبلی با 
تالش شورا و شهرداری حل شده است و برخی 
نیز  سالمت  هتل  جمله  از  جدید  پروژه های 
تصویب شده است که مراحل جایابی و ثبت سند 

نیز انجام شده است.
از  اینکه برخی پروژه های شورابیل  بیان  با  وی 
جمله قایق، دوچرخه و زیپ الین نیز با روش 
BOT در جهت تامین رفاه اجتماعی اجرا و به 
بهره برداری رسیده است، افزود: تمامی پروژه  ها 
در شورای عالی سرمایه گذاری بررسی شده و 
پس از اخذ مجوز از این شورا به واحد حقوقی 

جهت عقدقرارداد ارجاع داده شده است.

اجرای28۰ پروژه در شهر اردبیل  

از  بندرلنگه  دریانوردی  و  بنادر  اداره  مدیر 
دریانوردی  هفته  بزرگ  جشنواره  برگزاری 
هرمزگان  غرب  منطقه  در  جاری  هفته  طی 

خبر داد.
فرارسیدن  تبریک  ضمن  صابری  محمود 
کشور  دریایی  جامعه  به  دریانوردی  هفته 
غرب  نشینان  ساحل  و  دریانوردان  بویژه 
برنامه  ویژه  داشت:  اظهار  هرمزگان،  استان 
های مختلفی برای گرامیداشت این مناسبت 
جهانی تدارک دیده شده و بر همین اساس، 
تا  دوم  از  دریانوردی  هفته  بزرگ  جشنواره 

نهم مهرماه اجرایی خواهد شد.
هفته  این  های شاخص  برنامه  جمله  از  وی 
را تجلیل از خانواده شهدای دریانورد و نقش 
آفرینان و یادگاران عرصه بندر و دریا عنوان 
سرمایه  شهدا  معظم  خانواده  گفت:  و  کرد 
های معنوی بزرگی برای جامعه مان به شمار 
یاد و  با  تا همیشه  می روند و وظیفه داریم 
خاطره آن عزیزان، روحیه خدمت را در میان 
پویا  و  زنده  کشورمان  دریایی  جامعه  آحاد 

نگاه داریم.
صابری خاطرنشان کرد: در این هفته برنامه 
دریایی  اعضای جامعه  هایی همچون حضور 
و بندری در آیین عبادی سیاسی نمازجمعه، 
و  گشت  قایقرانی،  و  آزاد  شنای  مسابقات 
تفریح دریایی، مسابقات ماهیگیری، همایش 

ساحل پاک به همراه مسابقات نقاشی، طناب 
اقشار  حضور  با  ها  بادبادک  پرواز  و  کشی 
برگزار  لنگه  بندر  شهرستان  مردم  مختلف 

خواهد شد.
بندرلنگه  دریانوردی  و  بنادر  اداره  مدیر 
صورت  های  ریزی  برنامه  از  همچنین 
برگزاری جشن روز جهانی  به منظور  گرفته 
هشتم  شنبه  پنج  شامگاه  در  دریانوردی 
مسافری  تجاری-  بندر  میزبانی  به  مهرماه 
بندر لنگه خبر داد و افزود: در این آیین ویژه 
که خاتمه بخش برنامه های جشنواره هفته 
دریانوردی است، حدود 50 دریانورد و فعال 
مورد  بندری  و  دریایی  مختلف  های  حوزه 

تجلیل قرار خواهند گرفت.  
و  همگرایی  آمادگی،  مسئول  مقام  این 
شهرستان  دریایی  ارگانهای  مشارکت 
هفته  های  برنامه  اجرای  برای  لنگه  بندر 
دریانوردی را بی نظیر توصیف و خاطرنشان 
دارای  کدام  هر  هرمزگان  غرب  بنادر  کرد: 
و  رشد  به  کمک  برای  کلیدی  های  ویژگی 
پیشرفت کشور هستند و تالش خواهیم کرد 
تا با هدایت سرمایه گذاری ها به سوی این 
برای  الزم  های  زمینه  ایجاد  ضمن  مناطق، 
ایجاد اشتغال پایدار، در زمینه توانمند سازی 
مناسبی  های  گام  نیز  منطقه  این  مردم 

برداریم.

آغاز جشنواره بزرگ هفته دریانوردی

 در غرب هرمزگان
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مشکل سوختگی پمپ تامین آب شرب 
روستاهای عین و چیچالی شوش حل شد

مشکل سوختگی و از کار افتادگی پمپ تامین آب 
شرب روستاهایی عین )علی اصغر( و چیچالی با 
انجام سرویس های الزم و تعویض قطعات سوخته 
حل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب روستایی خوزستان محمد رازقی گفت: در 
پی سوختگی و از کار افتادن پمپ شناور تامین آب 
شرب روستای عین )علی اصغر( گروه فنی این امور 
با انجام سرویس های الزم و تعویض قطعات سوخته 

مشکل بوجود آمده را حل کرد.
سرپرست امور آبفاروستایی شهرستان شوش ادامه 
تعویض قطعات سوخته  و  دینام  با سرویس  داد: 
شده توسط گروه فنی این امور 18 میلیون تومان 
صرفه جویی صورت گرفت.  وی افزود: عملیات انجام 
شده ظرف کوتاهترین زمان انجام شد و هیچ گونه 
مشکلی در آبرسانی به روستای عین )علی اصغر( 
بوجود نیامد. رازقی بیان کرد: با توجه به مشکالت 
موجود در تامین اعتبارات این امور همواره سعی در 

رفع مشکالت توسط کارکنان داشته است.
توابع  از  اصغر(  گفتنی است روستای عین )علی 
بخش مرکزی شهرستان شوش 257 مشترک با 

جمعیتی بالغ بر 1300 را تحت پوشش دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
تعویض پمپ تامین آب شرب روستای چیچالی 
گفت: پمپ شناور این روستا از کار افتاده بود که 
ظرف 24 ساعت تعویض و یک دستگاه پمپ شناور 

 9 کیلووات جدید نصب و راه اندازی شد. 
حضور رئیس کل و مسئوالن قضایی استان 

در اردوگاه شهید رجایی کرج
استان  دادگستری  کل  رئیس  فاضلیان،  احمد 
البرز به همراه روسای دادگستری و دادستان های 
شهرستان های استان با حضور در اردوگاه شهید 
رجایی محمدشهر، ایام هفته دفاع مقدس را گرامی 
داشتند. در این اردو که به مدت دو روز و در ایام 
پایانی هفته انجام شد مسئوالن قضایی استان در 
قالب پایگاه بسیج شهید بهشتی دادگستری کل 
استان البرز در دوره های آشنایی با انواع سالح و 

تمرین های رزمی مشارکت داشتند.
سردار علی استاد حسینی، فرمانده سپاه امام حسن 
جمع  در  حضور  با  نیز  البرز  استان  مجتبی)ع( 
مسئوالن قضایی استان، ساعاتی را با اعضای پایگاه 
بسیج دادگستری البرز گذراند. در این مراسم که 
به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد فاضلیان 
بهشتی  شهید  مقاومت  پایگاه  فرمانده  عنوان  به 
دادگستری کل استان البرز کسب آمادگی برای دفاع 
از کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را یک 
ضرورت برای همه آحاد مردم دانسته و برگزاری این 
دوره را در این راستا ارزیابی کرد و تصریح داشت: 
قضات و کارکنان دادگستری استان با وجود اینکه 
وظایف سنگینی بر عهده دارند اما در صورت نیاز این 
آمادگی را دارند که خود را فدای آرمان های انقالب و 

شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم بکنند.

 رشد 153 درصدی کشفیات قاچاق در خراسان رضوی
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس 
خراسان رضوی اظهار کرد:در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ارزش 

ریالی کشفیات قاچاق در استان 153 درصد افزایش داشته است.
مبارزه  حوزه  در   95 سال  اول  ماهه   6 در  کرد:  اظهار  باخرد  علی 
واحدهای صنفی،  از  بازرسی  مورد  و 500  کاال، 13هزار  قاچاق  با 
انبارها و باربری ها صورت گرفته که 320 مورد پرونده تخلف کشف 
کاالی قاچاق تنظیم شده و ارزش این پرونده ها بالغ بر 45 میلیارد 

ریال است.
وی در خصوص مجازات مرتکبین قاچاق کاال تصریح کرد: مجازات 
برای کاالی مجاز عالوه برضبط کاال، جریمه نقدی 1 تا 2 برابر ارزش 
کاال و برای کاالی مجاز مشروط عالوه بر ضبط کاال، جریمه نقدی 
معادل 1 تا 3 برابر کاال و برای کاالی یارانه ای، جریمه نقدی معادل 

2 تا 4 برابر ارزش کاالست.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس 
خراسان رضوی خاطر  نشان کرد: کاالی مجاز کاالیی است که نیاز 
به استعالم و یا کنترل سایر مبادی ندارد و می تواند به راحتی وارد 

شود.
باخرد افزود: کاالی مجاز مشروط کاالیی است که ورود آن شرط 
تنظیم  سازمان  همراه،  تلفن های  ورود  برای  مثال  عنوان  به  دارد، 
مقررات رادیویی کشور می تواند نظر دهد و در صورت مثبت بودن 

نظر این سازمان، آن کاال اجازه ورود خواهد داشت. 
که  است  کاالیی  یارانه ای  کاالی  گفت:  یارانه ای  کاالی  درباره  وی 
دولت اجازه واردات آن را دارد و دولت یارانه به آن تعلق می دهد، 
آن کاال متناسب با سیاست های دولت وارد کشور و برای تنظیم بازار 

در کشور توزیع می شود. 
بیان  بر قاچاق کاال در سطح عرضه اشاره و  باخرد به عوامل موثر 
کرد: زمانی که عرضه و تقاضا نابرابر باشد، کاالی قاچاق جایگزین 
می شود. کاالی قاچاقی که بدون پرداخت عوارض دولت وارد شده و 

به اقتصاد صدمه می زند.
تولید  هزینه  بودن  باال  به  توجه  با  در حال حاضر  کرد:  اضافه  وی 
در برخی از کاالها و باال بودن تعرفه گمرکی کاالی مشابه وارداتی 
مبلغ  با  که  می شود  فراهم  کاال  قاچاق  برای  مساعدی  زمینه  آن 

پایین تری در بازار عرضه می شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس 
دارد،  تقاضا وجود  دیگر  از سوی  خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
به این معنا که وقتی جنس مشابه با قیمت پایین تری عرضه شود، 
مصرف کننده آن را طلب می کند. عدم نظارت بر مبادی ورودی و 
سطح عرضه یکی دیگر از عوامل موثر بر قاچاق کاالست که می تواند 

در سطح عرضه بیشتر نمود پیدا کند.
آرایشی،  لوازم  شامل  که  محور  کاالهای سالمت  کرد:  تصریح  وی 
تلفن  مستعمل،  البسه  پوشاک،  دارویی،  و  غذایی  مواد  بهداشتی، 
همراه، لوازم خانگی، لوازم التحریر و تجهیزات پزشکی است، از جمله 
کاالهایی است که مد نظر دولت در امر مبارزه با قاچاق قرار گرفته 
مقوله  دو  پتو  و  خودرو  باطری  همچنین  داد:  ادامه  باخرد  است.  
جدید برای مبارزه با قاچاق کاالست که به طرق مختلف وارد کشور 

شده و به تولید داخل ضربه زده است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس 
خراسان رضوی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز عنوان 
کرد: قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز قانون جامع و کاملی است و 
تمام قوانین مختلف متفرقه ای که در خصوص قاچاق کاال در سایر 

قوانین بوده، نسخ شده و در این قانون آمده است.

خبر خبر

استان  ارشد  مسئولین  نشست  سیزدهمین 
البرز  استانداری  دولت  سالن شهدای  در  البرز 
طهایی«  حمید  سید   « مهندس  حضور   با 
مدیر   « نژاد  بیات  داریوش   «  ، البرز  استاندار 
زاده  عباسی  معصومه   « و  البرز  بهزیستی  کل 
بهزیستی  توانبخشی  امور  تخصصی  معاون   «
با هدف » مناسب سازی معابر  و  البرز  استان 

» برگزار شد..
استاندار   « طهایی  حمید  سید   « مهندس 
سازی  مناسب  کمیته  رییس  و  البرز  استان 
البرز در این جلسه اظهار  معابر شهری استان 
داشت : با اشاره به اینکه مجوز برخی ساخت 
و سازها توسط نهادهای دولتی صادر می شود، 
بر ضرورت نظارت دقیق پیمانکاران و ناظران بر 

ساخت و سازها  باید تاکیدداشت. 
وی با اشاره به اینکه مناسب سازی معابر تنها 
باید تالش  افزود:  به معلوالن اختصاص ندارد، 
امن  جانبازان  و  معلوالن  برای  را  شهر  کنیم 
کنیم تا حقوق شهروندی که مربوط به آنهاست 
به  تنها  مناسب سازی  این  نباید  رعایت شود. 
شود،  معطوف  مرور  و  عبور  به  مربوط  موارد 

کودکان  برای  امکانات  گرفتن  نظر  در  گاهی 
و سالمندان نوعی مناسب سازی محسوب می 
شود که باید در دستور کار قرار گیرد.وی گفت: 
نکته مهمی  پیمانکاران  توسط  مقررات  اجرای 
برای  حوزه  این  در  ناظر  مهندسان  و  است 

قابل  نقش  استاندارد  ساز  و  بر ساخت  نظارت 
توجهی بر عهده دارند.

بیات  »داریوش  نشست   این  ی  ادامه  در 
اینکه جایگاه  : علی رغم  اظهار داشت  نژاد » 
سطح  در  جاری  سال  در  استان  بهزیستی 

این  اما  است  یافته  ارتقاء   5 به   28 از  کشور 
اجرایی  خواستار  و  نیست  رضایت  مورد  مهم 
شدن طرح مناسب سازی معابر ویژه معلوالن 
نیازمند  مهم  این  که  شد  البرز  استان  در 

تخصیص اعتبار ویژه است.
برای  که  نقاطی  داریم  نظر  در  افزود:  وی  
جانبازان و معلوالن مشکل ایجاد می کند مورد 
شناسایی قرار گیرد و با تاکید بر لزوم تخصیص 
معابر،  سازی  مناسب  برای  نیاز  مورد  اعتبار 
خاطرنشان کرد: بدون شک بخش معلوالن به 

توجه خاصی نیاز دارد.
» بیات نژاد »، تصریح کرد: بیش از 400 هزار 
سالمندان،  معلوالن،  را  استان  جمعیت  از  نفر 
می  تشکیل  جانبازان  و  باردار  زنان  کودکان، 
دهند و تحقق امر مناسب سازی معابر شهری 
های  دستگاه  همگانی  مساعدت  و  همکاری 
بدون   : افزود  و  طلبد  می  را  مرتبط  اجرایی 
شک جامعه معلوالن خواهان توجه هستند تا 
بتوانند به راحتی در جامعه رفت و آمد کنند و 
مناسب سازی معابر ویژه معلوالن باید پیرو این 

درخواست اجرایی شود.

مدیرکل بهزیستی استان البرز تاکید کرد:

لزوم همکاری تمامی دستگاه ها در مناسب سازی معابر

آگهی مفقودی
پژو  فروش(ماشین  )سند  کمپانی  برگ  مالکیت(و  سبز)شناسنامه  برگ 
انتظامی  شماره  به  و  روغنی  سفید  رنگ  1388به  206مدل  سواری  
شاسی  شماره  14188040090و  موتور  شماره  24-959د96به 
NAAP03ED5AJ076136به نام محسن چکین مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
شهرستان دزفول

آگهی حصر وراثت
خانم جواهر دونو قزلباش دارای شناسنامه شماره 31 بشرح دادخواست به 
کالسه 57/95/692/ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان احمد شمو قزلباش بشناسنامه 131 در 
تاریخ 95/6/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / 

مرحومه منحصر است به:
1-عایشه شمو قزلباش فرزند علی ش.ش 2752877803 خواهر متوفی

2-پریشان شمو قزلباش فرزند علی ش.ش 6379893644 خواهر متوفی 
3-جواهر دونو قزلباش فرزند عیسی ش.ش 2850263761 همسر متوفی 
ماده 362  استناد  به  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
قانون امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه 

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
در رابطه با پرونده اجرائي 940403 دادگستري شهرستان بن به طرفیت 
ذیل  شده  توقیف  اموال  حیدري  محمد  آقاي  علیه  هاشمي  فرهاد  آقاي 
متعلق به آقاي محمد حیدري از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از 
مبلغ کارشناسي زیر 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 1395/07/05 ساعت 10/ده صبح بوده که در محل اجراي 
احکام مدني دادگستري بن بر گزار میگردد و متقاضیان شرکت در جلسه 
با  رابطه  در  اجراء  دفتر  از طریق  مزایده  از جلسه  قبل  روز  توانند 5  مي 
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.
فروش  محل  و  عمومي  معابر  در  اجراء  دایره  در  الصاق  آگهي ضمن  این 

الصاق میشود.
مال مورد مزایده عبارت است از یک حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ 
قریه بن پالک 190 اصلي ثبت شده در دفتر اسنادرسمي شماره 70 به 
. ملک  باشد  مفروز مي  ثبتي  فاقد پالک  و  نشده  مفروز  شماره 669 که 
فوق با عرصه اي به مساحت 1691 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 
که  میباشد  وگاز  برق  و  آب  انشعابات  داراي  و  است  تقسیم  و  افراز  قابل 
تعداد 25 اصله درخت مثمر نیز دارا مي باشد وطبق استعالم از شهرداري 
بن میزان 143/3 متر مربع عقب نشیني در ضلع جنوبي و ضلع شرقي 
دارد که پس از عقب نشیني مساحت ملک مذکور 1547/7 متر مربع مي 
باشد و ارزش ملک طبق نظریه کارشناسي 2915860000 ریال معادل 
291586000 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 

 09139865298
حیدري رئیس و قاضي اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان بن-کرم شیخ پور

آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده اجرایی به شماره 950230 محکوم علیه علی اکبر رعیتی 
محکوم است به پرداخت 348/601/121 ریال در حق محکوم له حکیمه 
رعیتی نظر به اینکه محکوم علیه از پرداخت مبلغ فوق خودداری نموده 
اموال مشروحه ذیل که ارزش آن حسب نظریه کارشناسی به شرح ذیل 

میباشد به فروش خواهد رسید.
در  واقع  اول  قطعه  که  علیه  محکوم  به  متعلق  مسکونی  زمین  قطعه  دو 
دشتی به مساحت 228 متر مربع که شماال« به ساختمان حسن رعیتی 
شرقا« به کوچه جنوبا« به ملک میرزا قلی کیانی غربا« به ملک سعید علی 
مردانی محدود که قیمت آن 342000000 ریال برآورد و قطعه دوم در 
دشتی به مساحت 200 متر مربع که شماال به جاده شرقا به زمین علی 
ساختمان  به  غربا  مردانی  علی  عبداله  ساختمان  به  جنوبا  رعیتی  بخش 
محسن رعیتی محدود که به صورت اشتراکی با آقای عوضعلی رعیتی می 
باشد که قیمت قطعه دوم 100000000 ریال و سهم خوانده 50000000 

ریال برآورد میگردد .
ملک مذکور در مورخ 1395/7/25 راس ساعت 9:30 صبح از طریق مزایده 
برنده  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  ترین  باال  فروش خواهد رسید هرکس  به 
از  از مزایده  مزایده خواهد بود شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل 
بازدید  موصوف  ملک  از  توانند  می  احکام  اجرای  دفتر  به  مراجعه  طریق 
نمایند  شرکت برای عموم بادر نظر گرفتن ماده 127 قانون اجرای احکام 
مدنی آزاد است  برندگان مزایده می بایست 10 درصد مبلغ مزایده را فی 
المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مذکور 
به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت عدم 
انجام در مهلت مقرر 10 درصد مبلغ مزایده پس از کثر هزینه های اجرایی 
به نفع دولت ضبط و مزایده مجددا« برگزار میگردد این آگهی در معابر 

عمومی الصاق خواهد شد.
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی سامان ـ احمد پور

آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده اجرایی به شماره 930103 محکوم علیه زهرا خسروی 
و غیره محکوم است به فروش امالک موروثی در حق محکوم له شوکت 
خسروی و غیره نظر به اینکه محکوم علیه از پرداخت مبلغ فوق خودداری 
نموده اموال مشروحه ذیل که ارزش آن حسب نظریه کارشناسی به شرح 

ذیل می باشد به فروش خواهد رسید
مزرعه  در  واقع  خسروی  قلی  احمد  مرحوم  به  متعلق  کشاورزی  امالک 
همت آباد جدید و قدیم سوادجان به مساحت 835 متر مربع و به مبلغ 
35000000 ریال بر اورد و تعداد 9 قطعه زمین در مزرعه کروبند سوادجان 
به مساحت 3320 متر مربع که به مبلغ 664000000 ریال برآور میگردد.

ارزش کل امالک مذکور مجموعا« مبلغ 699000000 ریال برآوردو اعالم 
میگردد

ملک مذکور در مورخ 1395/7/24 راس ساعت 9:30 صبح از طریق مزایده 
برنده  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  ترین  باال  فروش خواهد رسید هرکس  به 
از  از مزایده  مزایده خواهد بود شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل 
بازدید  موصوف  ملک  از  توانند  می  احکام  اجرای  دفتر  به  مراجعه  طریق 
نمایند  شرکت برای عموم بادر نظر گرفتن ماده 127 قانون اجرای احکام 
مدنی آزاد است  برندگان مزایده می بایست 10 درصد مبلغ مزایده را فی 
المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حد اکثر یک ماه از تاریخ مذکور 
به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت عدم 
انجام در مهلت مقرر 10 درصد مبلغ مزایده پس از کثر هزینه های اجرایی 
به نفع دولت ضبط و مزایده مجددا« برگزار میگردد این آگهی در معابر 

عمومی الصاق خواهد شد.
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی سامان ـ احمد پور

دادنامه
پرونده کالسه 9409986698100310شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 
خرم آباد )103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509976613700658  
شاکی :خانم لیال نوروزی فرزند نصرت اله به نشانی شهرستان خرم آباد – 
میدان آزادی باغ دختران جنب گرمابه ک شهید فتح الهی پالک 5 –متهم 
: سید یوسف حسینی فرزند مرتضی به نشانی شهرستان کرمانشاه –الهیه 

میدان رسالت بلوار غدیر کوچه 6 ط2 –اتهام :ترک انفاق 
دائر  مرتضی  فرزند  یوسف حسینی  آقای  اتهام  در خصوص   : دادگاه  رای 
اله  نصرت  فرزند  نوروزی  لیال  خانم  همسرش  به  نسبت  انفاق  ترک  بر 
خرم  دادسرای   9510436611001887 شماره  خواست  کیفر  موضوع 
آباد با عنایت به شکایت شاکی گواهی گواهان تصویر عقدنامه که شاکی 
همسر دائم متهم می باشد متواری بودن متهم و عدم حضور وی در جلسه 
ارسال الیحه  از طریق نشر آگهی و عدم  ابالغ  رسیدگی دادگاه علیرغم  
ای بزهکاری وی محرز است لذا مستند به ماده 53 قانون حمایت خانواده 
حکم به محکومیت نامیرده به تحمل شش ماه حبس صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید 

نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2شهرستان خرم آباد – سید رضا موسوی . 

   بارکد: 40265552 
تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود اسکان گستران فوالدین پایتخت در تاریخ 1395/05/17 به 
دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14006060970  شناسه  به  ثبت 496313  شماره 
میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  تکمیل 
موضوع شرکت: تامین و تجهیز قطعات ماشین آالت صنعتی سبک و سنگین ارائه 
کلیه فعالیت های صنعتی در زمینه مشاوره طراحی و نصب کلیه ماشین آالت و 
دستگاه های صنعتی و ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه 
خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاال های مجار 
بازرگانی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها اخذ و اعطاء نمایندگی 
نمایشگاه های  کلیه  در  و شرکت  غرفه  برپائی  داخلی  و  معتبر خارجی  شرکتهای 
داخلی و بین المللی در کلیه فصول انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
دولتی و خصوصی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و 
اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در 
کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی 
موضوعات  انجام  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  در صورت  مذکور  موارد  کلیه 
فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ایرانشهر جنوبی بین طالقانی و 
سمیه ساختمان 102 طبقه اول واحد 3 کد پستی 1581718817 سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح 
ذیل تعیین گردیدند: مژگان ایروانی پور به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
0082016410 دارنده 20/000 ریال سهم الشرکه فاطمه پارسا سیرت به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 0385918267 دارنده 980/000 
ریال سهم الشرکه دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهدار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قراردادها و عقود اسالمی و نامه های عادی و 
اداری و مکاتبات با امضاءمدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
386304/م الف    سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری  تهران 

بارکد:40257449 
آگهی تغییرات شرکت

و شناسه  ثبت 489466  به شماره  با مسئولیت محدود  پیراسته   پایدار  توسعه   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005730465 ملی 
ملی  شماره  به  زند  حمید  آقای  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/05/02
ردیف  در  شرکت  صندوق  به  ریال   980/000 مبلغ  پرداخت  با   0440026709
شرکا قرار گرفت. آقای حامد ولی به شماره ملی 0061092819 با پرداخت مبلغ 
20/000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بر این پایه سرمایه 
و  یافت  افزایش  ریال   2/000/000 مبلغ  به  ریال   1/000/000 مبلغ  از  شرکت 
میزان  و  شرکا  فهرست  گردید.  اصالح  فوق  شرح  به  اساسنامه  در  مربوطه  ماده 
سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد: خانم لنا پایزوان به 
شماره ملی 0048808342 دارنده مبلغ 10/000 ریال آقای امیر پویان خاکپور 
به شماره ملی 0014055503 دارنده مبلغ  990/000 ریال آقای حامد ولی به 
شماره ملی 0061092819 دارنده مبلغ 20/000 ریال آقای حمید زند به شماره 
ثبتی  واحد  در  شرکت  محل  ریال   980/000 مبلغ  دارنده   0440026709 ملی 
کد   4 واحد   4 طبقه   10 پالک  جنوبی  سلیمی  اندرزگو  تهران  نشانی:  به  تهران 
پستی 1965965911 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید.  با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید  
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 . 
386306/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری  تهران 

بارکد: 40250741 
تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود تریتا طب ماد در تاریخ 1395/05/17 به شماره ثبت 496302 
به شناسه ملی 14006060514 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 
توزیع  تولید  موضوع شرکت:  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح  آن 
خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی از جمله تجهیزات 
ملزومات و کاالهای پزشکی و بیمارستانی اخذ وام و تهسیالت ریالی و ارزی ریالی 
از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارجی شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی برگزاری و شرکت در کلیه نمایشگاههای 
و  داخلی  معتبر  شرکتهای  کلیه  از  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  خارجی  و  داخلی 
از اخذ مجوزهای الزم.  انجام موضوعات پس  خارجی  در صورت ضرورت قانونی 
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان 
واحد  تقاطع سروناز مجتمع سروناز پالک 29  لومومبا  پاتریس  ستارخان خیابان 
3 کد پستی 1443663174 سرمایه شرکت: مبلغ 50/000/000 ریال می باشد. 
اولین مدیران شرکت: آقای  ایرج حسن زاده نمین به شماره ملی 0065036964 
به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده 35/000/000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا 
کرکوکی به شماره ملی 0011924144 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
گردیدند.  انتخاب  نامحدود  مدت  برای  سهم الشرکه  ریال   15/000/000 دارنده 
قبیل چک  از  تعهدآور شرکت  و  بهدار  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضا:   دارندگان حق 
سفته بروات عقد قراردادها و عقود اسالمی  با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت 
قانونی: طبق  نماینده  اختیارات  با مهر شرکت معتبر می باشد.  مدیره متفقاهمراه 
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد

386305/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری  تهران

بارکد: 40280546 
تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود عمران صنعت کادوس امین در تاریخ 1395/05/17 به شماره 
ثبت 496330 به شناسه ملی 14006062535 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده 
شرکت: مجری در سازه های صنعتی ابنیه های سبک و سنگین بتنی انعقاد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و 
و  مالی  موسسات  و  بانکها  کلیه  از  ریالی  و  ارزی  تهسیالت  و  وام  اخذ  خصوصی 
از  پس  موضوعات  انجام  قانونی  ضرورت  در صورت  و خصوصی   دولتی  اعتباری 
اصلی  مرکز  نامحدود.  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  مدت شرکت:  الزم.  مجوزهای  اخذ 
کد   3 واحد  کوچه 23 پالک 109  طالبی  خیابان شهید  تهرانسر  تهران  شرکت: 
پستی 1388676183 سرمایه شرکت : مبلغ 300/000/000 ریال می باشد. اولین 
مدیره  و عضو هیئت  عامل  مدیر  به سمت  عنبران  امین حبیبی  مدیران شرکت: 
ماهرخ  ریال سهم الشرکه  دارنده 240/000/000  ملی 1467074111  به شماره 
امانی عنبران به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1467782289 دارنده 
60/000/000  ریال سهم الشرکه  برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان 
حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات  
و عقود اسالمی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفرداهمراه با مهر شرکت 
فعالیت  موضوع  ثبت  اساسنامه  طبق  قانونی:  نماینده  اختیارات  می باشد.  معتبر 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
386307/م الف    سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری  تهران

و  جدید  تحصیلي  سال  آغاز  با  همزمان 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس مراسم غبارروبي 
گمنام  شهید  پنج  مطهر  قبور  عطرافشاني  و 
حضور  با  شهرکرد  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
از  جمعي  و  کارکنان  استادان،  مسئوالن، 

دانشجویان برگزار شد.
آزاد  دانشگاه  فرهنگي  دانشجویي،  معاون 
اسالمي شهرکرد با گرامیداشت یاد و خاطرات 
و  دانشگاه  گمنام  شهید  پنج  ویژه  به  شهداء 
تبریک آغاز سال تحصیلي جدید گفت: »تکامل 
بشر در گرو تعلیم و تربیت است که توسط علم 
آموزي به عنوان بنیادي ترین مولفه حیات و 

ممات یک جامعه تحقق پیدا مي کند.«
دکتر محمد خسروي افزود: »دانشگاه مرکزي 
تربیت  و  تعلیم  روند  در  گمان  بي  که  است 
انسان سازي مي تواند نقش مهم و بي بدیلي 

ایفاکند.«
وي اظهار کرد: »امسال دانشگاه آزاد اسالمي 
شهرکرد به همت مسئولین دانشگاه، استادان 
بندي  رتبه  و کارکنان پرتالش موفق شد در 
وبومتریک به عنوان یکي از 100 دانشگاه برتر 
ایران معرفي شود. همچنین این واحد جامع 
بین  در   3800 به   6000 رتبه  از  توانست 
دانشگاه هاي جهان برسد و ردیف 14 از بین 

خود  به  را  کشور  اسالمي  آزاد  دانشگاه   300
اختصاص دهد.«

معاون دانشجویي فرهنگي دانشگاه همچنین 
شهداي  خاطره  و  یاد  داشت  گرامي  ضمن 
هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: »امروز 
به  منطقه  در  اسالمي  ایران  اقتدار  و  عظمت 
یمن جانفشاني شهداء، رزمندگان و جانبازان 
این مرز و بوم است که با شجاعت و دلیرمردي 
خود در هشت سال دفاع مقدس اجازه ندادند 
این خاک مقدس بدست دشمنان  از  ذره اي 
بیفتد.« دکتر خسروي در ادامه گفت: »به تعبیر 
مقام معظم رهبري هیچگاه هفته دفاع مقدس 
یاد و خاطره شهداء، رزمندگان و جانبازان  و 
عزیز نباید از خاطر نسل هاي آینده این جامعه 
فراموش شود چرا که اینها اسطوره هاي تاریخ 
این مرز و بوم هستند و هیچ مملکتي اسطوره 

هاي خود را فراموش نمي کند.«
اضافه مي شود: پخش سرود جمهوري اسالمي 
و اهتزاز پرچم مقدس جمهوري اسالمي ایران 
از  و مداحي برسر قبور مطهر شهداي گمنام 
دیگر برنامه هاي این مراسم بود که به همت 
کارکنان،  بسیج  فرهنگي،  دانشجویي  معاونت 
بسیج دانشجویي و دفتر فرهنگ اسالمي سما 

برگزار شد.

 اهتزاز پرچم ایران بر قبور مطهر پنج شهید گمنام 

دانشگاه آزاد اسالمي شهرکرد

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری گیالن بر لزوم نگاهی عمیق بر توسعه 
گردشگری مجازی در استان تاکید کرد و گفت: 
افزایش جذب گردشگر به گیالن در گرو بهره 
گیری از شیوه های نوین اطالع رسانی همچون 

فضای مجازی است.
رضا علیزاده با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری 
اظهار کرد: صنعت گردشگری امروزه در ردیف 
صنایع پردرآمد، پاک و کم هزینه دنیا قرار دارد و 
توانسته اشتغال پایداری را در جای جای جهان 
ایجاد کند. وی با بیان اینکه صنعت گردشگری 
الکترونیکی،  توریسم  همچون  متنوعی  ابعاد 
اکوتوریسم، توریسم درمانی، ورزشی، روستایی، 
فرهنگی و تاریخی در دنیا ایجاد کرده، اضافه کرد: 
در سال های اخیر گردشگری تبدیل به صنعتی 
رقابتی شده و کشورها برای کسب درآمد بیشتر 
متمایل به روش های جدید و ارائه نوآوری در این 

صنعت شده اند.
این مسئول تاکید کرد: در سالهای اخیر فضای 
سایت های  ایجاد  با  اطالعات  دنیای  و  مجازی 
متعدد در زمینه های مختلف گردشگری جذب 
رفته  فراتر  گاهی  و  کرده  آسانتر  را  توریست 
بازی های  طراحی  با  نیز  را  کودکان  دنیای  و 

کامپیوتری احاطه کرده است.
علیزاده خاطرنشان کرد: فضای مجازی در حوزه 

سه  نمایش  توانایی  با  نوین  روشی  گردشگری 
بعدی همزمان با اراده کاربر و ارتباط مستقیم با او 
را که تاثیرگذارتر از مابقی روش هاست ایجاد می 
سازد و تمامی ارکان مورد نیاز گردشگران را به 
آنها ارائه می دهد. وی با بیان اینکه در سالهای 
اخیر ایرانیان اقدامات خوبی را در زمینه توسعه 
انجام رساندند، به نقش  گردشگری مجازی به 
مرتبط  های  رشته  در  کرده  تحصیل  جوانان 
با گردشگری اشاره و بیان کرد: در حال حاضر 
اکثر سایت ها و کانال های مرتبط با گردشگری 

مجازی را جوانان اداره می کنند.
با اشاره به جایگاه ممتاز گیالن در حوزه  وی؛ 
گردشگری و تعدد جاذبه های فرهنگی،تاریخی 
،معماری و... ، بر لزوم توجه بیشتر جوانان تحصیل 
کرده این استان به امر ترویج گردشگری مجازی 
افزایش جذب گردشگر به  تاکید کرد و گفت: 
از شیوه های نوین  گیالن در گرو بهره گیری 

اطالع رسانی همچون فضای مجازی است.
و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیرکل 
لزوم  بر  همچنین  گیالن   استان  گردشگری 
مجازی  گردشگری  حوزه  در  همگانی  همت 
تاکید کرد و یادآور شد: ظرفیت سازی از طریق 
مولد  فرصت سازی  برای  اجتماعی  شبکه های 
انگاشته  نباید ساده  صنعت گردشگری گیالن 

شود.

افزایش جذب گردشگر به گیالن بر توسعه 
»گردشگری مجازی«
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با حکم علی کاردر؛ 

مدیرعامل جدید شرکت نفت وگاز پارس 
منصوب شد 

مشکین  محمد  حکمی  صدور  با  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فام را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز 

پارس منصوب کرد. 
به  »نظر  است:  آماده  فام  مشکین  به  خطاب  کاردر  علی  حکم  در 
مراتب  به  عنایت  با  و  مهندسی  و  توسعه  محترم  معاون  پیشنهاد 
تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به 
عنوان »مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز پارس« 

منصوب می شوید.
موارد زیر از جمله اهم مأموریت های جنابعالی است:

- اهتمام ویژه در تکمیل فازهای نیمه تمام در حوزه میدان مشترک 
پارس جنوبی.

و  پیمانکاران  با  قراردادی  عمده  مسائل  فصل  و  حل  و  رسیدگی   -
تعیین تکلیف قراردادی سایر طرح های توسعه ای.

- بهره برداری بهینه، برنامه ریزی مدون تعمیرات اساسی و نگهداری 
مطلوب تأسیسات موجود.

- اتخاذ تدابیر الزم در جهت افزایش ضریب بازیافت نهایی، به منظور 
جلوگیری از افت تولید.

- ساماندهی و هماهنگ سازی طرح های پژوهشی و ارتقا فناوری در 
راستای تولید صیانتی.

ویژه  به  حرفه ای  صالحیت  با  و  توانمند  انسانی  نیروی  تقویت   -
متخصصین جوان و بکارگیری آن ها در سطوح مختلف فعالیت های 

سازمانی.
- تالش در جهت تقویت همبستگی و ایجاد اعتماد بین کارکنان و 
سایر ذینفعان داخلی و خارجی و ارتقا اخالق حرفه ای و سالمت اداری 

مالی در محیط کار.
- ضرورت توجه به حوزه HSEQ به ویژه رعایت ایمنی در راستای 

دستورعمل های مدون و نیز الزامات پدافند غیرعامل.

برای بازپس گیری سهم بازار نفت 

تولید نفت ایران باید 
به باالتر از سطح پیش از تحریم برسد

یک کارشناس جهانی حوزه انرژی اعالم کرد ایران برای پس گرفتن 
سهم خود از بازار، باید تولید نفت خود را به فراتر از سطح پیش از 

تحریم  برساند.
به گزارش ایسنا، هری شیلینگیریان، مدیر راهبرد بورس کاال در بانک 
مجموع  رشد  به  توجه  با  کرد  اعالم  پارییباس،  پی  ان  بی  فرانسوی 
تولید نفت در سطح جهان، ایران برای پس گرفتن سهم خود از بازار 
نفت باید تولید نفت را به بیش از سطح پیش از تحریم افزایش دهد.

وی گفت: تمایزی مهم میان تولید نفت و سهم از بازار وجود دارد؛ 
با توجه به رشد تولید جهانی، حجم تولید مورد نیاز ایران برای پس 

گرفتن سهم خود از بازار نفت، باالتر است.
به گفته این مدیر بانکی اگرچه تولید نفت کنونی ایران به سطح پیش 
از تحریم نزدیک شده است، برای پس گرفتن سهم پیشین این کشور 

از بازار، باید تولید آن باز هم افزایش یابد.
شیلینگیریان با اشاره به عزم ایران برای پس گرفتن سهم خود از بازار 
نفت، تأیید کرد که این کشور نمی تواند در هیچ توافقی برای محدود 

کردن عرضه نفت مشارکت داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به پافشاری عربستان بر لزوم همراهی ایران با 
نفت عراق  تولید، رشد ظرفیت صادرات  افزایش  از  برنامه خودداری 
نیجریه  و عزم کشورهایی همچون  این کشور،  از میدان های جنوب 
پایان تنش های داخلی،  نفت در صورت  تولید  افزایش  برای  لیبی  و 
احتمال یافتن راه حل مشترک برای مهار عرضه نفت را بسیار دشوار 

توصیف کرد.
ناکامی  به  اشاره  با  پارییباس،  ان پی  بی  بورس کاالی  راهبرد  مدیر 
گفت:  عرضه،  مهار  برای  نفت  تولیدکنندگان  پیشین  نشست های 
مسئله این است بازار چه زمانی باالخره از توافق تولیدکنندگان ناامید 
می شود؛ گمان می کنم پس از شکست احتمالی نشست الجزیره، بازار 
وین،  در  نوامبر  ماه  در  اوپک  آینده  نشست  نتیجه  منتظر  همچنان 

باقی می ماند.
به  نفت  قیمت  افت  افزود:  شیلینگیریان  بلومبرگ،  گزارش  براساس 
کمتر از 40 دالر برای هر بشکه، احتمال بیشتری نسبت به افزایش 

قیمت این کاال به بیش از 50 دالر دارد.

تغییر مسیر سیالب برای تضمین امنیت 
خط لوله مرکز انتقال امام تقي

برای قسمتی از خط لوله هشت اینچ مرکز انتقال نفت امام تقی به 
تربت حیدریه که در مسیر سیالب قرار داشت، با ترانشه زنی کوه و 

هدایت سیالب به خارج از حریم، انتقال پایدار و ایمن تضمین شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و 
تعمیرات  واحد  رییس  ایران منطقه شمال شرق؛  نفت  مخابرات 
خط این منطقه ضمن تاکید بر این مطلب گفت: هدایت سیالب ها 
به خارج از محدوده حریم خطوط لوله یکی از راه های تامین امنیت 
جغرافیایی  خاص  موقیت  افزود:  جامعی  است.محمدمهدی  خطوط 
این منطقه باعث شده تا بخشی از خطوط لوله این منطقه از بستر 
رودخانه های فصلی عبور  کند و ممکن است بر اثر جاری شدن سیالب 
در این رودخانه ها و اصابت سنگ های بزرگ درون سیالب به خطوط 
لوله، خط دچار پارگی شود، لذا برای جلوگیری از این امر یا در مسیر 

سیالب سد ساخته و یا مسیر سیالب را تغییر می دهیم.
وی گفت: این تدابیر باعث به حداقل رساندن حوادث ناشی از جاری 

شدن سیالب و آسیب رسیدن به محیط زیست می شود.

در معامالت روزجمعه ثبت شد؛

افت 4 درصدی قیمت نفت 
در پی احتمال شکست نشست 

الجزایر 

با کاهش امیدواری ها نسبت به تصیمم گیری اوپک 
در نشست الجزایر برای کاهش تولید، قیمت جهانی 
نفت 4 درصد کاهش یافت و به کمتر از 46 دالر در 

هر بشکه رسید. 
از  هایی  نشانه  با مشاهده  گزارش،  این  اساس  بر 
پیشرفت اندک در مذاکرات ایران و عربستان برای 
دستیابی به توافق در آستانه نشست الجزایر در هفته 
آینده، قیمت نفت روز جمعه 4 درصد کاهش یافت.

دیگر عاملی که به کاهش قیمت نفت کمک کرد، 
های  شرکت  داد  نشان  که  بود  آمارهایی  انتشار 
آمریکایی در مسیر افزودن بیشترین مقدار سکوهای 
از 2 سال  تعداد سکوهای خود  به  نفتی  حفاری 

گذشته تاکنون هستند.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در 
پایان معامالت دیروز، با یک دالر و 76 سنت، معادل 
3.7 درصد کاهش به 45 دالر و 89 سنت رسید. 
در این هفته، قیمت نفت برنت 0.3 درصد افزایش 
یافت.قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا 
نیز در پایان معامالت دیروز با یک دالر و 84 سنت، 
به 44 دالر و 48 سنت  معادل 4 درصد کاهش 
رسید، اما افزایش هفتگی 3 درصدی را تجربه کرد.

قیمت نفت پس از آن کاهش یافت که منابع آگاه 
گفتند، عربستان انتظار ندارد در نشست الجزایر که 
روز 28 سپتامبر برگزار خواهد شد، تصمیمی در 

مورد فریز نفتی اتخاذ شود.
از مواضع مقامات سعودی گفت:  آگاه  یک منبع 
»نشست الجزایر یک نشست تصمیم سازی نیست. 

بلکه نشستی برای مشورت است.«
عربستان  شد  اعالم  که  زمانی  جمعه  روز  اوایل 
امسال  ایران  که  صورتی  در  که  کرده  پیشنهاد 
تولید خود را محدود کند، تولیدش را کاهش دهد، 
قیمت نفت افزایش یافت.قیمت نفت معموال قبل از 
برگزاری نشست های اوپک با نوساناتی همراه می 
شود و روز جمعه نیز علیرغم انتشار اخباری در مورد 
سومین کاهش هفتگی متوالی در حجم ذخایر نفت 
خام آمریکا، نشست اوپک بر معامالت بازار نفت سایه 

افکنده بود.
موسسه ماکوئیر کپیتال در یادداشتی با اشاره به 
نشست الجزایر نوشت: »بی نتیجه بودن این نشست 

یک شکست دیگر برای اوپک خواهد بود.«

حضور مشروط روسیه 
در نشست غیررسمی اوپک

 
 روسیه حضور خود را در نشست غیررسمی اوپک 
تعیین  بر  این سازمان  اعضای  اجماع  به  مشروط 

سقف تولید نفت کرده است. 
  به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، روسیه اعالم 
کرده است در صورتی در نشست غیر رسمی اعضای 
در  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
الجزایر حضور می یابد که اعضای این سازمان بر 

تعیین سقف تولید نفت به اجماع رسیده باشند.
بدان معناست که گفت وگوها  این موضع روسیه 
از  پس  به  است  ممکن  نفت  بازار  تثبیت  درباره 

نشست هفته جاری در الجزیره کشیده شود. 
این  نماینده  کردند  اعالم  روسی  آگاه  منبع  سه 
کشور قرار است در مجمع بین المللی انرژی که 
این هفته در الجزایر تشکیل می شود حضور یابد، 
اما وی ممکن است در نشست غیررسمی اوپک که 
چهارشنبه 28 سپتامبر )هفتم مهر( در حاشیه این 

مجمع برگزار می شود شرکت نکند. 
گفته می شود که نماینده مسکو ممکن است پیش 
از آغاز گفت وگوی غیررسمی اوپک، الجزیره را ترک 
کند. روسیه تنها زمانی در گفت وگوی تثبیت سطح 
تولید نفت حضور می یابد که اعضای اوپک، خود در 

مورد این موضوع به اجماع رسیده باشند. 
آرکادی دوارکوویچ، معاون نخست وزیر روسیه گفته 
توافق  به  رسیدن  کشور  این  دولت  اگرچه  است: 
در الجزایر را امری محتمل می داند، اما هر یک از 
کشورهای شرکت کننده به دنبال منافع خود هستند 

که سبب پیچیده شدن گفت وگوها می شود. 

پیشنهاد جدید عربستان به ایران 
برای اجرای طرح فریز نفتی 

نفتی  جدید  پیشنهاد  از  منابع  برخی  درحالی 
عربستان به ایران برای پیوستن به طرح فریز نفتی 
خبر داده اند که باید توجه داشت این پیشنهاد بر 
فعالیت های توسعه ای بخش نفت ایران تاثیرمنفی 

نداشته باشد. 
کرد  اعالم  نفتی  آگاه  منابع  از  نقل  به  رویترز 
عربستان سعودی در جریان مذاکرات با ایران به 
 طور مشروط با کاهش تولید نفت خود برای تقویت 
افراد  این  .به گفته  قیمت ها موافقت کرده است 
مقامات عربستان در ماه جاری به مقامات ایرانی 
را  نفت خود  تولید  تهران  اگر  اند  پیشنهاد کرده 
در سطح کنونی فریز کند ریاض هم تولید نفت 
خود را تا سطح اوایل سال جاری میالدی کاهش 
خواهد داد.هنوز خبری در مورد واکنش ایران به 
این پیشنهاد منتشر نشده است اما از سوی دیگر 
عربستان به طور دقیق مشخص نکرده است حاضر 
است چقدر تولید نفت خود را کاهش دهد و انتظار 
دارد که ایران در چه سطحی تولید نفت خود را 

فریز کند.
بر اساس گزارش های غیر رسمی تولید نفت ایران 
در حال حاضر به 3.6 میلیون بشکه در روز رسیده 
است که کمتر از میزان تولید نفت این کشور پیش از 
اجرایی شدن تحریم هاست. ایران اعالم کرده است 
در صورت افزایش تولید نفت خود به 4 میلیون 
بشکه در روز حاضر است با طرح فریز نفتی موافقت 
کند.متوسط تولید نفت عربستان در 5 ماهه ژانویه تا 
می 2016 بالغ بر 10.2 میلیون بشکه در روز بوده 
اما این رقم در ماه های بعد افزایش یافته و در ماه 
اوت به اوج خود یعنی 10.63 میلیون بشکه در روز 

رسیده است. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

معاون وزیر نیرو گفت: با دستور وزیر نیرو، سند 
ملی آب کشور در حال تهیه است و مقرر شده 
بعد از تهیه این سند، آنرا در شورای عالی آب 
کشور به بحث بگذاریم و نتیجه را در صورت 
ارائه  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  نیاز 
دهیم و سند کلی به تأیید مقام معظم رهبری 

برسد. 
رحیم میدانی در نشستی خبری اظهار داشت: 
سر  پشت  حالی  در  را   95  -  94 آبی  سال 
گذاشته ایم که این سال با متوسط بارش های 
241 میلیمتر جزو سالهای خوب بارشی کشور 

بود.
 94 آبی  سال  بارشهای  میزان  افزود:  وی 
رشدی  آن  از  قبل  آبی  سال  به  نسبت   95  -
به درازمدت کاهشی 2  و نسبت  22 درصدی 

درصدی داشته است.
اینکه »با وجود رشد  بیان  با  نیرو  معاون وزیر 
بارشها نسبت به سال گذشته، تراز بارش برخی 
های  بارش  میزان  بوده«، گفت:  منفی  استانها 
12 استان نسبت به متوسط درازمدت و میزان 
گذشته  سال  به  نسبت  استان   8 های  بارش 

منفی بوده است.
وی ادامه داد: استانهای پرآبی چون کهکیلویه 
و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب 
بارشها  کاهش  درصد   17 و  درصد   22 شاهد 
و  بودند  مواجه  درازمدت  متوسط  به  نسبت 
به  نسبت  بارش  کاهش  درصد   30 با  اصفهان 

درازمدت از استانهای کم بارش کشور است.

استان  در  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
مدیریت  را  آب  توانستیم  سختی  به  اصفهان 
میلیون   190 ماه  شهریور  پایان  در  و  کنیم 
مترمکعب حفظ کردیم تا آب مورد نیاز شرب و 
صنایع این استان در پاییز تأمین شود اما امکان 
تأمین آب کشت پاییزه اصفهان را نداریم و آبی 

برای کشت پاییزه اصفهان تأمین نخواهد شد.
میدانی با بیان اینکه »نگرانی ما از تأثیرپذیری 
کشور از تغییر اقلیم منتفی نشده است«، گفت: 
تغییر  از  ناشی  درجه   1.1 تاکنون  ما  کشور 
اقلیم افزایش دما داشته است و تا 2 درجه هم 

افزایش دما خواهد داشت.
باید  توسعه  ششم  برنامه  طول  در  افزود:  وی 
11 میلیارد مترمکعب از مصرف آب کشور کم 

کنیم و در آخر برنامه به این نقطه برسیم که 
 11 ایم  توانسته  برنامه  اول  به  نسبت  بگوییم 
میلیارد مترمکعب از مصرف ساالنه آب کشور 

کم کنیم.
اینکه »برخی بی  از  انتقاد  با  نیرو  معاون وزیر 
دلیل اطالعات پایه آب کشور را زیرسوال می 
کشور  آب  پایه  آمار  و  اطالعات  گفت:  برند«، 
بسیار دقیق بررسی و تهیه شده و اینکه برخی 
به هر دلیل این اطالعات را زیر سوال می برند 

اصال به نفع کشور نیست.
وی ادامه داد: برخی افراد نیز در خصوص انتقال 
آب بین حوزه ای ایجاد شک و شبهه می کنند 
و بیان می کنند که نباید آب را بین حزوه های 
مختلف انتقال دهیم که این هم درست نیست؛ 

وقتی در افق 1404 بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته ایران 106 میلیون نفر جمعیت 
از جمعیت  نفر  میلیون   50 که  داشت  خواهد 
بود،  خواهند  ساکن  مرکزی  فالت  در  کشور 
باید پرسید جز با انتقال بین حوزه ای آب، چه 
راهکاری برای تأمین آب ساکنان فالت مرکزی 

خواهیم داشت؟
میدانی با اشاره به تعیین سیاست های 5 گانه 
کلی کشور در بخش آب در سال 79 گفت: با 
دستور وزیر نیرو، سند ملی آب کشور در حال 
تهیه است و مقرر شده بعد از تهیه این سند، 
آنرا در شورای عالی آب کشور به بحث بگذاریم 
و نتیجه را در صورت نیاز به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارائه دهیم و سند کلی به تأیید 

مقام معظم رهبری برسد.
سال  پایان  تا  کشور  آب  ملی  سند  افزود:  وی 
و  تأیید  نهایی  مراحل  و  تهیه می شود  جاری 

ابالغ آن طی خواهد شد.
دوازدهمین  کار  به  آغاز  از  نیرو  وزیر  معاون 
نمایشگاه بین المللی آب کشور در روز چهارم 
با  امسال  نمایشگاه  گفت:  و  داد  خبر  مهرماه 
برگزار  خارجی  و  داخلی  شرکت   399 حضور 
خارجی  شرکت   140 که  طوری  به  شود  می 
حضور  نمایشگاه  این  در  جهان  کشور   25 از 

خواهند داشت.
برگزاری  با  امسال  نمایشگاه  افزود:   وی 
ادامه  مهرماه  هفتم  تا  تخصصی  های  نشست 

می یابد.

معاون وزیر نیرو خبر داد: 

سند ملی آب کشور تا پایان سال تدوین می شود

ملی  شرکت  تلفیقی  برنامه ریزی  مدیر 
الیه های  می دهیم  ترجیح  ما  گفت:  نفت 
دریایی  میادین  بعضی  و  خامی  بنگستانی، 
کنیم  واگذار   IPC قالب  در  زودتر  را 
که  است  میادینی  ما  اولویت  واقع  در  و 
پیچیدگی بیشتری دارد و سرمایه بیشتری 

می طلبند.
پرسشی  به  پاسخ  در  دلپریش  عبدالمحمد 
قالب  در  میادین  واگذاری  اولویت  درباره 
گفت:  تلفیقی  برنامه ریزی   دید  از   IPC
سرمایه   که  میادینی  و  مشترک  میادین 
دارد  زیادی  پیچیدگی  یا  می طلبد  زیادی 
از جمله میادین دریایی و میادین مشترک 

ما با عراق در اولویت هستند.
برنامه های  به  نیاز  که  میادینی  افزود:  وی 
ضریب  افزایش  برای   IOR و   EOR
را  آنها  برای  الزم  سرمایه  و  دارند  بازیافت 

نداریم هم در اولویت هستند.
برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت  مدیر 
با بیان اینکه باید به الیه ها و مخازن توجه 
ما  مثال  کرد:  تصریح  میادین،  به  تا  کنیم 
اولویت  را  خامی  و  بنگستانی  الیه های 
اما درباره مخازن آسماری چنین  می دانیم 
در  ما  همکاران  چون  ندارد  وجود  اولویتی 
این  درباره  زیادی  اطالعات  نفت  شرکت 

ترجیح  ما  کرد:  تاکید  دارند.وی  الیه ها 
و  خامی  و  بنگستانی  الیه های  می دهیم 
قالب  در  زودتر  را  دریایی  میادین  بعضی 
ما  اولویت  درواقع  و  کنیم  واگذار   IPC
و  بیشتر  پیچیدگی  که  است  میادینی 

می طلبند. بیشتری  سرمایه 
تیمور  آب  مثال  داد:  توضیح  دلپریش 
منصوری،  بنگستان  اهواز،  بنگستان  یا 
امثال  و  کوپال  بنگستان  مارون،   بنگستان 

آن اولویت بیشتری برای واگذاری دارد.
تمایل  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
پرریسک  میادین  به  ورود  به  خارجی ها 
ما  برای  اینها  که  است  درست  گفت: 
اما  می شوند  محسوب  دشواری  مخازن 
و  تمرکز  آنها  روی  اگر  که  است  مخازنی 
بهره   اقتصادی  نظر  از  شود  سرمایه گذاری 
خوبی دارند و خارجی ها برای آنها خواهند 

آمد.
سندی  این  از  پیش  فارس،  گزارش  به 
ملی  شرکت  آن  در  که  بود  شده  منتشر 
الیه های  و  مخازن  ذکر  جای  به  نفت 
را  میادین  کل  اطالعات  مشخص، 
از   IPC قالب  در  واگذاری  برای 
درخواست  مجموعه  زیر   شرکت های 

کرده بود.

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

یافت. افزایش خواهد  سال  پایان 
و  شصت  مناسبت  به  صفایی  علی اکبر 
ملی  شرکت  تاسیس  سالروز  یکمین 
به  ورود  بر  عالوه  گفت:  ایران  نفتکش 
بازارهای بین المللی، الزم بود کشور ایران 
صادرکننده  کشورهای  سایر  مانند  نیز 
نقل  و  حمل  در  مناسبی  سهم  نفت 
تا  گیرد  عهده  به   سیاه  طالی  دریایی 
عالوه بر نفوذ در بازارهای جهانی، اسباب 
برای  هم  را  ضروری  و  الزم  امکانات  و 
مواقع  و  عادی  شرایط  در  نفت  فروش 

باشد. داشته  اختیار  در  بحرانی 
نفتکش  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
سال  در  سرانجام  اینکه  بیان  با  ایران 
در  نفتکش  ناوگان  تشکیل  ایده   1334
گفت:به  و  درآمد  فعل  به  قوه  از  کشور 
شرکت  اولین  بنای  سنگ  ترتیب  این 
شرکت  و  شد  زده  کشور  نفتی  کشتیرانی 
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شد. تاسیس 
نفتکش  اینکه شرکت ملی  به  اشاره  با  وی 
تحویل گیری  با  ابتدا  در  را  خود  کار  ایران 
تنی  هزار   35 نفتکش  کشتی  فروند  یک 
توسعه ای  اقدامات  با  گفت:  کرد  آغاز 
پیروزی  از  پس  بخصوص  گرفته  صورت 
کشتی های  تعداد  امروز  اسالمی،  انقالب 
شرکت ملی نفتکش ایران به 69 فروند و با 
رسیده  تن  میلیون   15.5 بر  بالغ  ظرفیتی 
بزرگترین  جایگاه  در  را  شرکت  این  و 

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

هستند. برخوردار 
ایران  نفتکش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
از  فروند   12 تاکنون  اینکه  بیان  با 
اجاره  تحت  شرکت  این  کشتی های 
است  گرفته  قرار  خارجی  شرکت های 
شرکت های  تمایل  به  توجه  با  افزود: 
نفتکش  کشتی های  اجاره  به  خارجی 
افزایش  سال  پایان  تا  تعداد  این  ایران، 

یافت. خواهد 

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت نفت خبر داد:

IPC جزئیات میادین نفتی اولویت دار برای واگذاری در قالب
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران اعالم کرد

اجاره 12 نفتکش ایرانی به شرکت های اروپایی

مصرف کاهش  برای  نفت  وزارت   طرح 
 سوخت های مایع در صنایع کشور و افزایش 

ضریب نفوذ گاز در این بخش کلید خورد. 
امور  در  نفت  وزیر  مشاور  آستانه،  محمود 
هزار   18 آمار،  براساس  کرد:  اظهار  گازرسانی 
واحد صنعتی عمده و جز در کشور ساالنه دو 
میلیارد و 700 میلیون لیتر انواع فرآورده های 
جایگزینی  برای  که  کنند  می  مصرف  نفتی 
شده  ریزی  برنامه  گاز  با  واحدها  این  سوخت 

است.
افزود:  گازرسانی  امور  در  نفت  وزیر  مشاور   
این  مصرفی  مایع  سوخت  با  گاز  جایگزینی 
به شمار  نفت  اهداف صنعت  از جمله  واحدها 
می آید که برای تحقق این برنامه طرح بزرگی 
تهیه و مذاکراتی نیز با شورای اقتصاد و سازمان 

برنامه و بودجه انجام شده است.
به  گازرسانی  طرح  پیشنهاد  داد:  ادامه  وی 
صنایع به شورای اقتصاد ارائه شده و امیدواریم 
را  امکانات خوبی  این طرح  تصویب  با  بتوانیم 
برای گازرسانی به صنایع بویژه اجرای خطوط 

لوله انتقال گاز فراهم کنیم.
به  صنایع  این  از  تعدادی  آستانه،  گفته  به   
خطوط لوله، انشعاب و ایستگاه نیاز دارند و این 

در حالی است که این صنایع توان اجرای آن را 
ندارند و باید با فراهم کردن تسهیالت، زمینه 

تحقق این برنامه را ایچاد کنیم.
یادآور  گازرسانی  امور  در  نفت  وزیر  مشاور 
بخش  مدیریت  با  که  مذاکراتی  براساس  شد: 
انرژی سازمان برنامه و بودجه انجام شده، این 
مصوبه پس از تصویب در شورای اقتصاد ابالغ 

می شود.
مردم زاهدان از مزایای گاز برخوردار 

می شوند
استان  به  گازرسانی  طرح  به  ادامه  در  وی   
گفت:  و  کرد  اشاره  بلوچستان  و  سیستان 
حوزه  در  خوبی  های  فعالیت  خوشبختانه 
گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان انجام 

شده است.
 به گفته آستانه، امیدواریم تا پایان امسال خط 
افتتاح و زمینه  ایرانشهر به زاهدان  انتقال گاز 
برخورداری مردم زاهدان از مزایای گاز فراهم 

شود.
 مشاور وزیر نفت در امور گازرسانی ادامه داد: 
افزون بر گازرسانی به بخش خانگی، گازرسانی 
به نیروگاه زاهدان نیز در دستور کار قرار دارد.

 وی یادآور شد: هم اکنون نیروگاه اول ایرانشهر 
به شبکه گاز متصل شده و نیروگاه دوم نیز به 

تدریج به شبکه متصل خواهد شد.
توجهی  قابل  بخش  تاکنون  داد:  ادامه  آستانه 
است  شده  متصل  شبکه  به  ایرانشهر  شهر  از 
و  سیستان  استان  دیگر  شهرهای  تدریج  به  و 
بلوچستان نیز در برنامه گازرسانی قرار خواهد 

گرفت.
اشاره  با  گازرسانی  امور  در  نفت  وزیر  مشاور   
ایرانشهر به چابهار  انتقال گاز  به طراحی خط 
برگزاری  مراحل  و  تهیه شده  این طرح  گفت: 

مناقصه آن نیز در دست اجراست.
 به گفته وی، پس از اجرای خط لوله انتقال گاز 
انتقال گاز زابل  لوله  ایرانشهر به زاهدان، خط 

نیز ساخته می شود.

همگام با گسترش شبکه گازرسانی در روستاها؛

طرحوزارتنفتبرایافزایشضریبنفوذگازدرصنایعکلیدخورد

کاالی  تامین  و  ساخت  پشتیبانی  مدیریت    
شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از وزارت نفت 
بومی سازی 10 گروه  اجرای طرح  در مسیر  و 
خانواده کاالهای پرمصرف صنعت نفت، تاکنون 
52 قرارداد به ارزش تقریبی 700 میلیارد تومان 
رامین  است.    کرده  امضا  داخلی  سازندگان  با 
قلمبر دزفولی، مدیر پشتیبانی ساخت و تامین 
کاالی شرکت ملی نفت ایران به تشریح آخرین 
وضع طرح بومی سازی 10 گروه خانواده کاالها 
و  پرداخت  نفت  صنعت  پرمصرف  تجهیزات  و 
گفت: با دستور وزیر نفت و پس از بررسی های 
کارشناسی، پروژه های ده گانه در اواخر سال 93 
مجری  عنوان  به  نفت  کاالی  شرکت  و  تعریف 
این طرح انتخاب شد.وی افزود: متناسب با این 
ده گانه،  های  پروژه  از  یک  هر  برای  مسئولیت، 
مدیر پروژه تعیین شد و فعالیت های مربوط به 

سال  در  کاال  شرکت  انحالل  از  پس  طرح  این 
93 تاکنون با قوت ادامه دارد.قلمبر با بیان این 
که تاکنون از مجموع 10 گروه تجهیزات مدنظر 
این طرح، 52 قرارداد مربوط به چهار گروه  در 
از تجهیزات نهایی شده است، گفت: ارزش این 

قراردادها بالغ بر 700 میلیارد تومان است. 
به گفته این مقام مسئول، تجهیزات سرچاهی و 
رشته های تکمیلی درون چاهی، پمپ های درون 
های  مته  انواع  سرچاهی،  های  پمپ  و  چاهی 
حفاری و ابزارهای اندازه گیری حفاری، عناوین 
چهار پروژه ای است که قراردادهای ساخت داخل 

فناورانه آنها منعقد شده است. 
 برگزاری مناقصه لوله های 
CRA طی روزهای آتی

وی با بیان این که پروژه ساخت انواع لوله نیز در 
حال نهایی شدن است، افزود: این پروژه شامل 

درز  بدون  جداری  های  لوله 
لوله های  اینچ،  تا 13  از 3.8 
 30 تا   20 از  درز  با  جداری 
 ،CRA اینچ، لوله های مغزی
لوله های حفاری و لوله های 
جریانی بدون درز باالی 6 اینچ 
های  لوله  مناقصه  که  است 

مغزی CRA به منظور تامین 600 کیلومتر لوله 
مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس تا پایان مهرماه 

برگزار می شود. 
پیگ های  به  مربوط  مناقصه  برگزاری  از  قلمبر 
هوشمند در روزهای اخیر خبر داد و گفت: این 
مناقصه بر اساس مجوز کمیسیون مناقصه های 
پشتیبانی  مدیریت  در  ایران  نفت  ملی  شرکت 

ساخت و تامین کاالی این شرکت برگزار شد. 
حائز  تنها ساخت  پروژه،  این  در  وی،  گفته  به 

در  پیگ ها  خدمات  ارائه  بلکه  نیست  اهمیت 
مدت زمان استفاده از سوی شرکت سازنده نیز 
فوالدهای  گروه  درباره  قلمبر  است.   نیاز  مورد 
گروه  این  مناقصه  اگرچه  داد:  توضیح  آلیاژی 
دلیل  به  هوشمند  پیگ های  مانند  نیز  کاالیی 
اما  شد،  مواجه  تاخیر  با  کاال  شرکت  انحالل 
تجمیع نشدن نیازهای شرکتهای استفاده کننده 
پتروشیمی  های  مجتمع  اغلب  که  کاال  این  از 
پروژه  این  شدن  اجرایی  در  تاخیر  به  هستند، 

دامن زده است.

  استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی در دستور کار وزارت نفت

  7۰۰ میلیارد تومان قرارداد با سازندگان ایرانی امضا شد
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لزوم توجه به قدرت خرید مردم

شهباز حسن پور بیگلری
عضوکمیسیون برنامه، بودجه مجلس

 
صدور کارت های اعتباری برای خرید کاال اقدام 
مناسبی برای تقویت قدرت خرید مردم است.

بسته های خروج از رکود اقتصادی باید قابلیت 
اجرا در کشور را داشته باشد تا تحرکی در بازارها ایجاد شود.از این رو 
سود کارت های اعتباری بانکی خرید کاال باید متناسب با نرخ تورم تعیین 
شود.شرایط ارائه کارت های اعتباری بانکی خرید کاال باید آسان باشد تا 
بخش قابل توجهی از خانوارها را تحت پوشش قرار دهد.باید درنظرداشت 
که موضوعات اقتصادی بهم وابسته هستند؛بطورمثال اگر در طرح کارت 
های اعتباری بانکی خرید کاالی ایرانی مدنظر باشد زمینه اشتغال زایی 
درکشور فراهم می شود.اینکه درفرآیند خریدکاال با استفاده از تسهیالت 
بانکی، موضوع نیاز به ارائه پیش فاکتور به بانک حذف شود،فرآیند خرید 
را تسهیل می کند.نرخ سود بانکی کارت های اعتباری خرید کاال جای 
تامل دارد.براساس اخبار منتشر شده درخصوص کارت های خرید کاالی 
ایرانی شنیده می شود؛اعتبار بانکی اختصاص یافته با نرخ سود بانکی 18 
درصد ارائه می شود که این موضوع جای تامل دارد.نرخ سود 18 درصدی 
کارت های اعتباری بانکی برای خرید کاال و خدمات با نرخ تورم تناسبی 
ندارد.نرخ سود باالی کارت های اعتباری بانکی با هدف ارائه این کارت 
های اعتباری که افزایش قدرت خرید مردم و تسهیل در ارائه خدمات 
بانکی است،متناسب نیست و نباید سودی از مردم دریافت شود.اگر بانک 
ها اصرار دارند در موضوع کارت های اعتباری بانکی سود دریافت کنند؛باید 
نرخ  سود کارت ها متناسب با نرخ تورم اعالمی از سوی رئیس جمهور 
باشد.مسئوالن بانکی درخصوص کارت های خریدکاال اظهار داشته اند که 
کارت های بانکی اعتباری با نرخ سود بانکی 18 درصد ارائه می شود باید 

این نرخ در راستای تقویت قدرت خرید خانوارها باشد..
 

کشاورزی
افزایش 6درصدی صادرات زعفران

 نایب رئیس شورای ملی زعفران از رشد حدود 6 درصدی صادرات طالی 
سرخ در 5 ماهه امسال خبر داد و گفت: برداشت زعفران از 25 مهرماه 
در کشور آغاز می شود.غالمرضا میری آمار صادرات زعفران را در 5 ماهه 
امسال اعالم کرد و اظهارداشت: تا پایان مردادماه 50 تن و 804 کیلوگرم 
زعفران به ارزش حدود 73 میلیون دالر از کشور صادر شده است.وی به 
مهر گفت: میزان صادرات در 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 5.7 درصد رشد داشته است.نایب رئیس شورای ملی زعفران 
با بیان اینکه قیمت طالی سرخ در هفته های اخیر تغییری نداشته است، 
اضافه کرد: درحال حاضر نرخ هرکیلوگرم زعفران حداقل 4 میلیون و 700 
هزار تومان و حداکثر 6 میلیون تومان است.به گفته میری برداشت رسمی 

زعفران در کشور از 25 مهرماه آغاز خواهد شد.
 

 مسکن
تصویب اختصاص 4۰۰ هزار تن قیر برای اجرای طرح های 

هادی نیمه تمام
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن از تصویب 400 هزار تن قیر در سال 
جاری برای توسعه و تکمیل طرحهای هادی نیمه تمام در کشور خبر داد. 
محمدرضا شاملو افزود: 38هزار و 131 روستای باالی 20 خانوار در کشور 
وجود دارد و عملیات اجرایی و بهسازی در 40 درصد این روستاها انجام 
شده است.معاون عمران روستایی بنیاد مسکن، اعتبارات ملی طرح هادی 
در کشور را 250 میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: هنوز تخصیص ها 
ابالغ نشده و به همین خاطر فعال توزیع استانی انجام نمی شود.شاملو 
از تخصیص 100درصدی سهمیه قیر استان کهگیلویه و بویراحمد برای 
بهسازی و آسفالت روستاهای آن خبر داد.وی با بیان اینکه سهمیه استان 
بر اساس شاخص ها و روستاهای باالی 20 خانوار در هر سال 600 هزار 
تن بوده است، تصریح کرد: با توجه به تالش و همکاری خوبی که در این 
زمینه در استان وجود داشته است این سهمیه به 27 هزار تن طی دو 

سال افزایش یافته است.
 

آئین نامه جدید وام مسکن خانواده شهدا ابالغ شد
آئین نامه تسهیالت خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده 
شهدا در جلسه 28 شهریور هیات وزیران تصویب و 31 شهریور ماه از 
سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شده است. آئین نامه تسهیالت 
خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در جلسه 28 
شهریور هیات وزیران تصویب و 31 شهریور ماه از سوی معاون اول رئیس 

جمهوری ابالغ شده است
 

 سکه و ارز
سکه کمی ارزان شد

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، نیم سکه و ربع سکه با کاهش 
هزار تومانی در بازار آزاد روز گذشته  تهران مواجه بود.قیمت سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید، نیم سکه و ربع سکه در بازار آزاد )شنبه( تهران با 
1000 تومان کاهش مواجه بود، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
بدون تغییر باقی ماند و سکه یک گرمی، هزار تومان گران شد.بر این 
اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 
119 هزار و 200 تومان، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار  آزادی طرح قدیم 
یک میلیون و 119 هزار تومان، نیم سکه 567 هزار تومان، ربع سکه 297 
هزار تومان و سکه یک گرمی 188 هزار تومان است.قیمت هر اونس طال 
در بازارهای جهانی 1338 دالر و 10 سنت و قیمت هر گرم طالی 18 
عیار 113 هزار و 967 تومان است.قیمت هر دالر در بازار آزاد روزگذشته  
تهران 3564 تومان، یورو 4010 تومان، پوند 4670 تومان، لیر ترکیه 

1220 تومان و هر درهم امارات 975 تومان است

صنعت
تولید فوالد ایران با 5.1 درصد افزایش

 به حدود 11.5 میلیون تن رسید
ایران در ماه  تولید فوالد  انجمن جهانی فوالد نشان داد که  آمارهای 
آگوست )مرداد 95( نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.1 درصد و در 8 
ماه نخست سال جاری میالدی با 5.1 درصد افزایش به 11.451 میلیون 
تن رسیده است.انجمن جهانی فوالد اعالم کرد، تولید فوالد ایران در ماه 
آگوست سال 2016  )مرداد  95( نسبت به مدت مشابه سال 2015 با از 
افزایش 8.1 درصدی روبرو شده و به 1.350 میلیون تن رسیده است. این 
رقم برای ماه ژوئن سال گذشته میالدی 1.249 میلیون تن بوده است.

بر اساس برآوردهای این سازمان جهانی، ایران به طور متوسط در 8 ماه 
نخست سال 2016 بالغ بر 11.451 میلیون تن فوالد تولید کرده است 
که نسبت به مدت مشابه سال 2015 از افزایش 5.1 درصدی مواجه 

شده است.

سرمایه گذاری 65۰ میلیون دالری 
در بندر چابهار

 
هدف  این که  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
قدرت  افزایش  دریایی  عرصه  در  ایران  اصلی 
کرد:  اظهار  است،  منطقه  بنادر  با  رقابت پذیری 
در این راستا استفاده حداکثری از تمام ظرفیت 
الزام  یک  کشور  سواحل  کیلومتری   5800
این  در  و شهرسازی  راه  وزارت  که  است  جدی 
داده  انجام  گسترده ای  برنامه ریزی های  زمینه 
نمایشگاه  چهارمین  در  آخوندی  عباس  است. 
بین المللی صنایع دریایی، افزود: ما باید با توجه 
متناسب  سهمی  بنادرمان  و  سواحل  شرایط  به 
آوریم.  وجود  به  خود  برای  ظرفیت ها  این  با 
خوشبختانه در طول ماه های گذشته صحبت های 
زیادی مبنی بر افزایش سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی صورت گرفته که این امر می تواند ما را 
به اهداف نهایی مان نزدیک کند.وی با بیان این که 
عالوه بر این که نوسازی و بهسازی بنادر، بازاریابی 
بین المللی دریایی ایران نیز امری بسیار مهم به 
ماه های گذشته  در طول  می آید، گفت:  حساب 
در  ظرفیت  افزایش  در  مثبتی  بسیار  اتفاق های 
بندر شهید رجایی به وجود آمده که ما می توانیم 
پس از نوسازی فاز یک، فاز دو را نیز نهایی کنیم و 
به زودی فاز سوم توسعه این بندر را نیز در دستور 
کار قرار دهیم. در کنار آن بحث افزایش ظرفیت 
در بنادر امام خمینی )ره( و خرمشهر در جنوب و 
بنادر امیرآباد، نوشهر و انزلی در دریای خزر نیز به 
عنوان یکی از اصلی ترین اولویت ها در دستور کار 

قرار گرفته است.
  

تاسیس میز تهران و سئول در سازمان 
توسعه تجارت دو کشور   

رییس  و  ایران  تجارت  توسعه  سازمان   رییس 
مرکز تجارت و سرمایه گذاری کره جنوبی )کترا( 
با تبیین چارچوب فعالیت مشترک شرکت های 
و سئول  تهران  میز  تاسیس  با  کره ای،  و  ایرانی 

موافقت کردند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازمان توسعه تجارت، قرار است این میزها با 
هدف آشنایي بیشتر تجار از ظرفیت ها و نیازهاي 
در  آنان  به  راهنمایي  و  پاسخگویي  و  کشور  دو 
تشکیل  کشور  دو  تجارت  توسعه  هاي  سازمان 

شود.
مجتبی خسروتاج که در راس هیاتی تجاری به 
کره جنوبی رفته بود در دیدار با »سئو کیم جائه 
هونگ« در تشریح سیاست  همکاری های مشترک 
شرکت های ایرانی و کره ای، گفت: تشکیل مراکز 
تحقیق و توسعه مشترک با شرکت هاي کره اي و 
همکاري در توسعه صادرات کاالهاي تولیدي با نام 
و نشان شرکت هاي کره اي از جمله خواسته های 

ایران در توسعه تجارت با کره جنوبی است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد:  توسعه سهم 
و  معرفي  تولیدي،  کاالهاي  مونتاژ  در  ایران 
بکارگیري قطعات تولیدي در زنجیره تامین کاال 
توسط شرکت هاي کره اي از دیگر مواردی است 
که باید مورد توجه شرکت های کره ای قرار بگیرد.

ظرفیت های  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  خسروتاج 
تولیدی فراوانی دارد، اظهار داشت: سرمایه گذاري 
مشترک و توسعه صنعت قالب سازي به ویژه در 
که  است  مواردی  از  خانگي  محصوالت  تولید 
آتی  سیاست  های  باید  و  مانده  مغفول  تاکنون 

همکاری دو کشور با تاکید بر آنها تدوین شود.

عرضه کارت های اعتباری بانک مرکزی 
در شعب بانک ملی ایران

شعب بانک ملی ایران نسبت به ثبت درخواست 
های مشتریان و اعتبارسنجی های الزم درخصوص 
دریافت کارت های اعتباری بانک مرکزی در سه 

نوع طالیی، نقره ای و برنزی اقدام می کنند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، مشتریان دارنده یکی از انواع حساب ها در 
این بانک می توانند با مراجعه به شعب نسبت 
این کارت ها  به ثبت درخواست جهت دریافت 
اقدام کنند و پس از انجام اعتبارسنجی های الزم 
توسط بانک ، یکی از کارت های برنزی تا سقف 
10 میلیون تومان، نقره ای تا سقف 30 میلیون 
را  تومان  میلیون   50 سقف  تا  طالیی  و  تومان 

دریافت کنند.
 اعتبار این کارت ها گردشی بوده و امکان استفاده 
مجدد از اصل تسهیالت بازپرداخت شده وجود 

دارد. 
این کارت ها در چارچوب عقد مرابحه و با سود 18 
درصد می باشد و از امکان تقسیط اعتبار مصرف 

شده تا سقف 36 قسط را نیز دارا می باشد.

خودرو
ایران در عمان خط تولید خودرو 

راه اندازی می کند
رایزن بازرگانی ایران در عمان با اشاره به راه اندازی 
خط تولید مشترک ایران خودرو با سرمایه گذار 
عمانی، گفت: در چهار ماه امسال 275 میلیون 
به  مهندسی  خدمات  و  غیرنفتی  کاالهای  دالر 
به  اشاره  با  عبدالخانی  شد.عباس  صادر  عمان 
همکاری های ایران و عمان در بخش های مختلف 
مختلفی  گذاری  سرمایه  موارد  گفت:  تجاری، 
میان دو کشور برقرار شده است از جمله اینکه 
قرارداد همکاری میان شرکت ایران خودرو و طرف 
عمانی به امضا رسیده که براساس آن خط تولید 
خودروی دنا در منطقه آزاد ُدُقم عمان در دست 
احداث است که محصوالت این کارخانه به یمن 
با بیان  و کشورهای آفریقایی صادر می شود.وی 
اینکه عمانی ها نیز قصد دارند یک شهرک صنعتی 
بزرگ برای ورود به بازارهای ایران، افغانستان و 
کشورهای آسیای میانه در چابهار احداث کنند، 
افزود: حجم مبادالت تجاری دو کشور در سال 
همچنین  است  بوده  دالر  میلیارد  یک  گذشته 
دالر  میلیون  امسال 275  نخست  ماه  چهار  در 
به  مهندسی  فنی  خدمات  و  غیرنفتی  کاالهای 
عمان صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه 

پارسال 161 درصد افزایش داشت.

یادداشت خبر

دستورالعمل  طبق  اقتصاد:درحالی  گروه 
جدید بانک مرکزی، عرضه کارت های اعتباری 
ابتدای  از  باید  تومانی  میلیون   50 و   30  ،10
های  بانک  تعداد  که  شد  می  آغاز  مهرماه 
یک  انگشتان  از  کمتر  مهم  این  در  پیشتاز 
دست می باشند.بانک مرکزی چند هفته قبل 
و  دولتی  های  بانک  به  بخشنامه ای  صدور  با 
برای  را  خودشان  که  کرد  اعالم  خصوصی 
اعتباری 10، 30 و 50  توزیع کارت های  آغاز 
کنند  آغاز  ماه  مهر  ابتدای  از  تومانی  میلیون 
در  خصوص  این  در  کافی  آمادگی  هنوز  ولی 
آمادگی  شود.عدم  نمی  مشاهده  بانکی  نظام 
در  اعتباری  کارت های  توزیع  برای  ها  بانک 
اینبار  است؛  مشهود  شعب شان  اطالعی  بی 
مرکزی  بانک  که  قبل  دفعات  مانند  هم 
اولتیماتومی را برای آغاز یک سیاست به بانک 
تأخیر  به  را  آن  اجرای  ها  بانک  و  داد  می  ها 
می انداختند باز شاهد تکرار ماجرا هستیم.در 
توزیع کارت های اعتباری هم خبری از اجرای 
بانک  شعب  در  مرکزی  بانک  مدنظر  سیاست 
های  بررسی  نیست.  خصوصی  و  دولتی  های 
بسیاری  هنوز  که  دارد  آن  از  حکایت  میدانی 
از بانک ها دستورالعمل مربوط به کارت های 
اعتباری رنگی را ابالغ نکرده اند.در عین حال، 
اساس  بر  اند  کرده  اعالم  نیز  ها  بانک  برخی 
آماده  همچنان  قبلی  های  دستورالعمل 
پرداخت تسهیالت خرید اعتباری به مشتریان 
به میزان 10 میلیون تومان هستند، اما وام های 
آنها  به  تا 50 میلیون تومانی هنوز  جدید 10 
البته  که  است  درحالی  است.این  نشده  ابالغ 
یک بانک خصوصی )آینده( و یک بانک دولتی 
)ملی(با صدور اطالعیه ای از آغاز توزیع کارت 
اند.بانک  داده  خبر  شعب شان  در  رنگی  های 
نقل  به  قبل  هفته  که  )ملت(  خصوصی  نیمه 
کارت  عرضه  که  شد  اعالم  آن  مدیرعامل  از 
ابتدای مهر ماه در این  های اعتباری رنگی از 
بانک آغاز می شود روزگذشته  )سوم مهرماه( 
شرایط توزیع این کارت ها را اعالم کرده که در 
متقاضی،   مدت  کوتاه  حساب  افتتاح  لزوم  آن 
با سند،  ملکی همراه  وثیقه  کتبی،  درخواست 
حقوقی  فیش  همراه  به  معتبر  نامه  ضمانت 
فرد ضامن و ... دیده می شود.مشتریان دارنده 

می توانند  بانک ها  در  حساب ها  انواع  از  یکی 
ثبت درخواست  به  به شعب نسبت  با مراجعه 
جهت دریافت این کارت ها اقدام کنند و پس از 
انجام اعتبارسنجی های الزم توسط بانک، یکی 
از کارت های برنزی تا سقف 10 میلیون تومان، 
نقره ای تا سقف 30 میلیون تومان و طالیی تا 
سقف 50 میلیون تومان را دریافت کنند.اعتبار 
استفاده  امکان  و  بوده  گردشی  کارت ها  این 
مجدد از اصل تسهیالت بازپرداخت شده وجود 
دارد. این کارت ها در چارچوب عقد مرابحه و 
با سود 18 درصد می باشد و از امکان تقسیط 
اعتبار مصرف شده تا سقف 36 قسط را نیز دارا 

می باشد.
تبلیغ یک ساله برای اجرای 15 روزه 

طرح کارت اعتباری کاال
در همین رابطه سخنگوی انجمن لوازم خانگی 
اجرای طرح  برای  تبلیغ یک ساله  به  اشاره  با 
ایرانی، گفت: این  کارت اعتباری خرید کاالی 
طرح عماًل 15 روز اجرایی شد و با وجود تمدید 
این  هنوز  مرکزی  بانک  آذرماه،  پایان  تا  طرح 
مصوبه را به بانکها ابالغ نکرده است.حمیدرضا 
در  رکود  از  خروج  طرح  اینکه  بیان  با  غزنوی 
رونمایی  دولت  توسط  گذشته  سال  مهر   25
ماه  دی   19 مرکزی  بانک  داشت:   اظهار  شد، 
مصوبه اجرای طرح کارت اعتباری کاال با سود 
اقساط  ماهه   12 بازپرداخت  و  درصدی   12
بود  قرار  وزیر  با  توافق  طبق  که  کرد  ابالغ  را 

کشوری  بازنشستگان  دولت،  کارمندان  برای 
در  اما  اجرایی شود،  بیمه شدگان  و  لشکری  و 
کارکنان  و  بازنشستگان  شامل  فقط  نهایت 
آموزش و پرورش شد.وی تصریح کرد: در 23 
اقساط  افزایش  با  مدیریت  اسفند 94 سازمان 
کاال  اعتباری  کارت  تسهیالت  بازپرداخت 
مسئله  این  ابالغ  اما  کرد،  موافقت  ماه   24 به 
گفته  شد.به  موکول  عید  تعطیالت  از  بعد  به 
وی، چند ماه بعد، سقف کارت اعتباری کاال از 
10 میلیون تومان به 6 میلیون تومان کاهش 
 95 تیرماه   15 در  سیاست ها  این  و  یافت 
توسط رئیس سازمان مدیریت ابالغ شد.غزنوی 
اجرای  زمان  که  بود  حالی  در  این  داد:  ادامه 
تیرماه   31 تا  کاال  خرید  اعتباری  کارت  طرح 
فرصت  روز   15 فقط  عماًل  و  بود  شده  تعیین 
برای اجرایی شدن طرح نهایی فروش اعتباری 
اتمام  به  اشاره  با  شد.وی  طی  ایرانی  کاالی 
پایان تیرماه، گفت:  این طرح در  زمان اجرای 
در شهریور امسال نیز توافق شد که اجرای این 
طرح تا 3 ماه یعنی تا پایان آذرماه تمدید شود 
و این در حالی است که هنوز تمدید طرح به 
اینکه در  بیان  با  نشده است.وی  ابالغ  بانک ها 
این شرایط موضوع ارائه کارت عام مطرح شده 
طرح  اجرای  گذشته  هفته  اواخر  گفت:  است، 
کارت عام اعالم شد و این در حالی است که 
خرید  اعتباری  کارت  طرح  تمدید  است  قرار 
کاالی ایرانی طی روزهای آینده ابالغ شود که 

با آغاز محرم و زمان رکود )2 ماهه(  همزمان 
بازار خواهد بود.

فقط 42 میلیارد تومان از منابع 4200 
میلیارد تومانی جذب بخش تولید شد

اینکه  بیان  با  خانگی  لوازم  انجمن  سخنگوی 
4200 میلیارد تومان منابع بانکی برای اجرای 
طرح کارت اعتباری کاال تعیین شده بود، گفت: 
رقم  این  از  تومان  میلیارد   42 فقط  تاکنون 
تأکید کرد:  است.وی  تولید شده  جذب بخش 
اعتباری  کارت  طرح  اجرای  در  مرکزی  بانک 
کاال طوری عمل کرد که به غیر از ضرر، چیزی 
بازار  زیرا  نداشت،  پی  در  تولیدکنندگان  برای 
را با انتظار 6 ماهه و تشدید رکود روبه رو کرد.
فروشگاه  هزار   11 وجود  به  اشاره  با  غزنوی 
لوازم خانگی در کشور و حدود 2 هزار مؤسسه 
گفت:  بخش،  این  در  فروش  از  پس  خدمات 
واحد  اعتباری کاال 45  اجرای طرح کارت  در 
تولیدکننده حضور داشتند که جزو بزرگترین و 
بهترین واحدهای تولید لوازم خانگی محسوب 
می شوند و با اجرای طرح اعتباری کاال متضرر 
کارت  اجرایی شدن طرح  شدند.وی همچنین 
اقتصاد  عام را در شرایطی مناسب دانست که 
کشور در وضعیت خوبی قرار داشته باشد، نه در 

شرایط رکود فعلی.
برخی  تولید  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  غزنوی 
چهارم  یک  اندازه  به  خانگی  لوازم  کارخانه های 
تولید سال 91 است، گفت:  طرح کارت عام 50 
میلیون تومانی در شرایطی قرار است اجرا شود که 
انبارها پر از کاالی وارداتی است و اجرای کارت 

اعتباری خرید کاالی ایرانی متوقف شده است.
کارت عام فقط به نفع واردات است

نفع  به  فقط  را  عام  کارت  طرح  اجرای  وی 
موضوع  گفت:  و  دانست  وارداتی  کاالهای 
برای  امن  حاشیه  یک  فقط  مقاومتی  اقتصاد 
برخی سازمان ها شده و کارت عام در شرایطی 
اشتغال  و  کشور  ضرر  به  که  می شود  ابالغ 
لزوم  بر  تأکید  با  همچنین  است.وی  داخلی 
برندهای  تقویت  برای  سرمایه گذاری  و  تالش 
ایرانی تولید لوازم خانگی، گفت:  سرمایه گذاری 
برندهای خارجی کار  داخلی در جهت توسعه 
و  داخل  اشتغال  ضرر  به  و  نیست  درستی 

کاالهای ایرانی خواهد بود.

کارت عام فقط به نفع واردات است؟

کدام بانک ها کارت اعتباری می دهند

مدیر کل دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: 25 درصد از قنات های کشور 
اخیر تجهیز، الیروبی و مرمت  ظرف دو دهه 

شده اند.
از  درصد   25 اینکه  بیان  با  سرافرازی  رضا 
تجهیز،  اخیر  دهه  دو  ظرف  کشور  قنات های 
به  ما  اظهارداشت:  شده اند،  مرمت  و  الیروبی 
دنبال پایداری، مرمت، بازسازی و تجهیز 40 
هزار کیلومتر رشته قنات هستیم که این اقدام 

نیاز به تامین اعتبار دارد.
هر  بتونی  پوشش های  و  الیروبی  هزینه  وی 
کیلومتر از این رشته قنات ها را 140 میلیون 
که  این  بیان  با  کرد.سرافرازی  عنوان  تومان 
دارد،  وجود  کشور  در  قنات  رشته  هزار   41

اظهار داشت: بیشترین قنات ها در استان یزد، 
کرمان  و  اصفهان  رضوی،  خراسان  سمنان، 
هستند که نقش مهمی در پایداری کشاورزی، 
از  جلوگیری  و  اجتماعی  امنیت  اشتغال، 

مهاجرت ایجاد می کنند.
وی قنات را یکی از منابع آبی و مصداق اقتصاد 
کرد:بخش  نشان  خاطر  و  دانست  مقاومتی 
زیادی از کشاورزی ما متکی به آب قنات هاست.
کشاورزی   جهاد  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
 11 جهانی  ثبت  شدن  نهایی  به  همچنین 
رشته قنات ایران در سازمان یونسکو در سال 
جاری اشاره کرد و آن را نتیجه اقدامات موثر 
میراث  سازمان  جمله  از  مرتبط  دستگاه های 

فرهنگی و گردشگری دانست.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه در بخش تعاون تحرک چشمگیری را در 
کشور شاهد بودیم، گفت: با توجه به طرح تکاپو 
در زمینه اشتغال، در سه سال گذشته هر سال 
در بحث اشتغال حدود 670 هزار شغل در کشور 
ایجاد شد. جمشید تقی زاده با اشاره به مشکالتی 
که نمایندگان بخش های مختلف صنعت استان 
در این جلسه مطرح کردند، اظهار کرد: تمام آنها 
را شنیدم و قول می دهم که تک تک آنها را به 
صورت مکتوب به وزیر اعالم کنم.وی با اشاره 
به مهمترین برنامه این وزارت، افزود: مهمترین 
برنامه وزارت کاستن از رنج مردم و افزایش رفاه 
اجتماعی است که در حوزه رفاه اجتماعی دولت 
دارای دو نشان شاخص امنیت غذایی و بیمه ها 
است که حرف اصلی در این حوزه را وزارت کار 

زده است.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: در بخش تعاون تحرک چشمگیری را در 
کشور شاهد بودیم. با توجه به طرح تکاپو در 
سال  هر  گذشته  سال  سه  در  اشتغال،  زمینه 
در  شغل  هزار   670 حدود  اشتغال  بحث  در 
کشور ایجاد شد.تقی زاده اضافه کرد: با توسعه 
تشکل های کارگری و کارفرمایی روابط خوبی 
بین این دو قشر ایجاد شده است و هر اندازه که 
این تشکل ها گسترش یابد، قدرت وزارتخانه نیز 
افزایش می یابد اما در بحث روابط کار به تحول 
نیاز داریم.وی ادامه داد: کارگروه های مختلفی 
برای تنظیم روابط کار به وجود آورده ایم از جمله 
کارگروه تأمین اجتماعی و فنی و حرفه ای که 
تفاهم نامه ای را نیز برای اعزام کارگر ماهر به 

ایرلند امضا کرده اند.

ثبت جهانی11رشته قنات ایران نهایی شد
مرمت 25 درصد قنات ها

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

هر سال 67۰ هزار شغل در کشور ایجاد می شود

گروه اقتصاد:با فرا رسیدن فصل پاییز به زودی 
این  قیمت  و  شده  تخلیه  خودرو  بازار  حباب 
محصوالت کاهش خواهد یافت.اگرچه در سال 
جاری بازار خودرو در رکود نسبی به سر می برد 
اما در چند هفته اخیر به دلیل نزدیکی به پایان 
فصل تابستان و رونق گرفتن سفرهای تابستانی 
مواجه  تقاضا  افزایش  مقداری  با  خودرو  بازار 
شد.افزایش نسبی تقاضای خودرو در چند هفته 
اخیر رشد قیمت برخی خودروهای داخلی را به 
البته به گفته فعاالن  دنبال داشت، رشدی که 
بازار خودرو حبابی و غیر واقعی بوده است و باید 

کاهش یابد.
در این شرایط فعاالن بازار خودرو معتقدند که 
با پایان فصل تابستان و مسافرت های تابستانی، 
قیمت ها  و  تخلیه شده  نیز  بازار خودرو  حباب 
فعال  یک  زمینه  این  یافت.در  خواهد  کاهش 
بازار خودرو می گوید: با فرا رسیدن فصل پاییز 
التهاب  تابستانی  و سفرهای  تعطیالت  پایان  و 
خواهد  بین  از  نیز  خودرو  آزاد  بازار  مقطعی 
معمول  طور  به  اینکه  بیان  با  رفت.پورحسنی 
در تابستان به ویژه شهریور ماه به دلیل افزایش 
سفرهای داخلی تقاضای خودرو افزایش می یابد، 
خاطرنشان می کند: پس از آن با آغاز فصل پاییز 
نیز به طور سنتی تقاضای خودرو در بازار کاهش 
می یابد.وی ادامه می دهد: به این ترتیب با پایان 
تابستان و فرا رسیدن فصل پاییز شاهد کاهش 
تقاضای خودرو و به دنبال آن افت قیمت این 
خودرو  بازار  فعال  بود.این  خواهیم  محصوالت 
بازار  است  ممکن  اگرچه  می کند:  خاطرنشان 
خودرو در ابتدا در برابر کاهش قیمت ها مقاومت 
کند و شاهد سقوط یکباره قیمت ها نباشیم اما 
مطمئنا به تدریج شاهد کاهش قیمت ها خواهیم 

بود.
نقدینگی بزرگترین مشکل صنعت خودرو

سایپا  گستر  سازه  نظارت  و  برنامه ریزی  مدیر 
نقدینگی  را  خودرو  صنعت  مشکل  بزرگترین 
عنوان کرد و افزود: قطعه سازان بیشترین فشار را 
از این ناحیه متحمل می شوند.مجتبی سلیمانی 
مطالعات  موسسه  علمی  هیات  عضو  سدهی، 
ضرورت  تبیین  با  بازرگانی  پژوهش های  و 
خودرو  صنعت  در  تامین کنندگان  مدیریت 
تجربیات  خصوصا  جهانی  تجربیات  تشریح  و 
زمینه،  این  آمریکایی در  و  ژاپنی  خودروسازان 
به بیان عمده ترین مشکالت صنعت قطعه سازی 

و مدیریت تامین کنندگان در خودروسازی کشور 
رابطه ای  بکارگیری قراردادهای  بر  پرداخت.وی 
بلندمدت مبتنی بر اعتماد بین تامین کنندگان 
استقبال  و  تشویق  راستای  در   و خودروسازان، 
تامین کنندگان از نوآوری در محصول و فرآیند، 
ارتقای  جهت  سرمایه گذاری  بر  همچنین  و 
سیستم ها و فناوری های تولید، بهبود مدیریت 
کرد.افغان،  تاکید  بهره وری  افزایش  و  هزینه ها 
سایپا  گستر  سازه  نظارت  و  برنامه ریزی  مدیر 
نقدینگی  را  خودرو  صنعت  مشکل  بزرگترین 
عنوان کرد و افزود: قطعه سازان بیشترین فشار 
عدم  می شوند.وی  متحمل  ناحیه  این  از  را 
بهره وری نیروی کار را از دیگر مشکالت صنعت 
علیرغم  گفت:  و  دانست  کشور  خودروسازی 
طرح های انجام گرفته در این زمینه در سال های 
گذشته، این مسئله همچنان وجود داشته و مانع 
برنامه ریزی و  کاهش قیمت ها شده است.مدیر 
نظارت سازه گستر سایپا اظهار کرد: سازه گستر 
در این مورد اقداماتی را انجام داده و با یکی دو 
شرکت در این زمینه همکاری می کند، اما در 
بحث رده بندی باید به پتانسیل ها و ویژگی های 
افزوده ای  ارزش  تا  شود  توجه  تامین کنندگان 
بر  شود.افغان  محقق  هستیم  آن  دنبال  به  که 
الگوبرداری از راهبردهای خودروسازان آمریکایی 
به  توجه  و  تامین کنندگان  قبال  در  اروپایی  و 
شرایط فرهنگی و اقتصادی جامعه در مقایسه 
با این کشورها تاکید کرد.کربندی، مدیر نظارت 
شرکت  سواری  خودرو  قطعات  برنامه ریزی  و 
سازندگان  با  قراردادها  انواع  معرفی  به  ساپکو، 
براساس  قراردادهایی  شامل  که  خودروها 
MRP، قراردادهای تضمین و تامین پرداخت 
اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالتی که موجب 
طوالنی شدن مراحل عقد قرارداد می شود، عدم 
از سوی سازندگان  اقتصادی  آنالیز قیمت  ارائه 
تامین کنندگان  رده بندی  وی  عقیده  است.به 
لزوما با کاهش تعداد سازندگان همراه نبوده، چرا 
که برای آنها سرمایه گذاری صورت گرفته است. 
ارتباطات  کاهش  موجب  رده بندی  اجرای  اما 
نظارت  کاهش  دلیل  به  و  شده  سازندگان  با 
ساپکو بر سازندگان رده دوم و سوم امکان بروز 
مشکالت کیفی وجود دارد.کربندی اظهار کرد: 
منبع  تعدد  یکسان  قطعات  تامین  برای  اغلب 
وجود  امر  این  دالیل  از  یکی  که  دارد  وجود 
رفتار  و  عملکرد  در  ریسک ها  و  اطمینان  عدم 

سازندگان و بحث های کالنی نظیر تحریم هاست 
که تک منبعی بودن را با مشکل مواجه می کند.
از  استفاده  و  سازندگان  همکاری  با  افزود:  وی 
سیستم کانبان، میزان گردش ماهانه قطعات به 

زیر هشت روز رسیده است.
در ایران هنوز یک پلتفرم وجود ندارد

در ادامه، ساسان قربان، دبیر انجمن سازندگان 
بیان  ضمن  خودرو  مجموعه هاي  و  قطعات 
مطرح  مباحث  خصوص  در  خود  دیدگاه های 
شده گفت: شرایط تولید خودرو در کشورهای 
ژاپن و آمریکا با ایران متفاوت است، چرا که در 
این کشورها طراحی همزمان صورت می گیرد، 
سازنده  اولیه  لحظات  همان  از  نحوکه  بدین 
ایران  در  اما  می گیرد.  قرار  خودروساز  کنار  در 
دو خودروساز  و  ندارد  وجود  پلتفرم  یک  هنوز 
کشور موفق نشده اند به پلتفرم مشترک برسند.

توان طراحی  داد: قطعه سازان کشور  ادامه  وی 
و توسعه ندارند. محیط کسب وکار ما با این دو 
کشور متفاوت است، ضمن اینکه قیمت خودرو 
تعیین می شود.  دیگری  در جای  ما،  در کشور 
را  باالیی  بانکی  بهره  خودروسازان  همچنین 
با  رابطه  در  وی،  گفته  می کنند.به  پرداخت 
از  که  دارد  وجود  باطل  دور  یک  قطعه سازان 
یک طرف به دلیل تیراژ تولید پایین و تقسیم 
شدن تولید بین چندین منبع، امکان تحقیق و 
توسعه از سوی قطعه ساز و همچنین تدقیق در 
فرآیندهای نظارت بر تولید از سوی خودرو ساز 
کاهش می یابد و از طرف دیگر اتکاء به قطعه ساز 
واحد نیز به دلیل احتمال عدم ثبات رفتاری از 

قابلیت اعتماد چندانی برخوردار نبوده و نمی توان 
داشت.قربانی  آن  با  بلندمدت  همکاری  انتظار 
تصریح کرد: قطعه سازانی که دانش فنی ندارند 
با طرف خارجی می روند،  به سراغ مشارکت  و 
به دلیل بزرگ نبودن سهم بازار، طرف خارجی 
از طرف  و  آنان نمی شود  با  به همکاری  حاضر 
جهانی  کالس  در  صادراتی  خودروهای  دیگر، 
تولید نمی شود تا قطعه ساز بتواند از آن طریق 
وارد بازارهای جهانی شود. بنابراین قطعه سازها 
برای ورود به زنجیره های تامین جهانی با مشکل 
نیوز،دبیر  اقتصاد  گزارش  هستند.به  مواجه 
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
خاطر نشان کرد: به دلیل مسایل فرهنگی و نوع 
ارتباطات مالی و قراردادی، بستر مناسب برای 
پیاده سازی رده بندی تامین کنندگان خودرو در 
ندارد.وی عمده ترین مشکالت در  کشور وجود 
صنعت  تامین کنندگان  مدیریت  نظام  با  رابطه 
منابع  )تعدد  سورسینگ  و  نقدینگی  را  خودرو 
تامین( عنوان کرد.رحیمی زاده، مشاور مدیریت 
توسعه صنایع حمل ونقل ایدرو افزود: اصالحات 
کردن  فراهم  نیازمند  تامین کنندگان  نظام 
شرایط توسط خودروسازهاست و خودروسازها 
باید تعداد منابع خود را کاهش دهند تا به تیراژ 
گفته  برسند.به  سازندگان  براي  مناسب  تولید 
را فراهم کنند و  باید شرایطی  و، خودروسازها 
قراردادها را به نحوی هدایت کنند تا سازندگان 
حاضر  حال  در  اما  بگیرد،  شکل  نخست  رده 
شرایط مناسب برای بزرگ شدن قطعه سازها با 

این تیراژ تولید وجود ندارد.

صنعت قطعه سازی از چه مشکالتی رنج می برد؟
حباب بازار خودرو می ترکد!
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فروتنی،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
 ، رعایت نظم، وفای به عهد، خوش اخالقی 
راستگویی و صداقت را تمرینی برای افزایش 
بدون  دانش  گفت:  و  کرد  عنوان  معرفت 
معرفت ارزشی ندارد و از این طریق می توان 

از گزند نامالیمات روزگار مصون ماند.
تحصیلی  سال  آغاز  با  همزمان  جنتی  علی 
آغاز  زنگ  نواختن  حاشیه  در   96  -9۵
دانش  جمع  در  البرز  دبیرستان  تحصیلی 
آموزان این مرکز آموزشی گفت: وقتی شما با 
عشق و شادی به مدرسه و کالس درس پای 
می نهید و با رضایت و امید برمی گردید، بی 

تردید آینده ای روشن در انتظار شماست.
دوم  خانه  مدرسه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  پس  انسان  شخصیت  و  است  همگان 
 ، گیرد  می  شکل  محیط  این  در  خانواده 
این  در  آموزان  دانش  آینده   : داشت  اظهار 
آنان  آینده  محیط رقم می خورد و سعادت 

نیز فراهم می شود.
اکرم  پیامبر  از  بیاناتی  به  ادامه  در  جنتی 
)ص( که فرموده اند : »ز گهواره تا گور دانش 
همواره  ایشان  گفت:  و  کرد  اشاره  بجوی« 
تاکید  دانش  و  علم  کسب  بودن  مقدس  بر 

داشتنه اند.
وی گفت: کشور ما در طول سه دهه گذشته 
انگیزی  شگفت  علمی  های  پیشرفت  شاهد 
و  مربیان  و  معلمان  تالش  معلول  که  بوده 

دانش آموزان سختکوش بوده است.
بخش  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دانش  به  خطاب  خود  سخنان  از  دیگری 
آموزان حاضر تاکید کرد: شما فرزندان آینده 
ساز ایران هستید؛ سرزمینی کهن و تاریخی 
گذشته  هزارهای  طول  در  مردمانش  که 
شهرت جویی  دانش  و  دوستی  دانش   به 

 داشته اند.
پیامبر  حضرت  که  همانطور  وی  گفته  به 
فرمودند  فارسی  سلمان  به  خطاب  )ص( 
ایران  از  مردمانی  باشد  ثریا  در  دانش  »اگر 
به آن دست می یابند« ، شما وارثان بر حق 
ایران  بزرگ  نخبگان  و  مشاهیر  دانشمندان، 
ابوریحان  مثل  درخشانی  ستارگان  هستید. 
بیرونی، زکریای رازی، بوعلی سینا و شاعران 
حافظ  و  سعدی  همچون  نامداری  ادیبان  و 
و  هنرمندان  وارث  و  موالنا  و  فردوسی  و 
دنیا  در  آثارشان  که  سرزمین  این  معماران 

زبانزد همگان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین تاکید 
کرد: شما می توانید دوران شکوهمند علمی 
ایران را احیا کرده و در نوآوری علمی پیشتاز 

باشید.
کرد:  خاطرنشان  یازدهم  دولت  کابینه  عضو 
امسال ۱۳ و نیم میلیون دانش آموز به ۱۰6 
نشانگر  که  روند  می  درکشور  مدرسه  هزار 
این است که جمهوری اسالمی ایران اهتمام 
و  دارد  خود  فرزندان  آموزش  امر  به  جدی 
حتی کالس های دو تا سه نفره در دورترین 
نقاط کشور برپا کرده تا آحاد مردم بتوانند از 

دانش استفاده کنند.
افزود:  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 

در  کشورمان  متخصص  نیروهای  امروز 
سطح جهان نمونه اند و در پزشکی و علوم 
مهندسان  تعداد  و  علوم  سایر  و  انسانی 
بیش  دنیا  در  آن  جمعیت  به  نسبت  ایرانی 

از همه است.
المپیادها  در  ما  آموزان  دانش  گفت:  جنتی 
البرز  مجتمع  و  اند  آفریده  زیادی  افتخارات 
هم از آغاز تا امروز ستارگان درخشانی را در 

علم و دانش تحویل جامعه داده است.
جنتی گفت: مدرسه نقطه دوستی هاست و 
شخصیت انسان در آن شکل می گیرد و باید 
بیش از پیش از وجود خود مراقبت کنید و 

مواظب روح و جسم خودباشید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

دانش بدون معرفت ارزشی ندارد

گالب آدینه بازیگر »افسانه سه زن« 
شد 

گالب  حضور  کرد  بیان  سینما  کارگردان  حقانی  پیمان 
آدینه در فیلم »افسانه سه زن« قطعی شده است.

وی  در گفت و گو با مهر با اشاره به جدیدترین پروژه خود 
گفت: طی این مدت ۲ فیلمنامه سینمایی نوشتم. اولین 
فیملنامه با نام »میراث فتحعلی« بود که موفق به ساخت 
آن نشدم و در حال حاضر هم فیلمنامه »افسانه سه زن« 

را در دست دارم.
وی ادامه داد: در تالش هستم تا »افسانه سه زن« را برای 
اواخر سال جاری جلوی دوربین ببرم که البته همه چیز 
را  پروژه  این  برای  الزم  سرمایه  که  دارد  این  به  بستگی 

جذب کنم یا خیر.
کارگردان فیلم »۳۱6« تاکید کرد: با تعدادی از بازیگران 
برای حضور در این پروژه سینمایی صحبت کرده ام که تا 
امروز حضور گالب آدینه برای بازی در یکی از نقش های 

اصلی قطعی تر از بقیه شده است.
حقانی با اشاره به اینکه بخشی از بودجه فیلم تامین شده 
که  است  داستانی  روایت  زن«  سه  »افسانه  گفت:  است، 
بین سه نسل روایت می شود و برهمین اساس فیلم دارای 
سه شخصیت اصلی زن و در کنار آن سه شخصیت فرعی 

مرد است.

سینماگران عراقی »پنج ستاره« را نقد 
کردند

در ادامه نمایش فیلم های ایرانی درعراق و نقد سینمای 
ایران توسط سینماگران وکارشناسان هنر هفتم دربغداد، 
فیلم »پنج ستاره« اولین ساخته بلند مهشید افشار زاده به 

نمایش گذاشته شد.
جمهوری  فرهنگی  رایزنی  همت  به  که  برنامه  دراین 
دانشکده  اساتید  از  تعدادی  شد،  برگزار  ایران  اسالمی 
و  سینماگران  عالوه  به  بغداد  دانشگاه  زیبای  هنرهای 

هنرمندان و عالقه مندان به هنر هفتم شرکت کردند.
فیلم پنج ستاره ساخته سال ۱۳9۲ که در سی ودومین 
دومین  کرد،  نیز شرکت  فجر  فیلم  المللی  بین  جشنواره 
فیلم ایرانی است که با هدف نقد و بررسی سینمای ایران 
نمایش  به  بغداد  این سینما در  و چگونگی جهانی شدن 

درآمده است.
فیلم »روز واقعه« اولین فیلم ایرانی بود که در۲6اردیبهشت 
ماه سال جاری در بغداد به نمایش درآمد و مورد نقد و 

بررسی سینما گران عراقی قرار گرفت.
دکتر »عمار العرادی« یکی از نقاط قوت فیلم را بازی خوب 
در  که  خواند  ایرانی  سرشناس  بازیگر  حسینی«  »شهاب 
کنار بازیگران جوان فیلم، باعث جذابیت فیلم پنج ستاره 
سرشناس  منتقدان  از  یکی  عباس«  »مهدی  است.  شده 
سینما در عراق نیز گفت که گرچه فیلم پنج ستاره اولین 
ساخته بلند خانم افشار زاده است اما به صورت قابل قبولی 

توانسته است پیام خود را به مخاطب برساند.

مدیرعامل فارابی پشت دوربین 
»سوفی و دیوانه«

فیلم  صحنه  پشت  از  فارابی  سینمایی  بنیاد  عامل  مدیر 
مهدی کرم پور بازدید کرد.

و  »سوفی  فیلم  عمومی  روابط  از   زمان  پیام  گزارش  به 
دیوانه« علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در 
پشت صحنه این فیلم در لوکیشن خیابان سی تیر حاضر 
شد و از روند تولید آن بازدید کرد.در این بازدید تابش با 
مهدی کرم پور تهیه کننده و کارگردان »سوفی و دیوانه« 
و دیگر عوامل فیلم گفت و گو کرد و از نزدیک در جریان 

دالیل پیش تولید طوالنی و آغاز تولید فیلم قرار گرفت.
حضور  با  فیلم  از  سکانس  یک  دیدار  این  در  همچنین 
فارابی  بنیاد سینمایی  عامل  فیلمبرداری شد.مدیر  تابش 
در پایان این بازدید ابراز امیدواری کرد روند تولید »سوفی 
و دیوانه« تا انتها به خوبی پیش رود و این فیلم بتواند در 

جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد.
سوفی و دیوانه پنجمین فیلم بلند مهدی کرم پور در مقام 
همچون  آن  های  لوکیشن  بیشترین  که  است  کارگردان 

فیلم پیشین او در بافت تاریخی شهر تهران می باشد.
فیلمنامه »سوفی و دیوانه« که درامی متفاوت است توسط 
شده  نوشته  چی  سجاده  مهدی  همراه  به  کرپور  مهدی 

است. 

از اظهارات شهاب حسینی تا سخنرانی 
مدیران در جشنواره فیلم مقاومت

چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت با سخنرانی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، رئیس سازمان صداوسیما، تجلیل از چند هنرمند و معرفی 

برگزیدگان چند بخش جشنواره آغاز به کار کرد. 
به گزارش خبرنگار پیام زمان ،در ابتدای این مراسم که شامگاه )دوم 
مهر( برپا شد، محمد خزاعی دبیر این جشنواره سخنان خود را با یادی 
از شهدای مدافع حرم آغاز کرد و گفت: نباید از این شهدا غافل شویم و 
وظیفه فیلمسازان است که خاطرات فرزندان این شهدا را ثبت و ضبط 
کنند. این جشنواره که با نمایش ۲49 اثر داخلی و 6۱ اثر خارجی از سوم 
مهر کار خود را آغاز می کند، محفل تجدید بیعت هنرمندان متعهدی 

است که بار فطرت الهی انسان را بر دوش می کشند.
محسن رضایی -دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام- نیز در سخنانی با 
بیان اینکه امروز وقتی به پهنه عالم نگاه می کنیم مبارزه ظلم و مقاومت 
را در اوج خود می بینیم، ادامه داد: این مبارزه از 7۰ سال قبل در جهان 
اسالم طراحی شد و امروز بسیاری از کشورهای اسالمی را در برمی گیرد. 
امروز عراق و سوریه و بحرین هم فلسطین است و عجیب قصه ای است 

که مکه و منا هم فلسطین شده است.
رضایی افزود: همه اطراف رژیم اسرائیل و آل سعود در آتش شیطان 
می سوزد و رسانه های بین المللی که مدعی حقوق بشر هستند انسان ها 
را زیر پا می گذارند و با همه بلندگوهای استکباری سعی می کنند نور 
مقاومت را بپوشانند. مقاومت نیاز به قلم دارد. نیاز به جوششی که افکار 
عمومی عالم را از تردید پاک کند و هیچ ابزاری بهتر از هنر نمی تواند این 

کار را انجام دهد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نفت آل سعود تبدیل 
به بمب های آمریکایی می شود و این بمب ها بر سر انسان های بی گناه 
می شود،گفت: مدافعان حقوق بشر سعی می کنند این کارها را برحق 
نشان دهند با این عنوان که یمنی ها طرفدار ایران هستند.آن ها وقتی 
دیدند نمی توانند نقشه  از نیل تا فرات را عملی کنند تا این منطقه را 
اسرائیلی کنند تصمیم گرفتند آن را تبدیل به فلسطین کنند و همه این  
کارها برای جلوگیری از شکل گیری تمدن جدید مسلمانان است. هفتاد 
سال است می کشند و بمباران می کنند و آن را به کشورهای اطراف 

فلسطین هم سرایت دادند.
محسن رضایی در پایان با بیان اینکه من و رزمندگان دفاع مقدس دست 
و بازوی هنرمندانی را که تحت تأثیر حمایت های میلیاردی صهیونیزم و 
هالیوود قرار نمی گیرند می بوسیم،گفت: این هنرمندان تالش می کنند با 
کمترین امکانات از مقاومت و انسانیت و آزادی دفاع کنند و تاریخ این 

هنرمندان را به عنوان انسان های متعهد و صادق ثبت خواهد کرد.
عبدالعلی علی عسکری -رئیس سازمان صدا و سیما- نیز در این مراسم 
با اشاره به اینکه دفاع مقدس واقعه ای بزرگ در تاریخ ملت ایران بوده که 
گنجینه ای بی بدیل برای نوشتن و توجه به فداکاری های انسان ها است 
ادامه داد: می توان در قالب های مختلف فیلم و سریال و بازی رایانه ای از 
این مقوله استفاده کرد زیرا رسانه و فطرت یا فیلم و فطرت موضوعی 
مهم است. رسانه ها و فیلم های مقاومت با فطرت انسان ها ارتباط دارند و 
امیدوارم این جشنواره که به فطرت انسان توجه دارد به سرعت در میان 

جهانیان گسترش پیدا کند.
اهدای جوایز در بخش های  مختلف  از جمله به مجموعه های تلویزیونی:
تندیس جشنواره و جایزه بهترین بازیگر مرد را شهاب حسینی برای بازی 

در سریال »شوق پرواز« دریافت کرد.
حسینی پس از دریافت جایزه در سخنانی گفت: برخالف روند جاری در 
بازیگری که بازیگر نقش را می پروراند من این افتخار را داشتم که نقش 
شهید بابایی را بازی کنم و این نقش بود که بازیگر را پروراند. من این 
جایزه را به جایگاه اصلی آن برمی گردانم و آن را به فرزندان برومند شهید 

بابایی تقدیم می کنم. 
در بخش بهترین بازیگر زن نیز آزیتا حاجیان برای بازی در سریال 

»کیمیا« برگزیده شد.
در بخش بهترین فیلمنامه تلویزیونی نیز هادی مقدس دوست و حمید 

نعمت ا... برای فیلمنامه سریال »وضعیت سفید« برگزیده شدند.
در بخش بهترین کارگردانی مجموعه تلویزیونی مسعود جعفری جوزانی 

برای ساخت »در چشم باد« تندیس این جشنواره را گرفت.
تهیه  برای  شفیعی  محمدرضا  نیز  تهیه کنندگی  بهترین  بخش  در 

»وضعیت سفید« جایزه گرفت.
تندیس بهترین مجموعه تلویزیونی نیز به مسعود جعفری جوزانی، 
حبیب ا... کاسه ساز و عباس اکبری برای تهیه سریال »در چشم باد« 

اهداء شد.

خبر

خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت
بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد

در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ
نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد

امروز با حافظ

که  آوریم  فرودش  جایی  است  پروازگر  اندیشه 
زیبایی خانه دارد . 

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

»نظریه امروز ارتباط« 
روانه بازار کتاب شد

امروز  »نظریه  کتاب 
ویراسته  ارتباط« 
دیوید کراولی و دیوید 
میچل با ترجمه دکتر 
قدیمی  اسماعیل 
انتشارات  سوی  از 
سیمای شرق منتشر 
و روانه بازار کتاب شد. 
امروز  »نظریه 

انتقادی و سودمند  ارتباط« یک کتاب مهم، 
است که مروری گسترده و پردامنه بر کارهای 
رسانه های  و  اجتماعی  نظریه ای  ارتباط 
تنوعی  با  اثر  این  دارد.  معاصر  همگانی 
رویکردهای  و  رهیافت ها  نظر  از  چشمگیر 
مطالعاتی، چشم انداز وسیعی نسبت به ارتباط 
جامعه،  در  همگانی  رسانه های  و  اجتماعی 

برای خواننده فراهم می کند.
پژوهشی  باریکوالژ  معرفی  با  یادشده  کتاب 
که  دوم  هزاره  پایانی  نظریه ای  دهه های  و 
درحال  نیز  سوم  هزاره  آغازه های  در  اکنون 
از  برون رفت  هستند،  توسعه  و  استفاده 
و  کل گرا  و  فراگیر  پیشتر  چارچوب های 
بازپی بندی قالب های نظریه ای  قدیم و جدید 
را برپایه محتمل الوقوعی، منافع عمومی، اقناع 

و میانجی گری پیشنهاد می کند.
کلیدی  پرسش های  همچنین  کتاب  این 
نسبت  را  انسانی  و  اجتماعی  دانش های 
رشته  در  ویژه  به  و  اطالعات  و  ارتباط  به 
به  و  می کند  بازنگری  و  بازخوانی  ارتباطات 

آنها پاسخ های انتقادی می دهد.
گسترش مطالعه ارتباطات به دیگر شاخه های 
سایبرنتیک،  فلسفه،  اجتماعی،  علوم 
انسان شناسی، قوم نگاری، مطالعات فرهنگی و 
روانشناسی اجتماعی، نشانه شناسی و... توسعه 
پژوهشی  نظریه ای  و  موجود  ادبیات  دامنه 
ارتباطات را بازشناسی کرده و جهت گیری ها، 
افق های  مفهومی  و  محدوده های  و  مبناها 

مطالعاتی نوینی را پیش روی ما می گذارد.
اول  طراز  صاحب نظران  حضور  پایه  بر 
می توان  کتاب،  این  تدوین  در  شرکت کننده 
دانش  از  ما  تفسیر  و  شناخت  که  کرد  ادعا 
اجتماعی و علوم ارتباطات اجتماعی،   بدون 
کامل  متنوعش  مقاالت  و  کتاب  این  مطالعه 
نخواهد بود. این اثر با بهای ۱۱ هزار تومان در 

کتابفروشی ها عرضه شده است.

در بازار کتاب

زندگی  از  فرزند  دو  مادر  که  کیدمن  نیکول 
در  بازی  با  است  کروز  تام  قبلی اش  همسر  با 
نقش یک مادر در فیلم زندگینامه ای »لیون« یا 
»شیر« برای کمپانی واینشتاین که در جشنواره 
فیلم تورنتو اکران شد، درباره حس سرپرستی 

کودکان صحبت کرد.
دو  که  کیدمن  دیلی،  اسکرین  از  نقل  به 
فرزند خودش را به سرپرستی گرفته است در 
به  پاسخ  در  تورنتو  فیلم  بین المللی  جشنواره 
بازی کرده  تازگی  به  که  فیلمی  درباره  سوالی 
و در آن یک بچه خیابانی ۵ ساله از کلکته را 

به سرپرستی می گیرد، گفت: برای من 
 . است  مادران  قدرت  درباره  فیلم  این 
باشد  داشته  ربطی  هیچ  که  این  بدون 
که آنها از کجا می آیند، و این که مادر 
بیولوژیکی بچه هستند یا او را به فرزند 

خواندگی پذیرفته اند.
فیلم  مطبوعاتی  کنفرانس  در  کیدمن 
شرکت کرده بود و با حضور کارگردان 

حضور  نشست  این  در  دیویس  گرت  فیلم 
داشت. در این فیلم به جز کیدمن، دیو پاتل و 
رونی مارا نیز بازی کرده اند. این درام بر مبنای 
خاطرات سارو بریرلی با عنوان »راه طوالنی تا 
اکنون  پاتل که  خانه« ساخته شده که در آن 
تا  دارد  سعی  است  بالغ  مردی  و  شده  بزرگ 
خانواده گم شده اش در هندوستان را پیدا کند.

مثل  معنی عشق خوبی  وقتی  افزود:   کیدمن 
شکفته  آنوقت  کنی،  درک  را  مادری  عشق 
می شوی. در هر حال چنین احساسی یک وقتی 
برای من  بگیرد.  قرار  راه آدم  ممکن است سر 

چنین احساسی یک خس عمیق عاطقی بود.

عشق بچه ها آدم را شکوفا می کند 


