
افزایش جمعیت 
باید با برنامه ریزی 

باشد

سردار شریف:

تالش سعودی ها برای احیای منافقین محکوم به شکست است

مسـئول روابـط عمومـی کل سـپاه همزبانـی و هـم راسـتایی 
آل سـعود و منافقیـن در نمایـش خیابانـی پاریـس را نشـانه 
مشـارکت و همدسـتی رژیم سـعودی در جنایات تروریسـتی 
منافقیـن علیـه ملـت ایـران دانسـت و تأکیـد کـرد: تـاش 
منافقیـن  احیـای  بـرای  سـعودی ها  و  بیگانـه  رسـانه های 

محکـوم بـه شکسـت اسـت.
مسـئول  شـریف  رمضـان  پاسـدار  دوم  سـرتیپ  سـردار 
روابـط عمومـی کل سـپاه بـا اشـاره بـه حضـور و اظهـارات 
وقیحانـه »ترکـی الفیصل« رئیس پیشـین دسـتگاه اطاعات 
عربسـتان سـعودی در جمـع منافقیـن تروریسـت منفـور و 

بـزدل در پایتخـت فرانسـه گفـت: حضـور رئیـس سـابق دسـتگاه اطاعاتـی و امنیتـی آل سـعود در میتینـگ 
منافقیـن در پاریـس و همزبانـی و همراهـی بـا آنان نشـان از پیوند دیرین گروهـک تروریسـتی منافقین با رژیم 
سـعوی علیـه انقـاب اسـامی و ملـت ایـران داشـته و پـس از سـال ها، پشـت صحنـه معرکـه گیری دشـمنان 

نظـام را برمـا می سـازد.
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امضای نخستین 
قرارداد نفتی جدید تا 

سه ماه آینده

تبیین برنامه های 
اقتصاد مقاومتی در 

بخش اشتغال

روحانی اعالم کرد: تحریک تولید با هدف اشتغالزایی

کاهش نرخ سود بانکی باید تداوم یابد

11

2
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»تحقیق و توسعه« راه نجات 
صنعت خودروسازی است

ــم  ــی خواهی ــر م ــت: اگ ــدن و تجــارت گف ــت، مع ــر صنع وزی
صنعــت خودروســازی کشــور را نجــات دهیــم، باید بــه تحقیق 

و توســعه توجــه کنیــم.

تجهیز منابع مالی اقتصاد 
کشور یک ضرورت است

معـاون اول رئیـس جمهـور گفـت:  بایـد تصمیـم بگیریـم 
کـه بـرای حجـم عظیـم ذخایـر مالـی گرفتـار شـده در 
خـارج کـه بـه خاطر کار ناصحیحـی در مقطعی از گذشـته 

سـپرده گذاری شـده چـه کار کنیـم.

خبراقتصاد

3

2

واکنش وزارت خارجه 
به حضور ترکی الفیصل 

در نشست منافقین

شگفتی و فرافکنی 
حامیـان تـروریسم 

درباره نفوذ ناپذیری ایران
é حجت پیری

اقتصاد مقاومتي 
یعني تقویت بنیه هاي قناعت

é پرویز کرمي
 دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم،  فناوري و اقتصاد دانش بنیان

نگاه روز

سرمقاله

خـبر

3

ایوبی در مراسم تشییع عباس کیارستمی؛

امروز سوگوار آیینه ایم

5 1110 2

12

همکار عزیز و گرامی 

سرکار خانم نوشین پناهنده 

نموده،  عرض  تسلیت  را  مادرگرامیتان  درگذشت  تاثر  و  تاسف  کمال  با 
و  صبر  مرحومه،  آن  برای  واسعه  رحمت  و  الهی  غفران  متعال  خداوند  از 

شکیبایی برای شما و خاندان محترم آرزومندیم.
     تحریریه و سردبیر روزنامه پیام زمان 

نظام  اصاح  خواستار  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بدهی های  شدن  انباشته  از  و  شد  مالی  تامین 

دولت به شبکه بانکی انتقاد کرد.
نهمین  افتتاحیه  مراسم  در  سیف  ا...  ولی 
در  بیمه  و  بانک  بورس،  المللی  بین  نمایشگاه 
یازدهم،  دولت  استقرار  با  اینکه  بیان  با  تهران 
به سطوح تک  آن  و کاهش  تورم  مهار  رویکرد 
و  ارز  نرخ  ثبات  پولی،  انضباط  پایدار،  رقمی 
تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک 
مرکزی قرار داشته است، گفت: در نتیجه اتخاذ 
ارتقای انضباط  با محوریت  رویکردهای مناسب 
بازار ارز، نرخ تورم از نقطه  پولی و حفظ ثبات 
سال  مهرماه  در  درصد   ۴۰.۴ یعنی  خود   اوج 
۱۳۹۲ به ۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۵ 
کاهش یافت، که به زعم اکثر کارشناسان داخلی 
اقتصاد  سابقه  در  بی نظیر  موفقیتی  خارجی،  و 

ایران قلمداد می شود.  
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حوزه بازار ارز 
طوری  به  شده  حاکم  بازار  بر  مطلوبی  آرامش 
 ۱۳۹۵ سال  خرداد  به  منتهی  ماهه  سه  در  که 
دوره  به  نسبت  آزاد  بازار  در  دالر  نرخ  متوسط 
مشابه سال قبل تنها در حدود ۴.۴ درصد افزایش 
آزاد در  بازار  و  نرخ دالر رسمی  و شکاف نسبی 

حدود ۲.۴ واحد درصد کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه همزمان با کاهش نرخ تورم 
پولی  سیاستگذار  رویکرد  رقمی،  تک  آستانه  به 
بر کاهش منطقی، متناسب و غیر دستوری نرخ 
سود بانکی متمرکز بوده است، تصریح کرد: اقدام 
اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ 
سود سپرده ها و تسهیات بانکی به ترتیب به ۱۵ 
و  بانکی  بین  بازار  توسعه  کنار  در  و ۱۸ درصد، 
به  بازار  این  در  سود  نرخ  ماحظه  قابل  کاهش 
سیاستی  رویکردهای  دیگر  از  درصد   ۱۷ حدود 
بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کان 
راستای  در  گذاری  سرمایه  و  مصرف  تحریک  و 

کمک به رشد اقتصادی است.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: در زمینه 

فعالیت های  سمت  به  نقدینگی  صحیح  هدایت 
اعتباری  سیاست های  جهت گیری  اقتصاد،  مولد 
تخصیص  بهبود  و  اولویت بندی  بر  مرکزی  بانک 
منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت های 
تولیدی، تنوع بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد 
متمرکز  بانک ها  تسهیات دهی  توان  تقویت  و 

شده است.  
های  نرخ  به  دستیابی  الزامات  خصوص  در  وی 
توجه  با  گفت:  اقتصادی  پایداری  و  باال  رشد 
عقب  و  کشور  بر  حاکم  اقتصادی  شرایط  به 
گذشته،  سالیان  شرایط  از  ناشی  افتادگی های 
انداز،  چشم  سند  اهداف  به  دستیابی  تردید  بی 
اقتصاد مقاومتی و نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی 
هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه کشور، 
مستلزم ایجاد فضای رقابت  در عرصه فعالیت های 
تحقق  الزامات  از  یکی  هرچند،  است.  اقتصادی 
این مهم، فراهم سازی بستر مناسب برای تامین 
توجه  باید  اما  است،  اقتصاد  واقعی  بخش  مالی 
اقتضائات  و  الزامات  به  توجه  بدون  که  داشت 
حصول  کار  و  کسب  فضای  بهبود  جمله  از  آن 
به اهداف ترسیم شده در اسناد باالدستی بسیار 

دشوار خواهد بود.  

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
در  اطاعات  افشای  حداقل  دستورالعمل  به 
نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته 
اطاعات  افشای  حداقل  بر  مبنی  دستورالعملی 
اقدام می  این  که  کرد  ارسال  بانکی  نظام  برای 
بانکی  نظام  برای  المللی  بین  صحنه  در  تواند 

کشوراعتبار کسب کند.
ضروریات  از  را  مالی  تامین  نظام  اصاح  سیف، 
اقتصاد خواند و گفت: همانطور که در نامه هشتم 
تیرماه سال گذشته رئیس جمهور به معاون اول 
و  مالی  نظام  مناسب  معماری  اند،  کرده  تاکید 
تغییر رویه های موجود، باید به طور همزمان در 
در  دولت  و  سرمایه  بازار  بانکی،  نظام  حوزه  سه 
دستور کار قرار گیرد. در این رابطه، معضات نظام 

بانکی را می توان در سه الیه طبقه بندی کرد.
از  بنیادینی  معضات  اول  الیه  داد:  ادامه  وی 
جنس مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی 
مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین 
قوانین  ضعف  و  بانکی  نظارت  ساختارهای  و 
حوزه  این  مهم  نمونه های  شرکتی،   حاکمیت 
انجماد  معضل  دوم،  الیه  شود.  می  شامل  را 
معضل  نیز  الیه سوم  است.  ها  بانک  دارایی های 
افت  قالب  در  که  بانکهاست  نقد  جریان  افت 
نسبت تسهیات اعطایی به سپرده ها، نرخ باالی 
سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان 

شده است.  
و  بانکها  نقد  جریان  کاهش  معضل  افزود:  وی 
کوتاه  مساله  عنوان  به  دارایی ها،  انجماد  مساله 
مدت و میان مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط 
حل  برای  نتیجه،  در  است،  نهادی  و  ساختاری 
است معضات ساختاری  مساله الزم  این  پایدار 
چارچوب  در  باید  منظور،  این  به  شوند.  مهار 
موقت  بهبود  مقدماتی«،  اصاحی  »برنامه  یک 
فضای  از  و  کرد  ایجاد  را  بانکی  بازار  شرایط  در 
جامع  »برنامه  اجرای  برای  ایجادشده  مناسب 
اصاحی« سود جست.                               

  اد      امه د      ر صفحه 11

سیف اعالم کرد: بازنگری در ساختار تامین مالی

رییـس جمهـور بـا هـدف پاسـخگویی بـه نیازهای اقتصـاد ملی و ایجاد ثبـات در آن به عنوان یکی از سـرفصل های مهم سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتی، از اجرای طـرح تحول نظام بانکی بـه عنوان مهمترین 
بسـته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشـور در سـال ۹۵ خبر داد. حجت االسـام و المسـلمین  حسـن روحانی دیروز و در جلسـه سـتاد اقتصادی دولت، تقویت بانکها برای ارائه تسـهیات به بنگاههای 

تولیـدی را هـدف اصلـی طـرح اصاح نظام بانکی دانسـت و اظهار داشـت:پرداخت بدهی دولت بـه پیمانکاران از طریـق اوراق بهادار، رونق اقتصـادی را تضمین می کند.
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کالم  نور

ابالغ قدردانی رهبر معظم انقالب 
به مدیران و آتش نشانان حریق 

پتروشیمی بوعلی سینا

استاندار  به  ای  نامه  ارسال  با  نفت  وزیر 
صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  و  خوزستان 
رهبر  تشکر  و  قدردانی  مراتب  پتروشیمی، 
دست  مدیران،  همه  به  انقالب  معظم 

اندرکاران و آتش نشانان را ابالغ کرد.
بیژن  پیام  متن  در  نفت؛  وزات  گزارش  به 
استاندار  شریعتی  غالمرضا  به  زنگنه، 
ماموریت  به  توجه  با  است:  آمده  خوزستان 
مراتب  ابالغ  برای  اینجانب  به  محوله 
قدردانی رهبر معظم انقالب به همه مدیران، 
دست اندرکاران و آتش نشانان فداکار که در 
سینا  بوعلی  پتروشیمی  آتش  فرونشاندن 
مشارکت داشته اند، خواهشمند است مراتب 
همکاران  عموم  آگاهی  به  احسن  نحو  به  را 

مرتبط برسانید.
مرضیه  به  پیامی  در  همچنین  نفت  وزیر 
صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  شاهدایی 
ماموریت  به  توجه  با  کرد:  اعالم  پتروشیمی 
محوله به اینجانب برای ابالغ مراتب قدردانی 
است  مقتضی  انقالب،  معظم  رهبر  تشکر  و 
مراتب را به آگاهی همکاران مرتبط برسانید.

وزیر نفت در ادامه دو پیام آورده است: برخود 
الزم می دانم با سپاس متقابل الطاف پدرانه و 
کریمانه رهبر معظم انقالب و آرزوی سالمت 
و طول عمر برای معظم له، برای همه فعاالن 
در این تالش جمعی نیز از خداوند قادر متعال 

سالمت و ادامه توفیقات مسئلت نمایم.

سقوط جنگنده نیروی هوایی 
ارتش در حوالی استهبان

هوایی  نیروی  سوخو24  جنگنده  فروند  یک 
ارتش در حوالی شهرستان استهبان از توابع 

استان فارس دچار سانحه شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
فروند  یک  دیروز  ارتش،  هوایی  نیروی 
شهید  پایگاه  به  متعلق   24 سوخو  جنگنده 
دلیل  به  آموزشی  مأموریت  حین  در  دوران 
مهارت  با  که  شد  سانحه  دچار  فنی  نقص 
باالی خلبان به منطقه غیر مسکونی هدایت و 
سقوط کرد. هر دو خلبان این جنگنده موفق 
به خروج از هواپیما شدند و در سالمت کامل 

بسر می برند.

مسکو: ناتو بر تهدید موهوم 
شرق تمرکز کرده است

وزارت امـور خارجه روسـیه دیـروز اعالم کرد 
کـه اجـالس اخیر ناتو در شـهر ورشـو نشـان 
داد کـه ایـن ائتالف نظامی همـه تالش هایش 
را متمرکـز در »تهدیـدی در سـمت شـرق« 

کـرده که وجـود خارجی نـدارد.
بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از خبرگـزاری 
وزارت  سـخنگوی  زاخـارووا،  ماریـا  رویتـرز، 
گفـت:  بیانیـه ای  در  روسـیه  خارجـه  امـور 
مسـکو در نشسـت بعـدی شـورای روسـیه ـ 
ناتـو در تاریـخ 13 ژوئیـه از این ائتـالف بابت 
طرح هـای اخیـرش توضیـح خواهد خواسـت.

براسـاس این بیانیه روسـیه قصـد دارد از ناتو 
بابـت طرحش به هـدف تقویت سیسـتم های 
دفـاع هوایـی بـر فـراز دریـای بالتیـک نیـز 

بخواهد. توضیـح 
زاخـارووا گفت: مسـکو انتظـار توضیحات ناتو 
دربـاره تصمیمـش در تقویـت نظامـی جبهه 
شـرقی این ائتالف در نشسـت بعدی شـورای 

روسـیه - ناتو را دارد.
وی افـزود: روسـیه بـه دقـت در حال بررسـی 
تصمیم هـای اتخـاذ شـده در اجـالس ناتو در 
تاریـخ 9 – 8 ژوئیـه در پایتخـت لهسـتان 

ست. ا
انتظـار  مسـکو  کـرد:  تاکیـد  زاخـارووا 
توضیحـات دقیـق ناتـو در خصـوص تقویـت 
نیروهایـش در همه سـمت ها را دارد. مسـکو 
بـه دنبـال موضع بروکسـل در خصوص طرح 
هلسـینکی نسـبت بـه امنیـت هوانـوردی بر 
فـراز دریـای بالتیـک اسـت. برخـالف منافع 
ملمـوس مربـوط بـه حفـظ صلـح و ثبـات 
در اروپـا و لـزوم نزدیـک کـردن قـوای همه 
بـه هـدف  المللـی مسـئول  بیـن  بازیگـران 
مقابلـه بـا چالش هـای واقعـی و مهـار نشـده 
بـر  ناتـو صرفـا متمرکـز  ائتـالف  دوران مـا 
مقابلـه بـا تهدیـد ناموجـود از سـمت شـرق 

شـده اسـت.
تقویـت  در  تعـادل  عـدم  ایـن  افـزود:  وی 
جبهه هـای ناتـو همزمـان با سـطح بی سـابقه 
تهدیـد تروریسـتی از سـمت جنـوب نشـان 
دهنـده فاصلـه یافتـن مشـهود سیاسـت های 
ایـن ائتـالف از درک واقعـی ملزومـات فـوری 
مربـوط به امنیت شـهروندان کشـورهای ناتو 

ست. ا

خبر

شگفتی و فرافکنی حامیان تروریسم درباره 
نفوذ ناپذیری ایران

é حجت پیری

محافل سیاسی و امنیتی در جهان مدتی است 
گروهک  که  اند  مانده  و حیرت  تعجب  در  که 
جای  در  تواند  می  چگونه  داعش  تروریستی 
جای سرزمین های مدعیان و مسببانش عملیات 
خرابکارانه و کشتار انجام دهد ولی در ایران که 

بنابر مانیفستش دشمن درجه 1 او به شمار می رود نتوانسته است نفوذ 
کرده و حرکتی انجام دهد.

این سوال تا جایی ذهن تحلیلگران آن سوی مرزها را به خود مشغول کرده 
است که حتی شبکه های وابسته به خود را واداشته اند تا بحث های انحرافی 

در این خصوص به جریان بیاندازند. 
یکی از این مباحث که به تازگی از سوی شبکه معروف انگلیسی پیگیری 
می شد این بود که دشمنی داعش با ایران ظاهری بوده و در پس پرده 
مشخص نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. از سوی دیگر یک 
تحلیلگر عرب در شبکه تلویزیونی وابسته به رژیم سعودی منشا حمالت 

تروریستی در عربستان را ایرانی معرفی می کند.
نکته در اینجاست که همین رسانه ها و باالخص شبکه فارسی زبان انگلیسی 
تا قبل از فرگیر شدن ژست عوام فریبانه مبارزه با گروهک تروریستی داعش، 
آن را »دولت اسالمی عراق و شام« عنوان می کردند و در زمان پیشروی 
های این گروهک تکفیری در عراق و سوریه و کشتار کردها و ایزدی ها 

حاضر نبودند از آن تحت عنوان »داعش« یاد کنند.
به هر حال شگفتی سیاسیون آنسوی مرز از امنیت در ایران هذیان گویی در 
پی داشته و گاه سخنانی از سوی دشمنانی که راضی به آرامش مردم ایران 
نیستند، شنیده می شود که هیچ عنوانی بدان نمی توان داد غیر از کور دلی 
زیرا به هر حال انسان عاقل و متمدن حاضر به ناخشنودی و آسیب به مردم 
عادی و بی دفاع به نفع یک عده جانی نمی شود. اما پاسخ این سوال که 
چرا داعش نتوانسته است در ایران اقدام تروریستی انجام دهد دو وجه دارد. 
نخست اینکه در ایران به لحاظ ریشه ای داعش مشکل داشته و نمی 
تواند پایگاهی به دست آورد زیرا مردم مسلمان ایران اعم از اهل تسنن 
و شیعه هیچ کدام بن مایه های گرایش به گروهک داعش را ندارند. در 
جای جای جهان هم تاکنون به رغم تبلیغات گسترده رسانه های وابسته 
به صهیونیست ها هیچ تروریست مسلمان ایرانی با این گونه فعالیت ها 
شناسایی نشده است. تنها گروهک تروریستی که فقط نام ایرانی را با خود 
می کشاند و از قضا هیچ نسبتی با ایرنیان ندارند، منافقین هستند که در 
طول جنگ تحمیلی و با ایستادن در جبهه دشمنان ایران غیر بودن خود 

را به اثبات رساندند.
دومین وجه این مصونیت هم به طیف گسترده ای از فعالیت های سیاسی 
امنیتی ایران باز می گردد که مانع نفوذ گروه موسوم به داعش شده است. 
البته بخش زیادی از این اقدامات هم با توجه به تجربیات ایران در ابتدای 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس حاصل شده است.
ایران برای مقابله با فعالیت های داعش و محافظت از شهروندانش چندین 
حلقه داخلی و خارجی نفوذ ناپذیر ایجاد کرده که موانعی سخت برای این 
گروهک تروریستی است. اولین حلقه را مستشاران و دیپلمات های ایران 
تشکیل می دهند که در کیلومترها دورتر از مرزهای ایران مشغول مهار این 
گروهک هستند. این افراد شامل مستشاران نظامی ایران در عراق، سوریه و 
لبنان بعالوه دیپلمات های ایرانی در کشورها و سازمان های مختلف است 
که با مشاوره و مذاکره عاملی برای تحت فشار قرار گرفتن این گروهک 
تروریستی هستند. حلقه دوم مرزبانانی هستند که به گفته فرمانده نیروی 
زمینی ارتش تا فاصله 40 کیلومتر فراتر از مرزها رصد و پایش فعالیت های 
گروهک های تروریستی را انجام می دهند. مرزبانان با دیده بانی همین 
محدوده بارها اقدام به دفع شر این افراد کرده و بالفاصله به محض ورود به 

کشور آنها را  شناسایی و بازداشت کرده است.
حلقه سوم هم نیروهای اطالعات و امنیت کشور هستند که فعالیت های این 
گروهک را از خارج از مرزها دنبال کرده و با ترفند های خاص خود همچون 
عقابی تیز بین بر سر آنان فرود می آیند.  باید توجه داشت که بازداشت عده 
ای از داعشیان در داخل کشور ناشی از گذر این گروهک از حلقه های اولی 
نیست بلکه گاهی سربازان گمنام اطالعاتی برای شناسایی رابط های داخلی 
آنها اجازه می دهند افراد وارد کشور شده و دست های پنهان آنها در کشور 

نیز شناسایی و ریشه کن شوند.
به هر حال آنچه که مشخص است حتی مدعیان فعالیت های جاسوسی 
و اطالعاتی در عرصه بین الملل هم در این زمینه از ایران کم آورده و هر 
از چند گاهی شنیده می شود که داعش امیال تروریستی خود را در این 
کشورها به انجام رسانده است و حال این توان ایذایی ایرانیان برایشان کمی 
ثقیل است. در این شرایط است که آنها به منظور سرپوش گذاشتن بر 
ضعف و شکست های خود در مقابل افکار عمومی به فرافکنی های هذیان 

گونه دست می زنند.

ظریف: امیدواریم کار تروریست های تکفیری 
در عراق یکسره شود

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس مجلس اعالی اسالمی 
عراق ابراز امیدواری کرد با یاری خداوند و همت دولت و ملت عراق 

به زودی کار تروریست های تکفیری در عراق یکسره شود.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در این دیدار با ابراز خشنودی 
از پیروزی های پی در پی ارتش و نیروهای مردمی عراق در مبارزه 
علیه تروریست ها به حوادث تروریستی اخیر در آن کشور اشاره و بار 

دیگر با دولت و ملت عراق ابراز همدردی کرد.
وی همبستگی هر چه بیش تر گروه های مختلف سیاسی و قومی در 
عراق و نیز کشورهای منطقه در شکست دادن نهایی تروریست ها را 
ضروری خواند و تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران تا نابودی کامل 

تروریست ها در کنار دولت و ملت عراق خواهد ایستاد.
در این دیدار سید عمار حکیم، دیدار رئیس مجلس اعالی اسالمی 
تحوالت سیاسی،  از  گزارشی  ارائه  نیز ضمن  دکتر ظریف  با  عراق 
نظامی در عراق از حمایت های جمهوری اسالمی ایران قدردانی کرد.

حکیم افزود: عراق در حال حاضر در شرایطی استثنایی است و در 
پیروزی های اخیر علیه تروریست ها، وحدت و انسجام همه نیروهای 

عراقی به ویژه نیروهای مردمی بسیار سرنوشت ساز بود.
در  کامل  اضمحالل  آستانه  در  تروریست ها  این که  به  اشاره  با  وی 
عراق قرار دارند افزود: تروریست ها و حامیان آنها بسیار ناامیدند و 
کم کم به این نتیجه رسیده اند که شرایط دیگر به نفع آنها نیست.

جزییات سوءقصد به نماینده و فرماندار اسالم آباد غرب

نماینده مرم قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی گفت: تعداد شهدای 
حادثه سوء قصد به مسووالن اسالم آباد غرب به دو شهید رسید.

فرهاد تجری درگفت و گو با ایرنا در مورد حادثه سوءقصد به حشمت 
جمعی  و  ریجاب  فرماندار  غرب،  آباد  اسالم  نماینده  پیشه  فالحت  ا... 
از کاروان مسئوالن محلی شامل  از مسئوالن استانی گفت: یک گروه 
فرماندار داالهو، حشمت ا... فالحت پیشه نماینده مجلس دهم، مسئول 
شیالت استان و تعدادی دیگر از مسئوالن ساعت یک دیروز در منطقه 

»ریجاب« مورد حمله 4 تروریست قرار گرفتند.
اتومبیل حامل   ، پژوی  بر خودروی  سوار  تروریست   4 این  افزود:  وی 
مسئوالن را به رگبار بستند و سپس خودروی خود را به آتش کشیده و 
متواری می شوند. متاسفانه در این حمله آقای کرمی راننده فرماندار و 
دکتر نیک عزم مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان داالهو شهید شدند. 
تجری در خصوص این حادثه گفت: مسئوالن مشغول تحقیق هستند و 

احتمال دارد این حادثه ، تروریستی باشد. 

سرمقاله

معاون اول رئیس جمهور گفت:  باید تصمیم 
مالی  ذخایر  عظیم  حجم  برای  که  بگیریم 
کار  خاطر  به  که  خارج  در  شده  گرفتار 
ناصحیحی در مقطعی از گذشته سپرده گذاری 

شده چه کار کنیم.
اسحاق جهانگیری دیروز در افتتاحیه نهمین 
بیمه  و  بانک  بورس،  بین المللی  نمایشگاه 
ناصحیحی  کار  مقطعی  یک  در  کرد:  اظهار 
باید در زمان مناسب آن  صورت گرفته که 
باید  اما اگر بخواهم اشاره کنم  را باز کنیم. 
بگویم میلیاردها دالر از ذخایر بانک مرکزی 
از کشور  ایرانی خارج  نفتی  در یک شرکت 
سپرده گذاری شده که روزی در پروژه های 
نفت و گاز سرمایه گذاری کند. باید این مسأله 
را باز کنیم و ببینیم که با این حجم عظیم 
ذخیره شده و برای آزاد سازی آن چه کاری 

می توانیم انجام دهیم.  
وی با اشاره  به اینکه اقتصاد کشور به شدت 
متکی به منابع نفتی بوده است افزود: بارها 
گفته شده که اقتصاد کشور باید از وابستگی 
به درآمد ناشی از نفت کم کند و این مسأله به 
صورت یک سیاست قطعی و جدی در اقتصاد 
مقاومتی هم مطرح است. به خصوص وقتی با 
پدیده جدیدی روبرو شدیم و آن پدیده، پدیده 

تحریم خرید نفت از ایران بود.
وی ادامه داد: غربی ها در این زمینه تصمیم 
و  کردند  عملیاتی  تا حدی  را  آن  و  گرفتند 
فروش نفت ما از روزی دو میلیون و 300 هزار 
بشکه بر اثر تحریم به روزی یک میلیون بشکه 
رسید و حتی برنامه داشتند که به 800 هزار، 
۵00 هزار و صفر برسانند اما بحمد... با کار 
مردم در انتخابات سال 92 و اقدامات دولت 
جلوی این حرکت گرفته شد و امروز سقف 
فروش به حدود دو میلیون و با میعانات گازی 

به دو میلیون و ۶۶0 هزار بشکه رسیده است.
این  کرد:  اضافه  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اتفاقات نشان داد سیاستی را که برای عدم 
اتکا به نفت از منظر دیگری دنبال می کردیم 

باید از منظر جدیدی دنبال کنیم. به همین 
دلیل در اقتصاد مقاومتی جهتگیری روشنی 
برای توسعه صنعت نفت و عدم اتکا به صنعت 

نفت شکل گرفت.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه 
صنعت نفت باید به عنوان یک سیاست جدی 
این  شد:  یادآور  شود،  گنجانده  برنامه ها  در 
مسأله در اقتصاد مقاومتی به صورت کوتاه مدت 
و بلندمدت پیش بینی شده اما برای توسعه 
صنعت نفت چند ده میلیارد دالر سرمایه گذاری 
نیاز داریم. مثال آقای زنگنه می گفت که 220 
میلیارد دالر طرح آماده در صنعت نفت،  گاز و 
پتروشیمی وجود دارد که باید جذب سرمایه 
برای آن صورت گیرد. این سرمایه ها باید هم از 
منابع داخلی و هم از منابع خارجی تأمین شود.

وی ادامه داد: در بخش دیگر سیاست ما این 
است که مشتری های مطمئن پیدا کنیم تا 
بدانیم تحریم های اینچنینی دیگر نمی تواند به 
ما آسیب بزند. متأسفانه به بنگاه های اقتصادی 
ما به دلیل شرایط تحریم هزینه های زیادی 

تحمیل شد.
اولویت های دولت در  به  اشاره  با  جهانگیری 
سال 9۵، تأکید کرد: مهمترین اولویت امسال 
دولت این است که چرخ تولید و اقتصاد کشور 

به حرکت دربیاید. مهمترین محدودیت ما هم 
محدودیت منابع مالی است و به همین دلیل 
درخواست جدی از سمت دولت از مسئولین 
نظام مالی کشور این است که منابع مالی را 

تأمین کنند.
وی خاطرنشان کرد: تجهیز منابع مالی برای 
اقتصادی کشور یک ضرورت  حرکت چرخ 
به رشد 8 درصدی برسیم  بتوانیم  تا  است 
پاسخ  را  مردم  معیشت  و  بیکاری  مسأله  و 
جهان  و  منطقه  در  ایران  اقتدار  و  دهیم 
باید  مالی  منابع  تجهیز  البته  یابد.  افزایش 

متناسب با اهداف باشد.
در  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رئیس 
ادامه، اظهار کرد: اقتصاد ایران تا االن بانک محور 
بوده و نظام بانکی با مشکالت عدیده ای مواجه 
بوده و است. من صمیمانه از کارکنان و مدیران 
نظام بانکی متشکر بوده و هستم. چرا که در 
سخت ترین شرایط کار کرده اند. البته در هر 
دوره ای خطاهایی هم صورت می گیرد ولی ما 

نباید قدرنشناسی کنیم.
که  بانکی  نظام  تحول  طرح  داد:  ادامه  وی 
امروز با حضور رئیس جمهور رونمایی شد کار 
یکساله ای است که باید اتفاق بیفتد تا نظام 

بانکی حرکت کند و به مطالبات پاسخ دهد.

با اشاره به تصمیماتی که دولت  جهانگیری 
در یکی دو سال اول برای نظام بانکی گرفت، 
یادآور شد: یکی از رسالت های مهم نظام بانکی 
تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت اقتصادی 
بنگاه ها در فعالیت های کوچک و متوسط است 
و همچنین تأمین سرمایه در گردش اقتصادی 
باید به عهده نظام بانکی باشد. در سال جاری 
بنگاه ها باید حرکت کنند و انتظار ما این است 

که در این مسیر حرکت جدی صورت گیرد.
جهانگیری همچنین بیان کرد: برای اصالح 
تغییر و تحوالت  بازار سرمایه  و  بانکی  نظام 
خوبی اتفاق افتاده و بازار سرمایه باید قادر باشد 
تقاضاهای بلندمدت اقتصاد کشور را برآورده 
اسفند  اواخر  که  کاری  مثال  طور  به  کند. 
پارسال شرکت نفت انجام داد و در یک روز ۵ 
هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کرد و تقاضای 
باالیی هم برای این اوراق وجود داشت که این 
نشان می دهد ظرفیت عرضه و سرمایه گذاری 

وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهور، اضافه کرد: شرکت ها 
را  نیاز خود  اوراق و منابع مورد  بتوانند  باید 
تأمین کنند. بعد از برجام هم ما باید بخشی از 
منابع را از خارج تأمین کنیم. ولی به هر حال 
نظام بانکی بازار سرمایه باید در تأمین منابع 

موفق باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: دغدغه ای که وجود 
دارد این است که دولت در اقتصاد پررنگ است 
و خیلی به تعهدش پایبند نیست اما ما در این 
مدت تالش کردیم انضباط کاملی را بر حرکات 
دولت حاکم کنیم و سعی کردیم با وجود همه 
فشارهای مالی که داشتیم برای تأمین مالی به 
سمت بانک مرکزی دست دراز نکنیم. منافع 
مردم و منافع ملی این بود که دولت به منابع 
دست نزند و نتیجه آن هم همین حد قابل 
قبول تورم شد. ضمن اینکه پذیرفتیم برای 
اولین بار برای بدهی دولت تعهد ایجاد کنیم و 
دولت متعهد باشد بدهی های خود را به بانک ها 

و پیمانداران پرداخت کند.

جهانگیری: 

تجهیز منابع مالی اقتصاد کشور یک ضرورت است

مسئول روابط عمومی کل سپاه همزبانی و هم 
راستایی آل سعود و منافقین در نمایش خیابانی 
رژیم  همدستی  و  مشارکت  نشانه  را  پاریس 
سعودی در جنایات تروریستی منافقین علیه 
ملت ایران دانست و تأکید کرد: تالش رسانه های 
بیگانه و سعودی ها برای احیای منافقین محکوم 

به شکست است.
شریف  رمضان  پاسدار  دوم  سرتیپ  سردار 
با اشاره به  مسئول روابط عمومی کل سپاه 
الفیصل«  اظهارات وقیحانه »ترکی  حضور و 
عربستان  اطالعات  دستگاه  پیشین  رئیس 
سعودی در جمع منافقین تروریست منفور و 
بزدل در پایتخت فرانسه گفت: حضور رئیس 
سابق دستگاه اطالعاتی و امنیتی آل سعود 
در میتینگ منافقین در پاریس و همزبانی و 
همراهی با آنان نشان از پیوند دیرین گروهک 
تروریستی منافقین با رژیم سعوی علیه انقالب 
اسالمی و ملت ایران داشته و پس از سال ها، 
پشت صحنه معرکه گیری دشمنان نظام را 

برمال می سازد.

وی افزود:  امروز بر افکار عمومی جهانیان آشکار 
شده است که رژیم آل سعود محور حمایت و 
پشتیبانی از جریان تروریسم در منطقه و فراتر 
از آن هستند در واقع منافقین، داعش، طالبان، 
القاعده و دهها گروهک تروریستی پراکنده شده 
در جغرافیای اسالم و بشریت، تحت منویات و 
راهبردهای امریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع 
منطقه با حمایت های گسترده مالی آل سعود 
بشریت  علیه  جنایات  ترین  بزرگ  مرتکب 
رفته  باد  بر  رؤیاهای  می شوند. سردار شریف 
منافقین و آرزوهای دست نیافتنی آل سعود 
در خصوص ایران را واقعیتی انکارناپذیر خواند 
و تصریح کرد:    قرائن و تأیید »ترکی الفیصل« 
نشان می دهد همانگونه که سرکرده منافقین از 
عمق غصه و کینه نسبت به پیشرفت و تعالی 
انقالب و ملت ایران دق کرده و مرده است آل 
سعود هم محتضری است که بزودی به مالقات 

سرکرده منفور منافقین خواهد رفت.
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
تأکید کرد: بی تردید به همان میزان که صدام 
و حزب بعث از پناه دادن به منافقین و حمایت 
و همراهی با آنان بهره مند شدند آل سعود نیز 

از این همراهی و همدستی منتفع خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه به کوری چشم آل سعود، 
منافقین و دیگر دشمنان ملت ایران، خورشید 
والیت فقیه و انقالب اسالمی تا ظهور حضرت 
مهدی )عج( بر ایران اسالمی و بلکه بر جغرافیای 
امت اسالمی خواهد تابید گفت: آل سعود باید 
بداند سرقبری فاتحه می خوانند که مرده ای در 
آن نیست، چرا که اگر فاتحه خوانی بر این جنازه 
مقرون به صرفه و فایده بود، بی تردید امریکا و 

غربی ها صف اول مراسم فاتحه خوانی بودند.

ریچارد هوویت نماینده پارلمان اروپا از گروه 
سوسیالیست ها دیروز با عالءالدین بروجردی 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
و  دیدار  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 

گفت وگو کرد.
دیدار  این  ابتدای  در  بروجردی  عالالدین 
علیه  آمریکا  کنگره  جدید  مصوبه های 
خواند  برجام  توافق  ناقض  را  کشورمان 
دقت  با  اسالمی  شورای  مجلس  گفت:  و 
اقدامات کنگره آمریکا در قبال توافق برجام 
را رصد می کند و در زمان مقتضی پاسخ الزم 

را به این اقدامات ناقض توافق خواهد داد.
وی در ادامه تروریسم را خطری برای امنیت 
دانست  جهان  کشورهای  تمام  پیشرفت  و 
شوم  پدیده  یک  تروریسم  کرد:  تصریح  و 
جهانی است و حد و مرزی نمی شناسد و 
برای مبارزه با گروه های تروریستی نیاز به 
با همکاری همه کشورها  یک عزم جهانی 

می باشد.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
خارجی مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز 
در  موجود  بحران های  گسترش  از  تاسف 
منطقه خاطرنشان کرد: حمایت های مالی و 
نظامی و گشودن مرز برای ورود تروریست ها 
به سوریه از سوی برخی از کشورهای منطقه 
کرده  شعله ورتر  را  منطقه  در  جنگ  آتش 
است و کشورهای مدعی دمکراسی و حقوق 
گروه های  اصلی  حامیان  از  عمل  در  بشر 

تروریستی در منطقه می باشند.
تنها  را  بروجردی مذاکرات سوری- سوری 

راه حل بحران سوریه دانست و گفت: حضور 
از هشتاد کشور  تروریست خارجی  هزاران 
در سوریه به گسترش ناامنی در این کشور 

منجر گشته است.
وی اضافه کرد: باید اجازه داد ملت سوریه 

برای سرنوشت خود تصمیم گیری کند.
بروجردی در پایان بر اهمیت تداوم رایزنی 
و گفت وگو میان جمهوری اسالمی ایران و 
پارلمان اروپا در مسائل مختلف منطقه ای 
و بین المللی و مبارزه با مواد مخدر تاکید 

کرد.
در ادامه این دیدار ریچارد هوویت نماینده 
با  سوسیالیست ها  گروه  از  اروپا  پارلمان 
میان  هسته ای  توافق  از  خرسندی  ابراز 
1+۵ با جمهوری اسالمی ایران گفت: امضا 
از همکاری  توافق هسته ای فصل جدیدی 
برای دو طرف گشوده است و اتحادیه اروپا 
عزمی جدی برای توسعه ارتباطات سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی با ایران دارد.

بروجردی:

مصوبات جدید کنگره آمریکا ناقض توافقات 
برجام است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پاسخگویی 
به موقع به هرنوع تهدید با توجه به توطئه های 
گوناگون و التهاب فراگیر در کشورها و مناطق 
پیرامونی و تالش دشمن برای نفوذ و تسری این 

التهاب به داخل کشور حیاتی است.
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری در صبحگاه 
این ستاد که با حضورفرماندهان و مسئوالن عالی  
تبریک  ضمن  برگزارشد  مسلح  نیروهای  رتبه 
عیدسعید فطر و قبولی طاعات عبادات ازخدمات 
سرلشکرسیدحسن فیروزآبادی مشاورعالی نظامی 
فرماندهی معظم کل قوا درطول 27 سال خدمت 
خالصانه و بی دریع در سمت ریاست ستاد کل 
نیروهای مسلح و همچنین سرلشکر غالمعلی 
رشید و امیرسرلشکر حسنی سعدی در تصدی 
بلندمدت به ترتیب در سمت های جانشین رئیس 
ستاد کل و معاون هماهنگ کننده ستاد کل 

تقدیر و تشکر کرد.
پیرامون  همچنین  امنیت  شورایعالی  عضو 
انتصاب  درحکم  قوا  کل  معظم  اوامرفرماندهی 
خود اظهارکرد: نقشه راه حرکت ما منشوری است 
که فرماندهی معظم کل قوا درحکم اینجانب ابالغ 
فرموده اند. نکات بسیار اساسی درحکم بیان شده 
که هر کدام وظایف سنگینی را بر دوش ما خواهد 
گذاشت. درحکم صادره مقام معظم فرماندهی 

کل قوا حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای عزیز 
به اینجانب چهار وظیفه اساسی و یک رویکرد 

دائمی امر شده است.
توانمندی های  ارتقای  اول،  وظیفه  افزود:  وی 
نیروهای مسلح است که بنا داریم در ستاد کل 
با  و  معظم له  نظر  مورد  اولویت های  اساس  بر 
حداکثر تالش و با اتکا به برنامه مصوب پنج ساله 
ششم نیروهای مسلح در این جهت حرکت کنیم 
و امیدوارم با همکاری دولت و مجلس محترم و 
تالش وزیر محترم دفاع در تأمین منابع مصوب و 
مورد انتظار توفیقات مهمی برای نیروهای مسلح 

سختکوش جمهوری اسالمی ایران حاصل شود.
سرلشکر باقری تأکید کرد: وظیفه دیگر ارتقای 
آمادگی های دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح که 
به عبارتی هدف اصلی از هزینه منابع ملی برای 
بخش دفاع است. ان شاءا... با تالش دسته جمعی 
میدانی  حضور  و  کل  ستاد  و  مسلح  نیروهای 

قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( حاصل گردد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ارتقای 
بسیج مردمی در تمامی ابعاد و به خصوص ارتقای 
توان و آمادگی دفاعی و امنیتی بسیج در کنار 
حضور و نقش آفرینی آن در تعمیق ریشه های 
انقالب اسالمی در جان آحاد هموطنان عزیزمان 

با جدیت تمام دنبال خواهد شد.

وی افزود: امکان پاسخگویی به موقع و موثر در هر 
سطح و نوع از تهدیدات متوجه به نظام جمهوری 
اسالمی ایران که با توجه به توطئه های گوناگون 
دشمنان و التهاب فراگیر در کشورها و مناطق 
پیرامونی و تالش دشمن برای نفوذ و تسری این 
امری حیاتی محسوب  به داخل کشور  التهاب 
می شود نیز با ارتقای توان و آمادگی نیروهای 
اطالعاتی،  کارآمد  فرایندهای  تکمیل  و  مسلح 
مناسب  کنترل  فرماندهی  و  آمادی  عملیاتی، 

دنبال خواهد شد.
سرلشکرباقری در مورد شاخص های عمل انقالبی 
و تأکید فرماندهی معظم کل قوا درتعامل سازنده 
اظهارداشت:   مسلح  نیروهای  سازمان های  با 
با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  در  انقالبی  عمل 
شاخص هایی همچون ارتقای مدیریت و بهره وری 
در  و خستگی ناپذیر  هدفمند  مناسب، حرکت 
مسیر تحقق آرمان های انقالب اسالمی، کاهش 
فاصله در میان اقشار نیروهای مسلح، بهبود رفتار 

با سربازان و زیردستان سنجیده خواهد شد.
تأکید  مورد  که  دیگری  نکته  تأکیدکرد:  وی 
فرمانده معظم کل قوا در شرفیابی اینجانب بود 
و همواره ایشان به آن تأکید دارند مسئله تعامل 
مثبت و سازنده با چهارسازمان عمده نیروهای 
مسلح است. ما بر طبق قانون اساسی و قوانین 

ارتش  چهارسازمان  دارای  کشور  ساختار  و 
جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
سیاست  گذاری،  تدبیر  برابر  و  هستیم  کشور 
هدایت عمومی ، نظارت و انجام هماهنگی بین 
این چهارسازمان به ستاد کل نیروهای مسلح 
محول شده و ستاد کل مسئولیت هماهنگی 
با  مسلح  نیروهای  دستگاه های  بین  تعامل  و 

بخش های کشوری را بر عهده دارند.

سرلشکر باقری: پاسخگویی به تهدیدها در هر سطحی حیاتی است

سردار شریف:

تالش سعودی ها برای احیای منافقین 
محکوم به شکست است
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واکنش وزارت خارجه به حضور ترکی 
الفیصل در نشست منافقین

یک منبع آگاه در وزارت امورخارجه حضور رئیس 
نشست  در  عربستان  اطالعاتی  دستگاه  سابق 
منافقین در پاریس را نشانه ای از استیصال دولت 
و  وقاحت  از  جدیدی  نمونه   و  وی  )عربستان( 

بالهت سیاسی دانست.
اشاره  با  امورخارجه  وزارت  در  آگاه  منبع  یک 
با  ورشکسته  تروریست های  خیابانی  نمایش  به 
استفاده از تظاهرکنندگان اجاره ای در پاریس و 
حضور و سخنرانی یک مقام سابق امنیتی سعودی 
در جمع آنان به خبرنگاران گفت: از پدر طالبان 
نبود  بعید  صهیونیست ها  شریک  و  القاعده  و 
از  با نمونه جدیدی  را  که استیصال دولت خود 
نشست  در  با شرکت  بالهت سیاسی  و  وقاحت 

ورشکستگان مزدور تروریست به نمایش گذارد.
وی افزود: اوج درماندگی تروریست ها و حامیان 
پیدا و پنهان شان در این نمایش  که برای دلداری 
دادن به یکدیگر گردآوری شدند زمانی بود که از 

آرزوهای موهوم  خود سخن گفتند.
این منبع خاطر نشان کرد: واماندگی سعودی ها 
تروریست های  به  توسل شان  و  تمسک  و 
شناسنامه دار در این معرکه گیری نشان می دهد 
برای  آنان همان طور که در عراق و سوریه و یمن 
نشان داده اند تروریسم و تروریست ها ابزاری برای 
مسلمان  کشورهای  علیه  اهداف شان  پیشبرد 

منطقه است.

»بان کی مون« در زمین 
آمریکا و اسرائیل بازی نکند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و 
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی 
گفت: دبیرکل سازمان ملل تسلیم خواسته آمریکا 
برایش  آنها  که  میدانی  در  و  نشده  اسرائیل  و 

طراحی می کنند، بازی نکند.
اظهارات  خصوص  در  رضایی  محمدابراهیم 
»آزمایش های  که  مضمون  این  با  بان کی مون 
برجام  و  هسته ای  توافق  روح  با  ایران  موشکی 
انجام  از  تا  ایران می خواهیم  از  و  ناسازگار است 
آزمایش های موشکی بالستیک صرف نظر کند«، 
بان کی مون  که  پیش بینی می شد  قبل  از  افزود: 
صددرصد در میدان بازی که آمریکایی ها، اسرائیل 
در  و  می کند  بازی  می کنند  طراحی  انگلیس  و 

راستای برآوردن منافع آنان حرکت می کند.
وی بیان کرد: اینکه دبیرکل سازمان ملل مدعی 
شد که آزمایش های موشکی ایران با روح سازنده 
ایران و قدرت های جهانی  توافق هسته ای میان 

سازگاری ندارد، نشان از عدم استقالل وی دارد.
سازمان  دبیرکل  چنینی  این  نظرات  اظهار  وی 
نظیر  افزود:  و  دانست  سابقه  به  را مسبوق  ملل 
چنین اظهاراتی را از سوی بان کی مون در تحوالت 
این کشور  و  عربستان و موشک ها و بمب های 
رژیم جعلی اسرائیل و نیز شهادت کودکان بیگناه 
یمن شاهد بودیم که در راستای برآوردن خواسته 

صهیونیست ها و سران سلطه اظهار نظر کرد.
در  اسالمی  نظام  موضع  کرد:  تصریح  رضایی 
خصوص آزمایش های موشکی موضعی حکیمانه 
و مطابق با منافع کشورمان است و این راه را ادامه 
خواهیم داد و از این مسیر هیچگاه عدول نخواهیم 

کرد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در راستای 
دفاع از منافع ملی توسعه صنایع موشکی را جزو 
با قدرت آن را  برنامه های اصلی خود می داند و 
ادامه خواهد داد. این نظام هرگونه اظهار نظری 
صهیونیست ها  منافع  تامین  راستای  در  که  را 
و استکبار جهانی باشد نپذیرفته و آن را مردود 

می داند.
نماینده مردم خمین در پاسخ به بخش دیگری 
ایران  از  اینکه   بر  بان کی مون مبنی  از اظهارات 
موشک  آزمایشات  انجام  از  که  می کنم  تقاضا 
بالستیک خودداری کند زیرا این آزمایشات قابلیت 
افزایش تنش ها در منطقه را داراست، تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی ایران هیچگاه در منطقه تنش 
ایجاد نکرده و نخواهد کرد، اما از منافع ملی خود 

دفاع می کند.
و  عربستان  موشک های  کرد:  خاطرنشان  وی 
بمب های صهیونیست هاست که همواره موجب 
ایجاد تنش در منطقه شده و منجر به کشته شدن 
مردم بیگناه و مظلوم می شود، دبیرکل سازمان 
ملل باید نسبت به چنین جنایاتی اظهار نظر کند.

اوباما همکاری ناتو با روسیه را ممنوع کرد
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا که در نشست 
سران 28 کشور عضو ناتو سخت ترین مواضع را 
علیه روسیه اعالم کرد، گفت: کشورهای عضو ناتو 
تا اجرای کامل توافقنامه مینسک )حل درگیری 
های اوکراین( نباید با مسکو سر وکار داشته باشند.
 شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه دیروز نوشت: 
در حالیکه ناتو اعالم کرده روسیه را یک تهدید 
برای خود نمی داند، اوباما تاکید می کند مسکو 
از جمله تهدیدهای اصلی برای پیمان آتالنتیک 

شمالی بشمار می رود.
بنا به اعالم این شبکه، رییس جمهوری آمریکا 
روز چهارشنبه  که  روسیه   - ناتو  نشست  گفت: 
با  روابط  بازگشت  معنای  به  برگزار خواهد شد، 

مسکو به دوران قبل از بحران اوکراین نیست.
رییس جمهوری آمریکا همچنین گفت: کشورهای 
عضو ناتو تا اجرای کامل مفاد توافقنامه مینسک 

نباید با روسیه همکاری کنند
اوباما پیش از آغاز نشست ورشو نیز اعالم کرده 
اوکراین،  علیه  »اقدام های خصمانه روسیه  بود: 
به  اروپا  برای  ما  تهدید کننده دیدگاه و مواضع 
عنوان منطقه صلح و آزادی است و اعضای ناتو 
باید تعهدهای الزم را برای مقابله با این چالش 
برعهده  داعش  با  مقابله  و  برگزیت  همچنین  و 

گیرند.«
سران کشورهای عضو ناتو در نشست ورشو که 
پیمان  این  گرفتند  تصمیم  یافت،  پایان  دیروز 
چهار گردان نیرو در لهستان )شرق اروپا(، لتونی 
و استونی هم مرز روسیه و همچنین لیتوانی سه 

جمهوری بالتیکی شوروی سابق مستقر کند.

اقتصاد مقاومتي یعني تقویت بنیه هاي قناعت

é پرويز کرمي
 دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، 

فناوري و اقتصاد دانش بنيان

یکي از پسندیده ترین خصلتهاي 
انساني قناعت است. همه بزرگان 
مشبعي  فصل  تاریخ  طول  در 
اند  زده  حرف  قناعت  درباب 

راستي  مثل  قناعت  اند.  فراخوانده  بودن  قانع  به  را  پیروان خود  و 
با  آدمها  همه  که  است  ارزشهایي  زمره  در  مهرباني  و  درستي  و 
گرایشهاي مختلف در مورد آن اتفاق نظر دارند و کسي نیست که 

از آن گریزان باشد.
هیچ مکتبي چه الهي و چه انساني نیست که از راستي و درستي 
عقلي  بدیهیات  جزو  قناعت  باشد.   مخالف  قناعت  با  یا  بگوید  بد 
است و هیچ عقل سلیمي آن را نفي نمیکند. قناعت به جغرافیاي 
نیز مربوط است و هر قوم و قبیله اي قناعت خاص خود را  تفکر 
تبلیغ و ترویج میکند. ایرانیها جغرافیایي دارند که بي قناعت از پس 
زندگیشان برنمي آیند. تا اینجاي کار هم چیزي که این سرزمین را 
سرپا نگه داشته قناعت است. با قناعت بوده که پدران کویرنشینمان 
در  کردهاند.  پیدا  دست  کاریز  نوآوري  و  قنات  احداث  فناوري  به 
را طوري مدیریت کرده  آفتاب و خاک، مختصر آب کویري  میان 
اند که حتي یک قطره اش هم هدر نرفته. ما با قناعت بوده که به 
قنات رسیده ایم.  این قنات را در فرهنگ و هنر و ادبیات و علم این 

جغرافیا نیز میتوانیم پي بگیریم .
غذایي هم کردهاند. هیچ  مواد  با  ما  پیشینیان  را  کار  عین همین 
چیزي در فرهنگ ایراني بدتر و پلیدتر از این نبوده که مواد غذایي 
باید  را  آب  قطره هاي  ریخته شوند. همچنانکه  دور  و  حرام شوند 
حراست میکردیم لقمه هاي غذا را نیز باید حفظ میکردیم که یک 
وقت فاسد نشوند و هدر نروند. فرمول قنات و قناعت را در معماري 
ایراني اسالمي و سبک زندگي منحصر به فردمان میتوانیم ببینیم. 
از  زیادي  میزان  به  و  کردیم  دقتي  بي  جدید  دوره  در  متاسفانه 

الگوهاي زندگي این جغرافیا دور افتادیم.
سعدي در آموزه هاي خود به تفصیل ما را دعوت به قناعت کرده. 
به زیباترین شکل ممکن فرموده »چو دخلت نیست خرج آهسته 
تر کن/ که میخوانند مالحان سرودي/ اگر باران به کوهستان نبارد/ 
به سالي دجله گردد خشکرودي«. این نصیحت سعدي را پدران و 
مادران ما آویزه گوش خود کردند و در خرج و دخل خود چنان دقت 
کردند که چیزي حرام نشود و از بین نرود. مخاطب این نصیحت 
فقط مردم کوچه و بازار نیستند. حاکمان نیز در مملکتداري باید 
مراقب باشند که یک وقت مخارج کشور از مداخلش باالتر نرود و 

تعادل اقتصادي به هم نخورد.
بد و  یا یک پیشه ور زشت و  یا یک آموزگار  بقال  براي یک  اگر   
باالجبار دست  و  ندهد  را  ناپسند است که دخلش کفاف خرجش 
به همین  براي حکومتها هم  بستاند  وام  و  بیگانه دراز کند  جلوي 
میزان بد و قبیح است بلکه بدتر و قبیحتر. بحث معامالت اقتصادي 
و مراودات بازرگاني یک چیز است بحث وامداري و وابستگي یک 

چیز دیگر.
 از آنجایي که حکومتها و دولتها ملت خویش را  نمایندگي میکنند 
وامداریشان، وامداري یک ملت را معني میدهد. براي همین است 
را  قناعت  و  باشند  هاي خود  دارایي  مراقب  باید  هم  که حکومتها 
پیشه خود سازند. قناعت در هیچ کجا به معني سختي و مشقت و 

ریاضت نیست. به معني بهرهمند نشدن از مواهب دنیا هم نیست.
 این قناعت در ادبیات سیاسي امروز به »مقاومت« تعبیر میشود و 
اقتصاد مقاومتي چیزي جز تقویت بنیه هاي قناعت نیست. مقاومت 
را هم باید در کانتکس قناعت معني کنیم و آن را به حفظ و حراست 
کنیم.  تعبیر  معنویمان  و  مادي  هاي  سرمایه  و  ها  داشته  همه  از 
متاسفانه ما از الگوهاي سنتیمان دور شده ایم و الگوهاي جدید را 

هم نتوانسته ایم یاد بگیریم.
 در این وضعیت بینابیني مهمترین اتفاقي که میافتد همین است 
سرمایه هاي کشور هرز میروند. سرمایه هاي انساني، سرمایه هاي 
معدني، فرصتهاي پیشرفت و توسعه، و بسیاري از داراییهاي کشور 
در این دوري از فرهنگ قناعت/ مقاومت از دست مي روند. قناعت 
در  آدمها  است.  خانواده  خاستگاهش  اما  نیست  خانواده  مختص 
قدر  باید  که  میفهمند  و  میگیرند  یاد  را  قناعت  که  است  خانواده 

داشته هاي خود را بدانند.
 اگر در خانواده نیاموزند در مراتب کلي نیز به چیزي نمیتوانند قانع 
اقدام  مهمترین  مقاومتي  اقتصاد  در  که  است  همین  براي  باشند. 
همین است که الگوهاي ایراني اسالمي خانواده را اصالح کنیم و به 
فرزندانمان یاد بدهیم که مراقب داراییهایمان باشند. باید بچه هاي 
مدرسه و دانشگاه بیاموزند که مهمترین گوهر ارزشمند این جغرافیا 

قناعت است که هم عقل به آن حکم میکند و هم شرع.
بي مناسبت نیست اگر یادآور شوم که دو اصل از پنج اصل اقتصاد 
بنیان،4-مردمي  3-دانش  2-برونگرایي،  1-درونزایي،  مقاومتي 

بودن، 5-عدالت محوري، نیز ارتباط مستقیم با قناعت دارند.

طیب نیا از مردم عذرخواهی کرد
طیب نیا حساسیت مردم در ماجرای فیش های حقوقی را ارج نهاده 
آنچه که در مورد  بابت  از مردم  از عذرخواهی  ابایی  اظهار کرد:  و 

فیش های حقوقی منجر به رنجش خاطر مردم شد، ندارم.
بورس،  دارایی در همایش  و  اقتصادی  امور  وزیر  ایسنا،  به گزارش 
بانک و بیمه که دیروز بیستم تیرماه در محل نمایشگاه بین المللی 
زمینه   در  اقتصاد  وزارت  تاکنون  آنچه  تشریح  ضمن  شد،  برگزار 
برخورد با موضوع فیش های حقوقی انجام داده اظهار کرد: من به 
به  منجر  که  حقوقی  فیش های  زمینه  در  دولت  از  عضوی  عنوان 
به حساسیت مردم  و  رنجش مردم شده است عذرخواهی می کنم 
ارائه  جریان  در  که  قصوری  بابت  عذرخواهی  از  ابایی  و  نهاده  ارج 
خدمت به مردم رخ داده است ندارم. وی همچنین درباره  موضوع 
فیش های حقوقی اظهار کرد: چالش های اخیر مربوط به فیش های 
دستمزد  نظام  در  کاستی هایی  که  است  آن  نشان دهنده  حقوقی 
کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر 
تداوم این کاستی ها را نمی پذیرد و این چالش منجر به اقداماتی از 

دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد.
آیین نامه  پیش نویس  تدوین  به  اقدامات  این  جمله  از  طیب نیا 
ساماندهی دستمزد بانک ها و بیمه ها و شرکت های دولتی اشاره کرد 
و گفت: این پیش نویس در مردادماه سال گذشته به هیات وزیران 
سازمان  به  اجرا  برای  فروردین ماه  در  و  بود  شده  تصویب  و  ارائه 
مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و از آن طریق به دستگاه ها ابالغ 
شد. همچنین تدوین ضوابط اجرایی ماده 41 بودجه 13۹5 درباره 
اقدام  و  گرفت  انجام  دولتی  و  بیمه ای  شرکت های  به  پرداخت ها 
دیگر ما تعیین سقف برای دریافتی های مستمر و غیرمستمری های 
شرکت های دولتی بود. وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما وظیفه داشتیم با 
کسانی که تخلف کرده قاطعانه برخورد کنیم، این برخورد در قالب 
معرفی به مراجع مربوطه و واریز وجوهی که خارج از ضوابط دریافت 
شده بود به خزانه انجام گرفت و طبق فرمان رییس جمهوری اقدام 

به تغییر مدیرانی کردیم که دریافت های غیرمتعارف داشتند.
دولت  عزم  نشان دهنده  تخلفات  با  قاطعانه  برخورد  داد:  ادامه  وی 

برای زدودن ابهام و حمایت از مدیران خدوم است.
طیب نیا در ادامه تاکید کرد: هم به دلیل اعتقادات دینی خود و هم 
به دلیل مسوولیت در دولت، نسبت به قضیه ماجراهای فیش های 

حقوقی حساسم و ابایی از عذرخواهی از مردم ندارم.

نگاه روزخبر

نیازهای  به  پاسخگویی  با هدف  رییس جمهور 
اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن به عنوان یکی از 
سرفصل های مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از 
اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان مهمترین 
بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در 

سال ۹5 خبر داد.
روحانی  حسن  المسلمین   و  االسالم  حجت 
دیروز و در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت 
بانکها برای ارائه تسهیالت به بنگاههای تولیدی 
را هدف اصلی طرح اصالح نظام بانکی دانست و 
اظهار داشت:پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران 
از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین 

می کند.
 روحانی با بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی، آغاز 
فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت 
و شفافیت و نظم دهی به بدهی های دولت است، 
این  قبلی  ترتیب پیچیدگی های  این  به  گفت: 
سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور 
مالی برای پشتیبانی سریع از بخشهای تولیدی و 

اشتغال زا قرار خواهند گرفت.
اینکه اقتصاد کشور  با اشاره به  رییس جمهور  
ما اقتصادی بانک محور است و امیدوارم گام به 
گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت کند، 
گفت: شفافیت در رابطه بین دولت و بانکها، درجه 
اعتماد عمومی به سیستم بانکی را باال می برد 
و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف 
دولت در سال جاری است، باید بتوانیم تحرکی 
در فعالیت بنگاه های تولیدی با هدف اشتغالزایی 

ایجاد کنیم.
 روحانی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور طی 
ده سال گذشته گفت: طی این دوره زمانی با دو 
دوره خاص مواجه بودیم. نخست دوره ای که در 

آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، 
تولید عمال دچار مشکل  و  اشتغال  ایجاد  روند 
شد؛ تورم پیوسته در حال افزایش بود و با ابالغ 
دستورالعمل هایی به بانک ها مبنی بر ضرورت 
ارائه تسهیالتی پایین تر از نرخ تورم، عمال بانکها 
برای عمل به آن ابالغیه ها ناچار شدند از بانک 
مرکزی پول دریافت کنند که این به نوبه خود 
در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکالتی ایجاد 

کرده بود.
رییس جمهور افزود: با پایین بودن نرخ کارمزدها 
در مقایسه با نرخ تورم، عمال روند بازگشت وام 
ها از سوی وام گیرندگان نیز متوقف و شرایط 
پیچیده ای را ایجاد کرده بود. این روند با تشدید 
ارز  تحریم ها شکل دیگری یافت، چرا که نرخ 
برابر  سه  عمال   و  مواجه  جهش  با  یکباره  نیز 
شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم 
می خواستند بدهی و معوقات خود را به بانکها 

بپردازند، از آن توانمندی برخورد نبودند.
نبودن میزان بدهی  به شفاف  ادامه  روحانی در 
کرد  اشاره  پیمانکاران  و  بانکها  به  دولت  های 
دولت  های  بدهی  میزان  شدن  شفاف  افزود:  و 
بود.  ها، ضروری  بدهی  این  بازپرداخت  نحوه  و 
دولت در همین ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالی 
اسالمی است که این اوراق یکی از پایه های نشان 

دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است.
رییس جمهور، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص 
اسالمی  مالی  اوراق  این  با  ارتباط  در  مسوول 
یک  اوراق،  این  انتشار  با  گفت:  و  کرد  معرفی 
برداشته  اسالمی  جمهوری  دولت  در  مهم  گام 
می شود. این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور 
خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید 
اوراق به  این  به گونه ای عمل کند که کارمزد 
موقع پرداخت شود و به عنوان معتبرترین اوراق 

در بازار مالی حضور یابد.
مشکالت  از  ترتیب  این  به  افزود:  روحانی   
اقتصادی  بنگاههای  و  شده  کاسته  پیمانکاران 
برای  ای  تازه  جان  پیمانکاران  این  به  وابسته 
فعالیت می گیرند و شرایط بهتری برای ایجاد 

رونق اقتصادی  در کشور ایجاد می شود.
رییس جمهور با اشاره به الیحه ای که اخیرا در 
ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده، گفت: 
با تصویب این الیحه و اجرای طرح اصالح نظام 
بدهکار  به  دولت  شده،  قدرتمند  بانکها  بانکی، 
خوش حساب تبدیل می شود و اوراق مالی  در 
مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت. 
در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانکها 
نیز این فرصت را می یابند تا تسهیالت بیشتر 
با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود 
قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید 

تداوم یابد.
روحانی افزود: با نظارت دقیق روی اجرای طرح  
روند اصالح  نظام بانکی کشور، زمینه برای یک 
تحول بسیار خوب در اقتصاد و  نظام بانکی کشور 
در چارچوب بندهای ۹ و 1۹ سیاستهای اقتصاد 

مقاومتی ایجاد خواهد شد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه »به طور منظم 
کرد،  خواهیم  دنبال  را  طرح  این  دقیق  اجرای 
و هماهنگ  اجرای دقیق  با  امیدواری کرد  ابراز 
دستگاه های مسوول شامل بانک مرکزی، سازمان 
مدیریت و وزارت اقتصاد به وظایفشان،  به زودی 
نظام  بسیار خوب در  همگان شاهد یک تحول 

مالی و افتصادی کشور باشند.
و ستاد  دکتر جهانگیری  از  روحانی همچنین   
طرح  اندرکاران  دست  همه  و  دولت  اقتصادی 

تحول نظام بانکی کشور قدردانی کرد.

روحانی اعالم کرد: تحریک توليد با هدف اشتغالزایی

کاهش نرخ سود بانکی باید تداوم یابد

عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری، با 
بیان اینکه مجلس خبرگان دوره پنجم همچون 
چهاردوره گذشته، انقالبی و از عمق جان پایبند 
به مبانی انقالب هستند، وظیفه اصلی مجلس 

خبرگان را تقویت جایگاه ولی فقیه دانست.
نشست  در  احمدخاتمی   سید  حجت االسالم 
خبرگان  مجلس  پنجم  دوره  آغاز  ویژه  خبری 
در جمع خبرنگاران گفت: پس از تعیین هیئت 
رییسه دوره پنجم جلسات متعددی تشکیل شد 
و مقرر شد که هر ماه هیئت رییسه یک جلسه 

را برگزار کند.
وی با بیان اینکه جلسه این ماه، شنبه هفته آینده 
31 تیرماه برگزار خواهد شد، افزود: موضوع اصلی 
که در دستور کار این جلسه است آن چیزی است 
که قانون در اختیار خبرگان قرار داده و همچنین 
معظم  مقام  که  رهنمودهایی  کردن  اجرایی 
هیئت  انتخاب  از  پس  اخیر  دیدار  در  رهبری 

رییسه مطرح کردند.
عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری بیان 
کرد: در این جلسه مصوب شد که بین دو اجالس، 
روسای کمیسیون ها، عالوه بر هیئت رییسه و پنج 
نفر از اعضای خبرگان به انتخاب هیئت رییسه 

یک اجالس بین دو اجالس برگزار کنند.
به گفته خاتمی؛ اعضای این جلسه، متشکل از 
و  اعضای خبرگان  از  نفر  پنج  و  هیئت رییسه 
روسای کمیسیون ها خواهند بود و مصوب شد 
که این پنج نفر، اعضای ثابتی نباشند و به تناوب 
در هر اجالسی با این سطح این پنج نفر دعوت 

می شوند.
وی اضافه کرد: اجالس بین دو اجالس، نخست 
سبب فعال شدن کمیسیون ها خواهد شد و دوم 
اینکه سبب می شود که خبرگان بیشتر در جریان 
مسایلی باشند که باید در آن خصوص موضع 

داشته باشند.
وی گفت: اولین اجالس مجلس خبرگان در دوره 
جدید در 23 و 24 آذرماه تشکیل خواهد شد و 
در 25 دیدار مقام معظم رهبری و زیارت مرقد 

امام راحل انجام می شود.
رهبری  خبرگان  مجلس  رییسه  هیئت  عضو 
در  خبرگان  اجالس های  برگزاری  به  اشاره  با 

این  اینکه  دلیل  گفت:به  اسفندماه،  و  شهریور 
دوره اولین برنامه در خرداد برگزار شد، مقرر شد 
که تا پایان سال همین اجالس استمرار داشته 
باشد و سپس روال همین گونه خواهد بود که در 
شهریور و اسفند نیز به صورت عادی و بر اساس 
آیین نامه های جاری می توان جلسات فوق العاده 

تشکیل داد.
خاتمی با بیان اینکه برگزاری اجالس خبرگان 
جلسات  ولی  است  نهاد  این  وظیفه  یک  تنها 
است،  اجرا  حال  در  مختلفی  کمسیون های  و 
و  اصل 107  کمسیون  چهارم،  دوره  در  افزود: 
10۹ قانون اساسی ۹ جلسه، کمسیون راه های 
پاسداری و حراست از والیت فقیه 42 جلسه، 
کمسیون  جلسه،  مالی 11  و  اداری  کمسیون 
آیین نامه و موضوع اصل 108قانون اساسی 24 
جلسه، کمسیون سیاسی-اجتماعی 62 جلسه 
برگزار کرده است و کمسیون تحقیق60 جلسه 
با تاکید  داشته است. امام جمعه موقت تهران 
براینکه کمسیون های این مجلس در دوره پنجم 
فعال تر از گذشته عمل خواهد کرد، گفت: قطعا 
باید با انگیزه بیشتری نسبت به گذشته در عرصه 

خبرگان رهبری انجام وظیفه صورت گیرد.
به گفته خاتمی؛ بیش از 30 نفر از اعضای خبرگان 
از اعضای جدید این مجلس هستند یعنی یا برای 
اولین بار وارد این مجلس شده اند یا در دوره قبلی 

حضور نداشتند.
وی گفت: رهبرمعظم انقالب از حضور مجتهدان 
جوان در مجلس ابراز خرسندی کردند که قطعا 
این  حضور جوانان در کنار کامل مردان فقیه، 

تشکیالت را کاراتر از گذشته خواهد کرد.
وی اظهارکرد: در این اجالس هیئت رییسه این 
مساله مطرح شد که اولین اقدام مجلس خبرگان 
سامان دهی آیین نامه انتخابات باشد که این آیین 
نامه باید تغییر یابد؛ در این زمینه باید یک کف 

علمی در نظر گرفته شود.
خاتمی اظهارکرد: مساله سن، یک مساله بسیار 
آینده  در  که  است  رهبری  خبرگان  در  مهم 
قوانینی در این خصوص تنظیم می شود؛ تمام 
قوانین مرتبط به خبرگان را همین مجلس تنظیم 

خواهند کرد.

احمدخاتمی: 

تقویت جایگاه ولی فقیه وظیفه اصلی مجلس خبرگان است

سید عمار حکیم رئیس مجلس اعالی اسالمی 
عراق دیروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم 
رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و 
پیرامون تحوالت اخیر عراق و منطقه گفت وگو 
کرد. امیر دریابان علی شمخانی در این دیدار با 
تبریک دستاورد بزرگ آزادسازی شهر فلوجه از 
لوث گروه های تروریستی که با همکاری ارتش 
و نیروهای مردمی عراق شکل گرفت تاکید کرد: 
مسیر وحدت داخلی و استفاده از ظرفیت های 
بومی تجربه ای موفق و قابل اتکا برای ادامه روند 
مبارزه با تروریسم به ویژه آزادسازی موصل خواهد 

بود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: 
که  کور  بمب گذاری های  و  انتحاری  اقدامات 
عراق  بی گناه  شهروندان  شدن  کشته  موجب 
عصبانیت  از  ناشی  است  شده  داعش  توسط 
ظلم ها  این  عواقب  و  ناکامی هاست  از  حاصل 
گریبان تروریست های جنایتکار و اربابان آنها را 

خواهد گرفت.
وی گفت: در حالی که آمریکا و برخی هم پیمانان 
با  مقابله  برای  ساله  هفت  برنامه  طرح  با  آنها 
تروریسم در عراق و سوریه به دنبال توجیه حضور 
و اقدامات بی ثبات خود در منطقه بودند، توانایی 
و قدرت مردم و نیروهای امنیتی عراق نشان داد 
نابودی کامل داعش با اتکا به ظرفیت های بومی 

به سرعت قابل دستیابی است.
جمهوری  افزود:  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
اسالمی ایران همکاری مستشاری و کمک رسانی 

خود به دولت های عراق و سوریه را تا رفع کامل 
خطر گروه های تروریستی از منطقه ادامه خواهد 
داد. شمخانی با تاکید بر لزوم زدودن ریشه های 
رشد و بروز تفکر تکفیری و داعشی خاطر نشان 
کرد: نقش بارز مرجعیت و سیاست های دولت 
عراق در پرهیز از اختالفات قومی و مذهبی و 
توصیه به خویشتن داری و توجه به اولویت های 
اصلی شامل رفع ناامنی و باز پس گیری شهرها و 

روستاها قابل تقدیر است.
وی در پایان با اشاره به ارتقاء کیفی همکاری های 
ایران، روسیه، سوریه و جبهه مقاومت در مبارزه 
در  آن  تاثیر  و  سوریه  در  تکفیری  تروریسم  با 
اضمحالل جبهه تروریسم در این کشور اظهار 
نیروهای  و  ارتش  راهبردی  موفقیت های  کرد: 
مردمی سوریه در جبهه حلب به زودی شرایط 
میدانی را در اصلی ترین منطقه درگیری به کلی 
حکیم  سیدعمار  هم چنین  داد.  خواهد  تغییر 
رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق نیز در این 
مالقات ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحوالت 
از  اقدامات میدانی  عراق و روندهای سیاسی و 
از  حمایت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مواضع 

عراق در جنگ علیه داعش قدردانی کرد.
وی افزود: برخی اختالفات داخلی که با تحریک 
با  می گیرد  صورت  خارجی  کشورهای  عوامل 
هوشیاری مرجعیت، دولت و ملت عراق و حرکت 
اتحاد و انسجام ملی، حل و فصل و  در مسیر 
مجموعه ظرفیت ها در مسیر مقابله با تروریست ها 

معطوف خواهد شد.

شمخانی: 

ایران به همکاری مستشاری با عراق و سوریه ادامه می دهد

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر ایجاد 
مرجعی برای رسیدگی به بنگاه هایی که تمایل 
ندارند، گفت: در حال  تولیدات داخل  به خرید 
حاضر برخی از بنگاه هایی که خصوصی نیستند 
و ساختار خصولتی دارند، بازی جدیدی را شروع 
قیمت ها  شکست  با  آن  اساس  بر  که  کرده اند 
اقدام به فروش محصوالت مشابه تولید داخل در 

بازارهای کشور می کنند.
تحقق  ضرورت  بر  تاکید  با  سرکار  سعید  دکتر 
از  عمده ای  بخش  کرد:  اظهار  مقاومتی  اقتصاد 
دانش بنیان  اقتصاد  بر  مبتنی  مقاومتی  اقتصاد 
است و اگر بخواهیم اقتصاد دانش بنیان محقق 
فعالیتهای  بر  مبتنی  آن  غالب  وجه  باید  شود، 
دانش بنیان باشد. وی با اشاره به اعمال تحریم های 
ظالمانه علیه کشور افزود: در این تحریم ها ایران از 
لحاظ واردات خودروهای لوکس و پوشاک تحریم 
نشد، بلکه در نقاطی به ایران فشار وارد کردند که 
لطمات زیادی به مردم وارد می شد و از این طریق 

فشار مضاعفی به دولت وارد می شد.
تحریم کشور  این که مسیر  بر  تاکید  با  سرکار 
در برابر خواسته های جهانی از مسیر محصوالت 
دانش بنیان و وابسته به زندگی مردم بوده است، 
مواردی  در  جهانی  سیاست های  کرد:  تصریح 
تحریم ها را علیه کشور اعمال کرد که به نوعی 

گلوگاه های اقتصادی کشور محسوب می شد.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو یکی از این حوزه ها 
را پتروشیمی ذکر کرد و یادآور شد: این تحریم ها 
علیه صنایع پتروشیمی در جاهایی بوده است که 
گردش چرخ صنایع پتروشیمی وابسته به آن بوده 
و تولید اشتغال و ارزش آور برای کشور بوده است.

سرکار یکی از این گلوگاه ها را نانوکاتالیست های 
مورد نیاز در فرلیندهای پتروشیمی نام برد و ادامه 
داد: در این راستا شاهد بودیم که برخی از بنگاه ها 
در زمان تحریم یا محصول خود را به ایران ارائه 
نمی دادند یا با چندین برابر قیمت اجازه واردات 

آن به ایران داده می شد.
امر موجب می شد  این  این که  بر  تاکید  با  وی 
کاهش  کشور  داخلی  محصوالت  رقابت پذیری 
یابد، اضافه کرد: تحریم ها دارای وجه مثبتی برای 
کشور بود؛ چرا که محققان کشور توانستند برخی 
از محصوالت مبتنی بر فناوری های پیشرفته را در 

کشور تولید کنند.
سرکار در ادامه به فضای ایجاد شده در بعد از 
تحریم ها اشاره کرد و گفت: در پس از تحریم ها 
نیز ما شاهد فعالیت برخی از بنگاه هایی هستیم 

که بخش خصوصی محسوب نمی شوند و به دو 
طریق ضررهای زیادی به کشور وارد می کنند.

وی اضافه کرد: این بنگاه ها با ایجاد روابط ناصحیح 
صنایع  که  می کنند  هموار  گونه ای  به  را  مسیر 
یا  از محصوالت ملی خریداری نکنند و  داخلی 
با انجام دامپینگ و یا شکست قیمت ها کاالهای 
مشابه کاالی داخلی را به کشور وارد کرده و با 

قیمت های بسیار ارزان به فروش می رسانند.
نانو خاطرنشان کرد:  فناوری  توسعه  دبیر ستاد 
این بازی جدیدی است که در کشور شاهد آن 
هستیم، چرا که این بنگاه ها درصدد هستند تا 
شرکتهای داخلی را از گردونه فعالیتهای اقتصادی 
خارج کنند تا بعد از آن بتوانند محصوالت وارداتی 
خود را به قیمت واقعی در کشور به فروش برسانند 

و به این ترتیب ضررهای خود را جبران کنند.

وی با ابراز نگرانی ایجاد شده در زمینه به بن بست 
این  از  نمونه ای  به  داخلی،  شرکتهای  رساندن 
اقدامات اشاره کرد و گفت: علی رغم این که یکی 
از شرکتهای دانش بنیان داخلی موفق به ساخت 
و تولید نانوکاتالیست مورد نیاز صنایع پتروشیمی 
شده است؛ ولی پتروشیمی مورد نظر بعد از یک 
دوره انعقاد قرارداد و خرید یک محصول، از خرید 

مجدد این محصول خودداری کرده است.
وی با بیان این که این پتروشیمی در حال حاضر 
کاتالیست مورد نیاز خود را از یک شرکت اروپایی 
پتروشیمی  این  شد:  یادآور  می کند،  خریداری 
تولید  نانوکاتالیست  خرید  پرداخت های  پیش 
تغییر  با  ولی  است؛  کرده  پرداخت  را  داخل 
مدیرعامل پتروشیمی خرید محصول تولید داخل 

متوقف شده است.
برای  واحدی  ایجاد  لزوم  بر  تاکید  با  سرکار 
رسیدگی به این گونه تخلفات اظهار کرد: یکی 
از دستگاه هایی که می تواند در این زمینه نقش 
مهمی ایفا کند، قوه قضاییه است که می تواند با 
ایجاد واحدی به این گونه تخلف ها رسیدگی کند.

دبیر ستاد توسعه نانو با تاکید بر این که این مرجع 
قانونی می تواند بدون بوروکراسی و شفاف به این 
یادآور شد: در عین  نوع مسائل رسیدگی کند، 
حال الزم است تا مدیران و کارشناسانی که اقدام 
به خرید کاالی داخلی می کنند نیز تشویق شوند.
اقدام موجب تسریع در  این  این که  بیان  با  وی 
در کشور می شود،  مقاومتی  اقتصاد  ایجاد  روند 
نگران  ما  صورت  این  غیر  در  کرد:  خاطرنشان 
اقتصاد  موضوع  آینده  سال  چند  تا  هستیم 

مقاومتی به فراموشی سپرده شود.

دبير ستاد نانو هشدار داد:

بازی جدید شرکتهای خصولتی مانعی برای تحقق اقتصاد دانش بنیان
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مهم ترین  از  مخدر  مواد  مصرف  و  اعتیاد  موضوع 
را  جامعه  همواره  که  است  اجتماعي  آسیب هاي 
افزایش مصرف مواد مخدر  به  آمار رو  آزار داده و 
از سم  در دنیای کنونی به گونه ای است که یکی 
شناسان معروف دنیا به نام لودوینگ می گوید: »اگر 
غذا را مستثنی کنیم، در کره زمین هیچ ماده ای 
به اندازه مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی 

مردم و ملت ها نشده است«.
مواد  مصرف  آماری،  رسمی  گزارش های  مطابق 
و  داشته  افزایش  به  رو  روندی  ایران  در  مخدر 
و  آسیب زاترین  هنجارها،  انواع  میان  در  اعتیاد 
معضل  این  است.  اجتماعی  معضل  گسترده ترین 
زنان  از  بیشتر  ایرانی  مردان  بین  در  خانومانسوز 
اعتیاد  پدیده  موجود  شرایط  در  و  است  رایج 
و  خانوادگی  فردی،  عارضه ای  هم چون  نیز  زنان 
پیچیده  ابعاد  دارای  و  مطرح  جامعه  در  اجتماعی 

و چندگانه ای است.
شناختی،  جامعه  بررسی های  دلیل  به همین 
شناسایی  راستای  در   ... و  اقتصادی  روانشناختی، 
علل و عوامل این معضل و یافتن راهکارهای مؤثر 
ضروری  امری  درمان  و  مقابله  پیشگیری،  جهت 
پیامدهای  نوشتار، علل و  این  به نظر می رسد. در 
ناگوار اعتیاد زنان )صرف نظر از پیامدهای مشترک 
کارکردها،  نظیر  محورهایی  در  مردان(  اعتیاد  با 
روابط، نقش و نهایتاً آسیب های این معضل بر فرد، 

خانواده و اجتماع و ... بررسی و تبیین شده است.
تحقیقات نشان می دهد که ۹5 درصد از معتادان 
داشته اند،  سیگار  مصرف  سابقه  اعتیاد،  از  قبل 
اخیراً مصرف سیگار در بین جوانان و زنان ایرانی 
افزایش یافته و بر اساس اطالعات وزارت ورزش و 
تا  در سنین 10  جوانان 30 درصد جوانان کشور 
کرده اند  تجربه  را  دخانیات  استعمال  سالگی،   1۹
دختران  از  بیشتر  تجربه  این  در  پسران  نسبت  و 
زنان  درصد   4.3 حدود  رسمی  آمار  برابر  است. 
ایرانی سیگاری و بیشتر آنها تحصیل کرده هستند، 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پژوهش های  هم چنین 
دانشجو  نشان می دهند 5 درصد دختران  فناوری 
و  زنان  اذعان  و  اقرار  به  بنا  هستند.  سیگاری 
آماری  جامعه  دهنده  تشکیل  سیگاری  دختران 
این پژوهش، مصرف سیگار نشانه تشّخص، امروزی 
بودن، برابری بین زن و مرد، عامل جلب توجه و نیز 
وسیله جلب رضایت برای ورود به برخی گروه های 

دوستی با پسران است.
رفتار  مردان  از  کمتر  بسیار  زنان  جوامع،  اکثر  در 
اعتیاد  نرخ  ایران  در  دارند،  مجرمانه  و  انحرافی 
زنان کمتر از مردان است، به طوری که ۹5 درصد 
معتادان مرد و تنها 5 درصد گرفتاران در دام اعتیاد 
کشور زنان هستند، تعداد معتادان زندانی مرد نیز 
زنان  اغلب  زیرا  است،  زندانی  معتاد  زنان  از  بیش 
و  می کنند  مصرف  خانه  در  را  مخدر  مواد  معتاد، 
به همین دلیل مشکل اعتیاد آنان کمتر به چشم 

می آید و آشکار می شود.
در آمایش آمار زنان معتاد در بحث تأهل می بینیم 
معتاد  دختران  از  بیش  متأهل،  معتاد  زنان  تعداد 
است. زنان برخالف مردان به جهت نظارت بیشتر 
ذاتی،  داری  خویشتن  و  خانواده  اعضای  سوی  از 
کمتر کارهای آسیب زا و خطرناک انجام می دهند 
تفاوت  معتاد  مردان  و  زنان  آمار  بین  رو  این  از  و 

معناداری وجود دارد.
کارشناسان مسائل اجتماعی با دقت خاصی پدیده 
اعتیاد را در زنان دنبال می کنند و معتقدند اعتیاد 
در زنان معضلی چند وجهی است که علل و عوامل 
اجتماعی  و  متعددی نظیر علل فردی، خانوادگی 
بررسی،  با هدف  اشاعه آن مؤثر است.  و  بروز  در 
این عوامل در وقوع  تفسیر و تحلیل میزان نقش 
موضوع  همین  با  میزگردی  اجتماعی  هنجار  این 
جبار  محمد  دکتر  از  را  فردی  علل  و  تشکیل 
عوامل  درمان گر،  روان  و  محقق  پناهی،  حسین 
خانوادگی را دکتر فردوس امانی، روانشناس حوزه 
رضوی،  مینا  دکتر  را  اجتماعی  عوامل  و  خانواده 
دانشگاه جویا شدیم که  دانشیار  و  جامعه شناس 

در ادامه می آید.

زنان ضعيف،  فاقد اعتماد به نفس و 
هيجانی بيشتر در معرض اعتياد هستند

پناهی،  حسین  جبار  محمد  دکتر 
اشاره  با  درمان گر  روان  و  محقق 
در  که  پژوهش  یک  نتایج  به 
فردی  عوامل  شناسایی  خصوص 
نقش  گرفته،  صورت  زنان  اعتیاد 
دردهای  کاهش  هم چون  عواملی 
جسمانی را 47 درصد، کسب لذت 
20 درصد، کنجکاوی 24 درصد و 
از  درصد   ۹ را  عاطفی  کمبودهای 
اعالم  اعتیاد  به  زنان  گرایش  علل 

کرد.
سطح  بودن  پایین  و  فقدان  وی 
مشخصات  به  نسبت  زنان  شناخت 
ناگوار  پیامدهای  و  مخدر  مواد 
مصرف آن را از جمله عوامل اعتیاد 
دانست و افزود: بسیاری از افراد به 
از  کافی  اطالعات  نداشتن  جهت 
و  زودباوری  مواد،  مصرف  عواقب 
ارضای حس کنجکاوی، به استعمال 
مواد مخدر روی آورده و این مسأله 
جوانان  خصوصاً  جوانان،  بین  در 
چنانچه  است،  حادتر  باهوش، 

احساس  مخدر  مواد  مصرف  مرتبه  اولین  در  فرد 
در  که  می کند  سعی  باشد،  داشته  خوشایندی 
روزهای بعد از هر طریق ممکن، مقدار دیگری از 

آن را مصرف نماید، لذا به تدریج معتاد می شود.
عوامل  دیگر  از  را  اراده  ضعف  دانشگاه  استاد  این 
با  و  کرد  اعالم  زنان  در  اعتیاد  به  گرایش  فردی 
زمینه های  و  اعتیاد  بین  که  نکته  این  به  اشاره 
دارد،  وجود  عمیقی  همبستگی  افراد  شخصیتی 
قوی تری  اراده  و  عزم  از  فرد  چقدر  هر  گفت: 
رفتار  برابر  در  نسبت  همان  به  باشد،  برخوردار 
انحرافی دیگران )بستگان، دوستان، آشنایان و ...( 
دوری  بزه  ارتکاب  از  و  می کند  بیشتری  مقاومت 
می کند، در حالی که افراد سست رأی، سریع تحت 
تأثیر افراد معتاد قرار گرفته و ارزش ها، هنجارها و 

اسلوب رفتاری آنان را می پذیرند.
وی افرادی با روحیات ضعیف، زود باور، کم طاقت 
در برابر مشکالت، سرخورده، فاقد اعتماد به نفس 
و هیجانی را بیشتر در معرض خطر ابتال به اعتیاد 
دانست و در تشریح پایین بودن سطح تحمل و عدم 
تحمل پذیری و بردباری افراد در برابر سختی ها و 
کمتر  افراد  تحمل  هر چه سطح  نامالیمات گفت: 
باشد، بیشتر به دنبال لذت جویی های آنی و راحت 
را  بزرگ  و  متعالی  اهداف  کمتر  و  می روند  طلبی 
دنبال می کنند، امروزه متأسفانه جوانان درصددند 
ابزارهای  از  پایدار،  لذت های  به  رسیدن  جای  به 
نامشروع و راه های میان بُر برای رسیدن به لذت ها 

و خوشی های آنی و گذرا استفاده نمایند.
را  معتاد  زنان  از  بسیاری  پناهی  حسین  دکتر 
و  آنی  لذت های  تجربه  مشتاقان  و  جویندگان 
روی  بر  تحقیق  نتایج  افزود:  و  کرد  اعالم  زودگذر 
علل  شایع ترین  می دهد  نشان  معتاد  زن   132
اعتیاد از دیدگاه آنان به ترتیب وجود ناراحتی های 

روحی و تفریح و خوش گذرانی بوده است.
وی احساس تنهایی را یکی دیگر از عوامل عمدة 
دانست  اعتیاد  نظیر  انحرافی  رفتارهای  ارتکاب 
روانشناسان،  از  برخی  که  نکته  این  به  اشاره  با  و 
افرادی  افزود:  می دانند،  تنهایی  بیماری  را  اعتیاد 
که ارتباط مستحکمی با دیگران )خانواده، دوستان، 
تنهایی  احساس  همیشه  و  ندارند   )... و  بستگان 
شکست  و  ناکامی  نتیجه  آنان  تنهایی  و  می کنند 

برای  می کنند  سعی  است،  دوستی  و  عشق  در 
فراموشی شکست و ناکامی خود درعشق و رهایی 
از غم ها و غصه ها، به مواد تخدیر کننده روی آورند 
ناگوار آن،  و بدون در نظر گرفتن عواقب منفی و 

لذت های آنی را جایگزین تنهاییشان نمایند.
تجویز  و  مردمی  غلط  باورهای  از  انتقاد  با  وی 
نسخه های اشتباه و پر خطر در مورد تأثیر مصرف 
دردهای جسمی  تسکین  و  کاهش  بر  مخدر  مواد 
نشان  معتاد  زن   2105 روی  بر  تحقیقات  گفت: 
بیماری جسمی  به علت  آنها  از  نفر  می دهد 312 
و با هدف کاهش دردهای ناشی از بیماری معتاد 
شده اند و واقعیت این است که این تسکین موقتی 
برای فرد مصرف کننده، به منزله نتیجه و پاداش 
تلقی می شود و استعمال مواد را ادامه و در نتیجه 

معتاد می شود. 
تعدی های  نقش  اجتماعی  مسائل  پژوهشگر  این 
نقشی  زنان،  شدن  معتاد  در  را  و جسمی  جنسی 
محققان  افزود:  و  کرد  عنوان  اساسی  و  پررنگ 
مؤسسه علمی مواد مخدر آمریکا در تحقیقات خود 
جنسی  تعدی  سابقه  که  رسیده اند  نتیجه  این  به 
گرایش  ساز  زمینه  می تواند  زنان  در  فیزیکی  و 
مطابق  باشد،  زنان  بین  در  مخدر  مواد  مصرف  به 
تعدی  مورد  که  زنانی  مرکز،  این  پژوهش های 
جسمی و جنسی قرار گرفته اند 4 برابر زنان دیگر 

به سوی اعتیاد کشیده شده اند.
به نظر می رسد تأکید بر ارائه آموزش مهارت های 
کردن  نهادینه  و  دانشگاه  تا  مدرسه  از  اجتماعی 
سیستم  و  خانواده  سوی  از  فردی  ارزش های 
فرد  گرایش  عدم  برای  اساسی  راهکاری  آموزشی، 
بالی  این  آمار  کاهش  و  مخدر  مواد  مصرف  به 
سیستم  بر  عالوه  است  الزم  و  باشد  خان ومانسوز 
و  مرجع  گروه های  و  رسانه ها  کشور،  آموزشی 
آموزش  اهمیت  و  جایگاه  تبیین  در  تأثیرگذار 
»نه  مهارت  علی الخصوص  فردی  مهارت های 
گفتن« و ارتقاء اعتماد به نفس فرزندان در محیط 

خانواده، اهتمام ویژه ای به کار گیرند.

اعتياد و مشاجره های والدین، طالق و همسر معتاد 
مهم ترین علل خانوادگی  ابتالی زنان به بيماری اعتياد

این  در  که  است  عاملی  دومین  خانوادگی  علل 
نوشتار به برسی آن پرداخته ایم، بررسی و تحلیل 

عواملی که ریشه در خانواده دارد و فرد را به اعتیاد 
فردوس  دکتر  که  بود  موضوعی  می دهد  سوق 
امانی، روانشناس، پژوهش گر حوزه خانواده و استاد 

دانشگاه به تشریح آن پرداخت.
وی اعتیاد والدین را حائز بیشترین نقش در گرایش 
افزود:  و  دانست  اعتیاد  به  مرد  و  زن  از  اعم  افراد 
خانواده اولین محیطی است که فرزندان را با باورها، 
ارزش ها و هنجارهای جامعه آشنا کرده و به تدریج 
شکل  عناصر  این  اساس  بر  را  فرزندان  شخصیت 
اغلب  والدین،  از  الگوبرداری  با  فرزندان  می دهد، 
رفتارهای آنان حتی رفتارهایی که والدین توجهی 
کردن،  لهجه صحبت  و  نظیر شیوه  ندارند،  آن  به 
فحاشی،  ناپسند،  الفاظ  بردن  کار  به  پرخاشگری، 

کارهای خالف و ... را تقلید می کنند.
دکتر فردوس امانی با اشاره به این مطلب که اعتیاد 
والدین به سیگار یا مواد مخدر، موجب می شود تا 
و  داده  قرار  الگو  را  آنها  آسیب زای  رفتار  فرزندان، 
معتاد شوند، افزود: در قریب به اتفاق موارد تحمل 
فرزندان، به جهت زندگی در خانه ای که آلوده به 
نئشه،  خانواده  اعضای  اغلب  و  است  مخدر  مواد 
بیکار و ... هستند، کاهش یافته و به سوی اعتیاد 

کشیده می شوند.
وی مشاجره، درگیری و ستیز بین والدین را دومین 
اعتیاد  به  فرد  گرایش  خانوادگی  عوامل  از  عامل 
والدین  بین  نزاع  و  درگیری  افزود:  و  کرد  عنوان 
در محیط خانواده موجب سلب آرامش و آسایش 
فرزندان در خانه شده و آنها سپری نمودن اوقات 
خود در خارج از خانه را به حضور در محیط خانه 
و خانواده ترجیح داده و به جهت کمبود محبت از 
سوی والدین، جذب محبت های ظاهری گروه های 

منحرف می شوند.
عامل  را  خانوادگی  ستیزه های  دانشگاه  استاد  این 
فرار از منزل و رو آوردن به اعتیاد حدود 82 درصد 
از زنان معتاد اعالم کرد و افزود: هر چقدر اختالفات 
خانوادگی بیشتر باشد، احتمال گرایش فرزندان به 

سوی اعتیاد بیشتر است.
وی اعتیاد همسر را یکی از مهم ترین عوامل اعتیاد 
هدف  با  معتاد  شوهران  افزود:  و  کرد  ذکر  زنان 
مخدر  مواد  استعمال  هنگام  در  مصاحبی  داشتن 
و کاهش سرزنش و انتقاد همسر خود و از طرفی 
نامشروع  و  ناپسند  کارهای  به  وی  کردن  وادار 

و  مواد مخدر  فروش  نظیر گدایی، 
و  تنگدستی  موقع  در  خودفروشی 
مواد  تهیه  برای  مالی  تمّکن  عدم 

مخدر، زن خود را معتاد می کنند.
از  نارضایتی  خانواده  مشاور  این 
که  افرادی  در  زناشویی  زندگی 
برای  راهی  می کنند  احساس 
مهمی  عامل  را  ندارند  بازگشت 
و  دانست  اعتیاد  به  ابتال  در 
مختلف  علل  به  که  افرادی  افزود: 
زندگی  به  چندانی  دلبستگی 
جذب  عمدتاً  ندارند،  مشترکشان 
گروه ها و دوستان منحرف و معتاد 
از  مختلفی  انگیزه های  با  و  شده 
روحی  ناراحتی های  تقلیل  جمله 
و  زندگی  فشار  از  رهایی  روانی،  و 
جبران نارضایتی از ارتباط جنسی 
با شوهر، به سوی کسب لذت های 
جایگزین نظیر مصرف مواد مخدر 

کشیده می  شود.
قبلی  زندگی  در  که  زنانی  وی 
و  بدرفتاری  مورد  خود  فعلی  و 
را  گرفته اند  قرار  همسر  خشونت 
معرض  در  زنان  از  دیگر  دسته ای 
ابتال به اعتیاد معرفی کرد و خاطر 
نشان ساخت: این دسته از زنان ممکن است برای 
غلبه بر درد، اضطراب و ترس ناشی از اتفاقات رخ 

داده در خانواده، مواد مخدر مصرف کنند.
دکتر امانی نقش از هم گسیختگی خانواده و طالق 
والدین را در آلودگی افراد خانواده به اعتیاد، نقشی 
اساسی عنوان کرد و افزود: پژوهش ها نشان می دهد 
که تعداد قابل توجهی از زنان بعد از طالق نسبت 
به آینده نا امید بوده و احساس اضطراب، دلتنگی 
و اندوه می کنند، متارکه اثرات سوء و ناگواری را بر 
زوجین به ویژه زن برجای گذارده و در پاره ای از 
موارد زن مطلقه برای رفع مشکالت روحی ناشی از 

طالق به اعتیاد گرایش پیدا می کند.
این موضوع که محیط خانواده باید فضایی سرشار از 
آرامش، فاقد چالش و فاقد هرگونه هنجار اجتماعی 
باشد مقوله مهمی است که نمی توان به سادگی از کنار 
آن گذشت، در آموزه های دینی و اعتقادی ما مسلمانان 
بر نقش خانواده در سالمت فردی و اجتماعی جامعه 
در  همواره  مساله  این  است.  شده  تأکید  کرات  به 
سیاست ها و برنامه ریزی دولت ها جایگاه ویژه ای داشته 
و همواره پای ثابت موضوع ها و برنامه های رسانه ای 
کشور بوده و هست، به نحوی که در کمتر نشریه و 
رسانه ای می توان دید برنامه و یا صفحه ای تحت عنوان 

»خانواده« تولید، چاپ و منتشر نشود. 

احساس محروميت و فقر مالی و معيشتی می تواند 
زمينه اعتياد برخی زنان را فراهم کند

اجتماع و عوامل برآمده از مسائل اجتماعی در بروز 
و  بوده  آفرین  نقش  همواره  اعتیاد  آمار  افزایش  و 
اجتماعی،  حوزه  در  مؤثر  عوامل  تحلیل  و  بررسی 
موضوعی بود که دکتر مینا رضوی، جامعه شناس و 

دانشیار دانشگاه به تشریح آن پرداخت.
وی فقر و رفاه بیش از حد را از عوامل مهم ابتال 
و گرفتاری فرد به اعتیاد عنوان کرد و افزود: عدم 
احساس  معیشتی،  و  مالی  امکانات  به  دسترسی 
زمینه  می تواند  افسردگی  و  ناکامی  محرومیت، 
اعتیاد برخی زنان را ایجاد کند، از دیگر سو زنانی 
که به واسطه برخورداری از مال و ثروت و امکانات 
شرکت  برای  بیشتری  فرصت  فراوان،  رفاهی 
انجام  یا  و  کافی شاپ ها  پارتی ها،  مهمانی ها،  در 
مسافرت های تفریحی را دارند، در پاره ای از موارد، 

بیشتر در معرض اعتیاد به مواد مخدر هستند.
وی گرایش به اعتیاد در هر دو طبقه فقیر و غنی 
را محتمل و یکسان دانست و افزود: بنا به دالئلی 
نظریه ها رو به تغییر است و بسیاری از کارشناسان 
مسائل اجتماعی معتقدند پراکندگی زنان معتاد به 
مواد مخدر در بین طبقات باال و پائین جامعه در 
حال تغییر است و دستیابی به نتیجه مشخص در 

این موارد، مشکل به نظر می آید.
دکتر رضوی نقش دوستان ناباب را بعد از خانواده، 
بیشترین  که  دانست  اساسی  و  مهم  عامل  دومین 
تأثیر را در شکل گیری شخصیت افراد دارد و افزود: 
برای  فرد  که  است  حدی  به  فرد  بر  گروه  تأثیر 
ایمان  و  اراده  از  باید  گروه،  جریان  حرکت خالف 
و  ارزش ها  بتواند  تا  باشد  برخوردار  باالیی  بسیار 

هنجارهای جمع را نپذیرد یا تغییر دهد.
ارتکاب  را هر روز در معرض خطر  وی فرد معتاد 
برای  محتمل  جرائم  تشریح  در  و  دانست  جرم 
معتاد،  زنان  بزهکاری  شایع ترین  گفت:  معتادان 
مواد مخدر، طالق، کودک  توزیع  و  سرقت، حمل 
آزاري، روسپیگری و روابط  جنسي خطرناک است، 
به  زنان  جرائم  می شود  موجب  حتی  زنان  اعتیاد 
نحوی که  به  کند،  پیدا  گرایش  مردانه  الگوهای 
جرائم  می دهد  نشان  اجتماعی  پلیس  تحقیقات 
ارتکابی بین زنان مجرم معتاد و مجرمین غیر معتاد 
اساس  بر  اغلب  معتاد  زنان  جرائم  و  دارد  تفاوت 

الگوبرداری از مردان معتاد تغییر یافته است.
جرم  مهم ترین  را  روسپیگری  و  فروشی  تن  وی 
مخدر  مواد  تهیه  مخارج  تأمین  برای  راهی  و 
از  بسیاری  در  افزود:  و  کرد  اعالم  معتاد  زنان 
روسپیگری  با  زنان  در  مخدر  مواد  مصرف  موارد 
برای  اغلب  معتاد  زنان  دارد،  نزدیکی  همبستگی 
و جیب  به خودفروشی، سرقت  مخدر  مواد  خرید 
ایران  آگاهی  پلیس  آمارهای  و  پردازند  می  بری 
انگیزه  به  سارق  زنان  از  درصد  نشان می دهد 12 

تهیه مواد مخدر مرتکب سرقت شده اند.
اعتیاد و رشد جمعیت  به نرخ شیوع  اشاره  با  وی 
دفتر  گزارش  براساس  داشت:  اذعان  معتاد،  زنان 
مقابله با جرم سازمان ملل در صورتیکه نرخ رشد 
اعتیاد به  همین منوال افزایش یابد تا سال 2050 
شاهد افزایش شیوع 25 درصدي ابتال به انواع مواد 
مخدر در افراد انساني و به خصوص در زنان باشیم.

گفت  می توان  شد  گفته  که  آن چه  به  توجه  با 
تنزل  را  فرد  اجتماعی  منزلت  و  موقعیت  اعتیاد، 
بی  فردی  عنوان  به  دیگران  نزد  در  را  او  و  داده 
عاطفه، خودخواه، فاسد و دارای شخصیت نامتعادل 
این بالی خان ومانسوز  ناموزون معرفی می کند،  و 
خانواده  درآمد  و  نموده  متالشی  را  خانواده  نظام 
و جامعه را تقلیل می دهد و بخش قابل توجهی از 
آن را اتالف می نماید. فرد معتاد نسبت به قوانین 
اجتماعی و دستورات دینی بی تفاوت شده و این 
از  را  انحرافات  از  بسیاری  ارتکاب  زمینه  مسأله، 
سوی وی فراهم می کند، از این رو بر اساس قوانین 
کشورهای  از  بسیاری  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

دیگر، اعتیاد به مواد مخدر جرم تلقی می شود.
جبران  آسیب های  زنان،  اعتیاد  میان  این  در 
ناپذیری را بر فرد، خانواده و جامعه وارد می سازد 
و  امنیت  می تواند  زنان  اعتیاد  از  ناشی  جرائم  و 

سالمت جامعه را با مخاطره روبرو سازد.
زنان  اعتیاد  آمار  شدن  برابر  چند  و  رشد  سرعت 
در مقطع زمانی کوتاه نگرانی های متعددی را برای 
اجتماعی  مسائل  فعاالن  و  کارشناسان  حاکمیت، 
به نحوی که می توان گفت زنگ  ایجاد کرده است 
صدا  به  ایران  در  معتاد  زنان  آمار  افزایش  خطر 
درآمده و این آمار به وضعیت هشدار رسیده است.

در شرایط موجود ارتقاء اعتماد به نفس و گرایش 
اجرای  جمعی،  سالم  فعالیت های  و  ورزش  به 
آگاه سازی  و  رسانی  اطالع  در  ویژه  برنامه های 
خانواده ها در کنار ارتقاء آموزش مهارت های زندگی 
و تدوین و اجرای برنامه های ویژه در جهت مبارزه 
با شیوع تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر، می تواند 
این  کنی  ریشه  و  کاهش  در  اساسی  راهکارهایی 

آسیب اجتماعی باشد.  

مروری بر علل و پيامدهای ناگوار اعتياد زنان ایرانی؛
اعتیاد زنان ایرانی؛ زلزله ای زیانبار در مسیر اضمحالل بنیان خانواده 

کامران کرمی

اگهی مفقودی
برگ سبز سواری هاچ بک ام وی ام 315H مدل 13۹3 به شماره انتظامی 
ایران 82-۹22ص83 و شماره موتور MVM477FJAE022868 و شماره 
شیاده  تبار  یوسف  فاطمه  نام  به   NATFBAMD2E101۹004 شاسی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
138۹به  مدل  روغنی  سفید  206رنگ  پژو  سواری  کارت  و  سبز  سند،برگ 
شاسی شماره  1418۹082282و  موتور  شماره  پالک14-۹38ط27و  شماره 

3ED8BJ4۹1453.NAAPبه نام سارا ممبینی فرزند محمد قلی به شماره ملی 
1۹10151505محل صدور رامهرمز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی حصر وراثت
بامزه دارای شناسنامه شماره 2750668476 بشرح دادخواست  فتاح  خانم پری 
به کالسه 67/۹5/700406 ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
در   804 بشناسنامه  آیدنلو  مکرم  محمدعلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
تاریخ ۹5/03/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه 

منحصراست به 
1-پری فتاح بامزه ش.ش 2750668476 صادره ارومیه زوجه متوفی

2-احسان مکرم آیدنلو ش.ش 2755608463 صادره ارومیه فرزند متوفی 
3-رضا مکرم آیدنلو ش.ش 2754758445 صادره ارومیه فرزند متوفی 

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

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 67 شورای حل اختالف اروميه

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

راه طالقاني  نشاني کرج چهار  نام پدر محمد حسین  نورالدین رودباري  1- سید 
جنب دادسراي عمومي و انقالب ساختمان وکال واحد 6

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
1- منیر عطار نام پدر مهدي نشاني مجهول المکان

محکوم به: بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه و شماره دادنامه 
پرداخت خسارت  به  مربوطه ۹00۹۹72610300403 محکوم علیه محکوم است 
تاخیر تادیه از تاریخ ۹0/1/23  تا زمان تادیه از مبلغ 405/000/000  ریال بر حسب 
نرخ تورم اعالمي از ناحیه بانک مرکزي که توسط اجراي احکام مدني حساب خواهد 

شد در حق محکوم له ضمنا هزینه اجرایي برعهده محکوم علیه میباشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.
2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.

در  و  باشد  مسیر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفي  3-مالي 
صورتیکه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت )ده روز صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شد که قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید. لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.

میباشد  مدني  احکام  اجراي  قانون  ماده 34  از  قسمتي  که  باال  موارد  بر  4-عالوه 
به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آئین دادرسي مدني مصوب 7۹/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالي مصوب 10 آبان 1377 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید. 44703 م/الف
مدیر دفتر شعبه سه دادگاه عمومي )حقوقي( دادگستري شهرستان کرج- معصومي
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي) حقوقي( دادگستري شهرستان کرج- اسدیان

کرج- میدان نبوت- بلوار مالصدرا- روبروي پارک نبوت- پالک 120-124

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه   5/233/۹5 کالسه  پرونده  حکایت  به 
است  نموده  را  وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست  زاده  الماس  گرده  جوانرود 
و بیان داشته شادروان شادمان در تاریخ 13۹5/4/8 در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1- گرده الماس زاده  زایچه 288-1350  کدملی 4۹5۹6585۹  مادر متوفی

2- شادیه عزیزی  زایچه /1377  کدملی 4۹500۹5137  خواهر متوفی
3- سارینا عزیزی  زایچه /1385  کدملی 4۹50266527  خواهر متوفی

4- آرزو عزیزی  زایچه /138۹  کدملی 4۹50208750  خواهر متوفی
5- شهاب عزیزی  زایچه /1383  کدملی 4۹50238۹۹1  برادر متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

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

آگهی حصروراثت
بانوبگم جان عیسوندنام پدرمرادبشناسنامه2۹4صادره ازالیگودرزدرخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که513/2۹4/۹5ح مرحوم غالمعباس 
الیگودرزدرتاریخ۹4/10/17دردزفول  ۹84صادره  بشناسنامه  بخشی  عیسوندجهان 
متوفی(  ازباال)زوجه  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
به شناسنامه3575دزفول 3-سمیراعیسوندجهانبخشی  2-زهراعیسوندجهانبخشی 
به  بخشی  4-حمیراعیسوندجهان  1۹۹0148484دزفول  شناسنامه  به 
شناسنامه  به  بخشی  5-فریباعیسوندجهان  1۹۹0670741دزفول  شناسنامه 
1۹۹0245535دزفول)دختران متوفی( 6-ایمان عیسوندجهان بخشی به شناسنامه 
1۹۹07۹4051دزفول)پسرمتوفی( 7-صنم جان عیسوند به شناسنامه5۹6الیگودرز 
باانجام  شد.اینک  درشوراثبت  کالسه513/24۹/۹5ح  )مادرمتوفی(والغیر.پرونده 
اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
بدادگاه  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئيس شعبه249شورای حل اختالف دزفول

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای بشماره 13۹560324001000085مورخ ۹5/01/11 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای احمد محمد شاهی فرزند اسماعیل صادره از بوشهر را در ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی به مساحت 317۹13/51 مترمربع در قسمتی از پالک 
8۹6 واقع در محرزی گناوه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
اشخاص  که  در صورتی  میشود  آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور 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 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/04/6 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹5/04/21

م الف 415 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجيد اميری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی ابالغ اخطاریه

 101 آیين نامه اجرا 
آقای محمد تقی شاکرمی فرزند حسینعلی شناسنامه 6۹1 خرم آباد در خصوص 
نوین علیه شما طبق گزارش مورخ  اقتصاد  له  اجرایی کالسه ۹200174  پرونده 
از   3741: فرعی  ثبتی  دادگستری ششدانگ پالک  کارشناس رسمی   13۹4/4/7
 – وثیقه سند رهنی شماره 15787  آباد مورد  اصلی 3 در بخش 4 خرم  پالک 
ارزیابی  ریال  مبلغ 6/520/160/000  به  آباد  دفتر 6 خرم  تنظیمی   1385/6/16
گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی 
خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدید نظر به مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال به دفتر این اجرا 
بانکی دستمزد  فاقد فیش  یا  از موعد  اعتراضی که خارج  به  نمایید ضمنا  تسلیم 

کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف 28۹5 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد – مجيد طاری

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای بشماره 13۹560324001000088مورخ ۹5/01/11 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای عبدالحسین تاشک فرزند یوسف صادره از گناوه را در ششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزی به مساحت 27۹۹47/66 مترمربع در قسمتی از پالک 884 
واقع در محمدی گناوه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی مذکور 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 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/04/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹5/04/21
م الف 425 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجيد اميری

نامه صادره 
قانون  ماده 174  راستای  در  متهم  بودن  المکان  به مجهول  توجه  با  احتراما 
آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسامی آقای 
سامان سپهوند فرزند روح اله به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت خانم 
مونا مرادی فرزند مرتضی ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام 

دفاع و اخذ اخرین دفاع در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا مير حسينی.

نوبت اول95/4/21   نوبت دوم95/5/5
هيات موضوع قانون تعيين تکليف و وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده12 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

اول/  هیات     ۹3/12/20 مورخ   رای شماره13۹360331012026147  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  شماره  به  ویردی  علی  فرزند  زعیم  منصور  البنی  ام  خانم  متقاضی 
پالک  مترمربع   157/08 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  در     - از  صادره    2
104-102فرعی از 4  اصلی واقع در هشتگرد خریداری از مالکیت رسمی خانم 
بتول خاموشی  محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع 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  
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  درخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 محمد افخمی ـ رئيس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ   
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فاصله اقتصاد مقاومتي از واژه تا عمل
مهناز همتي

از آن زمانی که زمزمه و صدای تحریم 
و فشار اقتصادی علیه ایران، به گوش 
آن  کنار  در  نیز  فرصتی  گویی  رسید، 
از  بیش  تا  شد  فراهم  ایرانیان  برای 

پیش خود را به جهانیان ثابت کنند.
به  تهدیدها  این  تبدیل  با  جوانانی که 
جهانیان  رخ  به  را  خود  هنر  فرصت، 
دفاعی،  های  زمینه  در  و  کشاندند 
پیشرفتهای  به  علمی،  و   اقتصادی 

خیره کننده ای دست یافتند.
با  در شرایطی که کشور  و عمل، شاید  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد 
مشکالت و مسائلی از جمله تورم، رکود، بیکاری و عدم آرامش 
در بازار مواجه بود بهترین نامی بود که می توان بر آن گذاشت، 
البته، تنها واژه اقتصاد مقاومتی و تکرار آن کافی نیست چرا که 
بنا به فرموده مقام معظم رهبری »وقتی زیاد هم تکرار کردیم و 
مدام گفتیم اقتصادمقاومتی، از دهن هم می افتد؛ یعنی تکراری 
عمل  باید  پس  شود؛  می  هم  باری  کسالت  چیز  یک  شد،  که 

کنیم.«
به همین دلیل دولت یازدهم با عزم جزم و اراده قوی از همان 
ابتدا، با تدبیر و امید پا به میدان گذاشت و البته تا حدودی به 
آن ها، از جمله کاهش نرخ تورم، پایان برجام،  توانستند جامه 

عمل بپوشانند.
خوشبختانه امروزه مردم آگاه تر و هوشیارتر از قبل در مسائل 
کشور خود دخیل اند و با ظرافت خاص امور کشور را پیگیری 
و  احساس خطر  با کمی  تا  امر سبب شده  همین  و  کنند  می 
ناآگاه،  اقشار  برخی  یا  و  مسئولین  سوی  از  خطایی  اندک  یا 
سریع عکس العمل نشان دهند و معترض شوند تا نگاه دقیق و 
تیزبینانه خود را گوشزد کنند و نشان دهند که تمام مسائل را با 

شفافیت دنبال می کنند.
به طور مثال بحث رسانه ای شدن حقوق های نامتعارف برخی 
مسئولین که تعدادشان هم کم نبود،  از همان ابتدا در فضاهای 
صریح  اقدام  که  شد  گذاشته  کرنا  و  بوق  در  چنان  مجازی 
این  حل  در  مردم  درخواست  به  تا  داشت  پی  در  را  مسئولین 

نامالیمات و خطاها، پاسخ دهند.
در واقع  پیدایش این مسائل در شرایط حساس کشور،که دشمن 
در کمین است، مردم را بهت زده و غافلگیر کرد و بی اعتمادی 

و آشفتگی اذهان عمومی را به دنبال داشت.
آنچه مسلم است اینکه این موضوع باید ریشه ای حل شود تا 
دیگر شاهد چنین مواردی در کشور نباشیم. مردم که در تمام 
عرصه ها همواره در صحنه بودند و حضور خود را ثابت کرده اند، 

توقع چنین خطاهایی از مسئولین ندارند. 
امیدواریم اقدام دولت در برکناری مسئوالن متخلف درس عبرتی 
باشد برای مدیرانی که بعدا روی کار خواهند آمد، مدیرانی که 
باید با کارخالصانه دوباره اعتماد مردم را جلب کنند، تا در کنار 

ملت، روز به روز در جهت پیشرفتهای اقتصادی قدم بردارند.

برای ایجاد جامعه امن همه 
مسئول اند

اینکه  بیان  با   ، ناجا  پیشگیری  پلیس  جانشین 
رفتار »بزه دیدگان« در پیشگیری از جرم موثر 
است، گفت : در بسیاری از مواقع سهل انگاری، 
کوتاهی و یا رفتار ناصحیح مردم منجر به وقوع 

جرم و یا بزه دیدگی می شود.
سردار معصوم بیگی  در چهارمین جلسه هفته 
همگانی  وظیفه  را  جرم  از  پیشگیری  ناجا، 
دانست و اظهار کرد: کاهش جرم و پیشگیری از 
وقوع جرایم ،  به تنهایی از عهده یک دستگاه و 
یا سیستم عدالت کیفری بر نمی آید، لذا برای 
پذیر«  »مسئولیت  باید  همه  امن  جامعه  ایجاد 

باشند.
مردم  که  نقشی  ایفای  میزان  به  اشاره  با  وی 
بر  از جرم  پیشگیری  راستای  در  ها  و دستگاه 
عهده می گیرند، افزود: در این شرایط، جامعه از 
امنیت پایدار تری برخوردار خواهد بود و برای 
این کار باید تمامی ظرفیت ها فعال، هماهنگ 

و همسو شوند.
در  کرد:  بیان  ناجا   پیشگیری  پلیس  جانشین 
وقوع جرم عوامل مختلفی دخیل است که یکی 
از آنها »بزه دیدگان« هستند، بزه دیدگی عمدتاً 
امری دفعی و یا اتفاقی نیست، مجرمان معموالً 
برای ارتکاب جرم از نقاط ضعف و غفلت هایی 
که وجود دارد به عنوان فرصت بهره می برند، 
لذا مردم باید با اقدامات پیشگیرانه به گونه ای 

عمل کنند که فرصت ها را از مجرمان بگیرند.
می  مردم  مواقع  از  بسیاری  کرد:  تصریح  وی 
که  پیشگیرانه  اقدامات  و  هوشیاری  با  توانند 
پلیس توصیه می کند، مجرمان را ناکام بگذارند، 
این یعنی ایفای نقش موثر و بازدارنده مردم در 

پیشگیری از تکمیل چرخه جرم.

ورود 43 واگن جدید به متروي 

همزمان با آغاز فصل جدید فعالیت های حمل و 
نقلی پایتخت، 43 واگن جدید مترو طي مراسم 
ویژه  اي، ظهر دوشنبه 21 تیر رسماً از کارخانه 
واگن سازي متروي تهران در جنوبی ترین نقطه 

شهر وارد خطوط ریلي پایتخت مي  شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران 
در این ارتباط با اشاره به این که با اضافه شدن 
پایتخت  ریلی  ناوگان  ظرفیت  واگن،   43 این 
یآبد، گفت:  مي  افزایش  نفر  هزار  بر 150  بالغ 
به عبارتي با ورود واگن هاي جدید، ظرفیت جا 
اضافه  پایتخت 5 درصد  ریلي  به جایي سامانه 

مي  شود.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومي معاونت 
تهران، دکتر  ترافیک شهرداري  و  نقل  و  حمل 
شدن  اضافه  با  افزود:  حسیني  مازیار  سید 
ناوگان  کمبودهاي  از  بخشي  جدید،  قطار   7
حرکت  سرفاصله  و  شده  کاسته  پایتخت  ریلي 
کاهش       اندکی  مترو،  خطوط  برخي  در  قطارها 
تا  هفته   10 فاصله  به  اتفاق  این  که  یآبد  مي  
مراکز  بازگشایي  و  تحصیلي  جدید  سال  آغاز 
مسافران  مصائب  از  قدری  تواند  مي   آموزشي، 

مترو را کاهش دهد.
ویژه  به  عمومي  نقل  و  حمل  گسترش  از  وي 
اصلي  ترین  از  یکي  عنوان  به  مترو  توسعه 
حال  عین  در  و  مدیریت شهري  هاي  سیاست  
برد  نام  مطالبات شهروندان  ترین  مهم   از  یکي 
و تأکید کرد: تکمیل خطوط 6 و 7 مترو و نیز 
خط متروي فرودگاه حضرت امام )ره( از اولویت 
معاونت  کار  دستور  در  که  است  مهمي  هاي 

حمل و نقل و ترافیک قرار دارد.

سونامی اعتیاد را جدی بگیریم

یک استاد دانشگاه تهران، شیوه زیستن و روابط 
مهم ترین  از  یکی  را  فرزندان  با  والدین  صحیح 
به  اصالح،  صورت  در  که  برشمرد  بخش هایی 
کاهش خطر اعتیاد و حفاظت فرزندان و سایر 

افراد کمک می کند. 
به گزارش ایسنا، محدثه بهرامي  با بیان اینکه 
به  اعتیاد  بحران  گسترش  از  مهمي  بخشي 
مصرف مواد مخدر صنعتي و شیمیایي در جامعه 
به خاطر سهل الوصول  بودن آن است، افزود: اگر 
چه عرضه رو به گسترش مواد مخدر در اشکال 
گسترش  در  مهمی  نقش  فریبنده  و  مختلف 
آمار  افزایش  عامل  مهم ترین  اما  دارد  اعتیاد 
خانوادگی،  فرهنگی،  زمینه اِی  شرایط  اعتیاد، 
اجتماعی و روانی است که باعث افزایش تقاضا 
برای مصرف شده است در حالیکه با روش هاي 
هوشمندانه و اساسي مي توان اکثر این عوامل 

را پیشگیری و اصالح کرد.
موثر  عوامل  از  مهمی  بخش  اینکه  بیان  با  وي 
آموزش های  با  را می توان حتی  اعتیاد  بروز  در 
اظهار  کرد،  کنترل  سادگی  به  فراگیر  و  ساده 
با  ما  ارتباط  شکل  و  ما  زندگی  نحوه   : داشت 
عاطفی ای  حمایت  میزان  و  شکل  فرزندانمان، 
که از آنها می کنیم و ارزش ها و اهدافی که برای 
آنها تعریف می کنیم از جمله این موارد هستند.
این رواشناس تاکید کرد: در واقع شیوه زیستن 
و روابطی که داریم یکی از مهم ترین بخش هایی 
است که در صورت اصالح به کاهش خطر اعتیاد 

و حفاظت فرزندان و سایر افراد کمک می کند.
و  نهادها  فرهنگ ها،  اینکه  به  اشاره  با  بهرامي 
ساختارهای یک جامعه در ایجاد نشاط و امیدي 
نقش  ها  و خواسته  اهداف  یا سرکوب شدن  و 
افراد  از  بسیاري  ادامه داد:  بسیار مهمي دارند، 
از  فرار  و  زندگی  مشکالت  فراموش کردن  برای 
ناامیدی، به سمت مصرف انواع مخدرصنعتي و 

داروهاي روانگردان روی می آورند.
این استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: غرق کردن 
درآمد  کسب  برای  تالش  زیاد،  کار  در  خود 
برق،  و  زرق  پر  مهمانی های  برگزاری  و  بیشتر 
فراموش کردن  برای  راه هایی  جمله  از  همه 
دردهای اصلی بوده و مصرف مواد مخدر را به 

این گونه تجربه مي کنند.

یادداشت خبر

همایش  در  هاشمی  حسن  سید  دکتر 
غیرواگیر  بیماری های  از  پیشگیری  بین المللی 
که با حضور مسئولین وزارت بهداشت و چند 
تن از مسئوالن سازمان بهداشت جهانی برگزار 
شد، گفت: ما در طول سه سال گذشته اقدامات 
و  دادیم  انجام  سالمت  حوزه  در  را  ارزشی  با 
سعی کردیم تا درد و رنج مردم را برای تامین 
دارو، دسترسی به خدمات و حمایت های مالی 
علی رغم  و  توان  حداکثر  در  نیاز  هنگام  در 
فراهم کنیم که  اجتماعی و سیاسی  مشکالت 
نظام  تحول  طرح  عنوان  تحت  اقدامات  این 

سالمت انجام شد.
وی افزود: البته به دلیل تحریم ها در سه سال 
دارو  تامین  حوزه  در  زیادی  مشکالت  گذشته 
شدند  برطرف  مشکالت  این  که  داشت  وجود 
در  همچنین  یافت.  افزایش  مردم  دسترسی  و 
قالب این طرح بیش از 10 هزار نفر متخصص 
و فوق تخصص و پزشک توزیع کردیم و شبکه 
به شهر گسترش  روستا  از  را  بهداشتی کشور 
دادیم و در عین حال برای 11 میلیون نفر در 
کردیم؛  ایجاد  بهداشتی  شبکه  شهرها  حاشیه 
به طوریکه این شبکه در برخی استان ها کامل 
مراقب  یک  نفر   3000 هر  ازای  به  و  شده 
سالمت  پایگاه  یک  نفر  هزار   12 هر  سالمت، 
خدمات  جامعه  مرکز  یک  نفر  هزار   45 هر  و 

سالمت ایجاد شده است.
تحول  طرح  قالب  در  اینکه  بیان  با  هاشمی 
شدند،  بیمه  مردم  از  نفر  میلیون   11 سالمت 
در  که  بود  مسکن هایی  اقدامات  این  گفت: 
رسیدن  تا  هنوز  و  افتاد  اتفاق  سالمت  حوزه 
زمینه  این  در  داریم.  زیادی  فاصله  تحول  به 
اساس ما پیشگیری است.وزیر بهداشت با اشاره 
واگیر  غیر  بیماری های  از  پیشگیری  سند  به 
گفت: این سندی است که همه به اجرای آن 
از  اعم  همه  و  شدیم  متعهد  گذشته  سال  در 
و  مجلس  رئیس  دولت،  رئیس  دولت،  اعضای 

در راس نظام مقام معظم رهبری به بهداشت 
عین  در  می دهند.  اهمیت  بسیار  پیشگیری  و 
انتخابات  اخیرا  که  داریم  هم  مجلسی  حال 
مردم  اعتماد  مورد  اعضایش  و  شده  انجام  آن 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  ترکیب  هستند. 
نیز بسیار خوب است و برای اولین بار در هیئت 
رئیسه مجلس سه پزشک حضور دارند. بنابراین 
در  بتوانیم  اگر  و  است  مناسب  بسیار  فرصت 
و  کاالها  بر  عوارض  بستن  مانند  اقدامی 
انجام  را  سیگار  مانند  رسان  آسیب  اقدامات 
بخش  در  و  کالن  سطح  در  می توانیم  دهیم، 

سیاست گذاری و پیشگیری از بیماری های غیر 
ادامه  همچنین  باشیم.هاشمی  اثرگذار  واگیر 
داد: درست است که در طرح تحول سالمت به 
دنبال کاهش هزینه های مردم و ایجاد عدالت در 
دسترسی بودیم، اما امروز باید همه همت مان را 
برای پیشگیری و آموزش بگذاریم و این دو اقدامی 
است که در ادامه همه خدماتی که در طرح تحول 
انجام شد و برخی از حلقه های زنجیره آن که هنوز 
به اجرا نیامده را اجرایی کنیم. الزمه این کار ابتدا 
آن است که باور کنیم کار اصلی مان پیشگیری 

است.
هاشمی با بیان اینکه اگر نگاه اقتصادی داشته 
به سراغ بحث پیشگیری رویم که  باید  باشیم 
واگیر است،  بیماری های غیر  امروز مبنای آن 
گفت: در موضوع بیماری های غیرواگیر ۹ محور 

مورد توجه است. 
اعتیاد  و  روان  سالمت  بحث  در  ما  همچنین 
بسته هایی را تدوین کرده ایم، اما باید روی چند 

مورد هدفگذاری انجام دهیم.
 50 زیر  ایرانی  هزار   50 ساالنه  اگر  بنابراین   
سال فوت می کنند و فوت 28 هزار نفرشان به 
دلیل بیماری های قلبی و فوت 10 هزار نفرشان 
به دلیل تصادفات است، ما باید حتما روی این 
را  این کار  اگر  و  دو موضوع هدفگذاری کنیم 

انجام دهیم دستاورد بسیار بزرگی است.

در همایش بين المللی پيشگيری از بيماری های غيرواگير عنوان شد:

بیمه شدن 11 میلیون نفر مسکنی برای حوزه سالمت

افزایش قیمت دارو پایین تر
از نرخ تورم 

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه میزان افزایش 
قیمت دارو پایین تر از نرخ تورم سالیانه است، گفت: سال 
گذشته میزان تورم سالیانه حدود 12 درصد ولی افزایش 

قیمت دارو به طور میانگین حدود 11 درصد بود.
میزان  و  دارویی کشور  بازار  در خصوص  دیناروند  رسول 
که  داریم  دارو  قلم  هزار   6 ما  گفت:  دارو  قیمت  افزایش 
قیمت این تعداد را باید با هم ارزیابی کرد بدین ترتیب در 
سال ۹4 میزان افزایش قیمت داروها زیر تورم بوده است.

وی یادآور شد: سال گذشته میزان تورم سالیانه حدود 12 
درصد بوده ولی افزایش قیمت دارو به طور میانگین حدود 

11 درصد بوده است. 
سال  در  ساخت:  نشان  خاطر  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
۹5 قطعا تورم دارویی زیر تورم کل کشوری خواهد بود و 
برآورد این است که تورم در پایان سال قطعا یک رقمی 
خواهد شد و در مورد دارو هم همین اتفاق خواهد افتاد. 

دیناروند اضافه کرد: ممکن است از این 6 هزار قلم دارو 
20 تا 30 درصد افزایش قیمت پیدا کرد ولی دارویی هم 

50 درصد کاهش قیمت داشته باشد.
وی با بیان اینکه سرجمع قیمت داروها روند کاهشی بوده 
اظهار داشت: داروهای وارداتی در سال ۹3، ۹4 کاهشی 
بوده و در سال ۹5 هم کاهشی خواهد بود و این  وابسته 

به عوامل اقتصادی تولید هستند.

کمپین »#شهروند_قانونمدار«

همکاری  با  بزرگ  تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
را  »#شهروند_قانونمدار«  نام  به  کمپینی  شهرداری 
راستای  در  شهروندان  مشارکت  به  تا  انداخته  راه  به 

کند. اقدام  ترافیکی  فرهنگ  اصالح 
سرهنگ مراد مرادی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک 
کمپین  گفت:  باره  این  در  در  بزرگ  تهران  پلیس 
ترافیکی  فرهنگ  ارتقای  هدف  با  قانونمدار«  »شهروند 
آن  از  ناشی  حوادث  کاهش  همچنین  و  رانندگی  و 
فرهنگ سازی  اینکه  به  توجه  با  است.  شده  تشکیل 
به  امور  اصالح  راه های  اساسی ترین  از  یکی  آموزش  و 
در  که  ظرفیتی  از  استفاده  با  نیز  پلیس  می آید،  شمار 
این زمینه وجود داشت، این کمپین را به راه انداخت.

ابزارهای  مهم ترین  از  یکی  تبلیغات  اینکه  بیان  با  وی 
ادامه داد:  انتقال پیام به شهروندان به حساب می آید، 
روز   15 مدت  به  شنبه  روز  صبح  از  راستا  همین  در 
مفاهیم  با  مرتبط  گرافیکی  و  هنری  اثر   80 از  بیش 
ترافیکی بر روی بیلبوردهای پایتخت نصب شده است.

بزرگ  تهران  پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  آموزش  معاون 
سه  کارگاهی  هنری  آثار  این  تهیه  برای  اینکه  بیان  با 
تهران  شهرداری  زیباسازی  سازمان  مشارکت  با  روزه 
برگزار و در آن بیش از 100 متخصص و استاد نقاشی 
و گرافیک دعوت شد و در نهایت 80 اثر هنری که در 
ارائه شده  زبان هنر و گرافیک  به  ترافیکی  آن مفاهیم 
انتخاب  تهران  شهر  بیلبوردهای  در  نصب  برای  بود، 

شد.

واکنش سخنگوی ناجا درباره انتقال 
اجساد شهدای مرزبانی

سخنگوی ناجا گفت: شهدا گران سنگ ترین سرمایه های 
ما هستند و الجرم کنش  ایمانی  و  معنوی جامعه دینی 
از هر حیث بی  باید  برابر پیکر مطهر آنان  و رفتار ما در 

نظیر باشد.
المهدی در واکنش  به گزارش مهر، سردار سعید منتظر 
گفت:  کشور  به  مرزبانی  شهدای  اجساد  انتقال  نحوه  به 
باید اذعان کنیم که متاسفانه گاهی از سر سهو و غفلت 
در انتقال پیکر نازنین شهدای عزیزمان کج سلیقگی هایی 
معظم  از خانواده  آن  به خاطر  باید  که  گیرد  صورت می 

شهدا پوزش بطلبیم.
و  مسئولیم  درقبال شهدا  داد: همه  ادامه  ناجا  سخنگوی 
مرتبط  دستگاههای  دیگر  از  باشیم.  پاسخگو  بایست  می 
از  بیش  به شهدای کشورشان  نسبت  رود  انتظار می  نیز 

پیش مسئولیت پذیر و یاریگر ما باشند.

در  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه 
خصوص اوقات فراغت دانش آموزان موضوعاتی 
معرفت«،  خیمه های  سراسری  »طرح  مانند 
دانش آموزی  »جشنواره  کتاب«،  کمی  »طرح 
معرفت«،  »حلقه های  رنگ«،  کم  مداد 
انصارالمهدی«،  دانش آموزی  »هیأت های 
الیه های  »انتخابات  عرفه«،  »دعای 
طالیه داران  آموزشی  »اردوی  دانش آموزی«، 
کرده  بینی  پیش  »اردوهای جهادی«  و  فردا« 

است.
،حامد  زمان   پیام  خبرنگار  گزارش  به 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل  عالمتی 
خصوص  در  خبری  نشست  در  دانش آموزان 
این  دانش آموزان  فراغت  اوقات  برنامه های 
 13۹5 ماه  تیر  اول  از  داشت:  اظهار  اتحادیه 
انجمن های  اتحادیه  تابستانی  برنامه های 
و  است  شده  آغاز  دانش آموزان  اسالمی 
در  نفر  هزار   300 حداقل  می کنیم  پیش بینی 

این برنامه ها شرکت داشته باشند.
خیمه های  سراسری  طرح  به  اشاره  با   وی 
دوره  مستعد  دانش آموزان  ویژه  معرفت 
طرح  این  کرد:  خاطرنشان  اول  متوسطه 
صورت  به  و  است  علمی  و  دینی  اخالفی، 
دانش آموزان  برای  اردویی  و  ورزشی  مذهبی،  
اتحادیه  است.دبیرکل  شده  دیده  تدارک 
انجمن های اسالمی دانش آموزان افزود: مهارت 
کار گروهی را در قالب سرود، تئاتر و هیأت های 
دوره  دانش آموزان  برای  انصارالمهدی)عج( 

متوسطه اول پیش بینی کرده ایم.
طرح  دوم  مرحله  اجرای  به  اشاره  با  عالمتی 
این  در  کرد:  تصریح  تابستان  در  کتاب  کمی 
طرح مطالعه و ترویج یک کتاب در دستور کار 
دانش آموزان و مربیان اتحادیه قرار می گیرد و 
پس از مطالعه در مسابقاتی مانند نقد شرکت و 
تعدادی از این کتاب ها را بین همساالن ترویج 

و یا به فروش می رسانند.

»اعتراف  کتاب  دانش آموزان  برای  افزود:  وی 
غالمان« درباره امام رضا)ع( درنظر گرفته شده 
است زیرا دهه کرامت را پیش روی داریم؛ برای 
کرامت«  قاف  »تا  کتاب  نیز  اتحادیه  مربیان 
گرفته  نظر  در  اسالم  در  زن  جایگاه  پیرامون 

شده است.
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
سوم  مرحله  اجرای  به  اشاره  با  دانش آموزان 
کمرنگ  مداد  دانش آموزی  جشنواره  قرارگاه 
گفت: دانش آموزان در قرارگاه های دانش آموزی 
به  اقدام  و  می آموزند  را  نشریه  تولید  مهارت 
این جشنواره  دبیرخانه  می کنند؛  نشریه  تولید 
در سمنان فعال است و پس از داوری جوایزی 

نیز اهدا خواهد شد.
مرحله  تحصیلی  سال  طول  در  افزود:  عالمتی 
مدرسه ای نشریات را داشتیم و اکنون در فصل 
تا  طرح  این  قرارگاه هایی  صورت  به  تابستان 

پایان مرداد ماه اجرا می شود.
ویژه  معرفت  حلقه های  به  اشاره  با  وی 
کرد:  اظهار  دوم  متوسطه  دوره  دانش آموزان 

یا  طلبه  که  مربی  یک  محوریت  با  طرح  این 
است،  تحصیل کرده  و  فکر  خوش  دانشجوی 
اجرا می شود و به مباحثه پیرامون مسائل دینی 

و اجتماعی می پردازند.
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
دانش آموزی  هیأت های  به  دانش آموزان 
هیأت ها  این  گفت:  و  اشاره  انصارالمهدی)عج( 
هفتگی و مناسبتی برگزار می شود و از 14تا 24 
مرداد برای دهه کرامت و از 22 تا 30 شهریور 

برای دهه امامت و والیت انجام خواهد شد.
عرفه  دعای  برگزاری  کرد:  تصریح  عالمتی 
مراسم  با  ماه  شهریور   21 دانش آموزی 
اتحادیه  عضو  دانش آموزان  مناجات خوانی 
خواهیم  را  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های 

داشت.
وی به برگزاری انتخابات الیه های دانش آموزی 
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  تابستان  در 
انجمن های  اتحادیه  دوازدهم  کنگره  اینکه  به 
برگزار  ماه  شهریور  در  دانش آموزان  اسالمی 
تیر  ماه های  در  خاطر  همین  به  شد  خواهد 

به  دانش آموزی  الیه های  انتخابات  مرداد،  و 
صورت استانی و ملی برگزار خواهد شد.

اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
این  می کنیم  پیش بینی  افزود:  دانش آموزان 
فعالیت برای دختران در دماوند و برای پسران 

عضو اتحادیه در مشهد مقدس برگزار شود. 
و  آموزشی  اردوهای  به  اشاره  با  عالمتی 
این  کرد:  تصریح  فردا  طالیه داران  تشکیالتی 
استانی  مستمر  صورت  به  کشور  در  اردوها 
و  مسؤوالن  و  شد  خواهد  برگزار  شهری  و 
هیأت های مرکزی که در طول سال تحصیلی 
فعالیت می کنند یک دوره  آموزش3 الی 7 روزه 

را خواهیم داشت.
ویژه  تشکیالتی  آموزشی  اردوهای  گفت:  وی 
قرارگاه استانی نیز با حضور اساتید برجسته و 
برگزار  ورزشی  و  معرفتی  برنامه های  با  و  ملی 

می شود.
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
اردوهای  برگزاری  به  اشاره  با  دانش آموزان 
جهادی در فصل تابستان تصریح کرد: متولیان 
خراسان  استان های  جهادی  اردوهای  اصلی 
رضوی، کرمان و تهران هستند که با حضور در 
استان های محروم کار جهادی انجام می دهند، 
اما محوریت اصلی در مدارس مناطق محروم و 

نیازمند خواهند بود.
و  قدس  جهانی  روز  برگزاری  به  عالمتی 
فعالیتی که برای دانش آموزان در این خصوص 
برنامه  یک  گفت:  و  اشاره  بود  پیش بینی شده 
ویژه به عنوان کابوس 2040 برای دانش آموزان 
رهبری  معظم  مقام  فرمایش  بر  مبنی 
 15 تا  صهیونیستی  رژیم  »نبودن  درخصوص 
بود  شده  پیش بینی  زمین«  روی  آینده  سال 
صدا  فیلم،  سرود،  دل نوشته،  دانش آموزان  که 
این  نبودن  و کارهای هنری پیرامون روزشمار 
رژیم روی زمین، را تهیه و آثار خود را تا اول 

مرداد ماه ارسال می کنند.

اوقات فراغت محصالن برنامه ریزی شد؛

 از »اردوهای جهادی«تا  »خیمه های معرفت« 

افزایش جمعیت باید با برنامه ریزی باشد
معاون رییس جمهوری در امور زنان با اشاره به اینکه ترکیب سنی و جنسی 
از اصلی ترین مولفه های سنجش قدرت و اقتدار ملی دولت ها است، در 
زمینه سیاست های ابالغی درباره افزایش جمعیت گفت این امر نیازمند 

برنامه ریزی و هماهنگی از سوی تمام دستگاه های ذیربط است.
شهیندخت موالوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده روز 
یکشنبه در مراسم رونمایی گزارش تحوالت و وضعیت جمعیت در جمهوری 
اسالمی ایران در تاالر گفتگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: 

تمرکز بنده بیشتر بر سیاست های کلی ابالغی است. 
وی گفت: ما برای تحقق سیاست کلی ابالغی نیاز به توجه به الزامات و 
لوازم، چالش های موجود در مسیر اجرای این سیاست ها که مشکالتی را 
به وجود می آورد داریم. موالوردی گفت: جمعیت و شاخص های ترکیب 
سنی و جنسی آن از دیرباز از اصلی ترین مولفه های سنجش قدرت و اقتدار 
ملی دولت ها بوده و جایگاه باالیی را در سیاست های راهبردی کشور دارد. 
وی ادامه داد: زمانی مقوله جمعیت بر قدرت و اقتدار ملی و توسعه پایدار 

تاثیر می گذارد که در تناسب با منابع در دسترس اقتصادی باشد. 
معاون رییس جمهوری در امور زنان تصریح کرد: باید سیاستگذاری های 
الزم برای حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت و اقتصاد صورت گرفته باشد 
در غیر این صورت میزان جمعیت یا نرخ باالی رشد جمعیت می تواند زمینه 
ای برای چالش های راهبردی باشد و حتی در زمینه های مختلف اقتدار و 

امنیت ملی را هم با چالش جدی مواجه کند. 
به گفته موالوردی این نکته به درستی در مقدمه سیاست های ابالغی مورد 
توجه قرار گرفته است و نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور را 
مورد اشاره قرار داده است. موالوردی افزود: هم اکنون در دولت این اتفاق 
می افتد و با تقسیم کاری که از سوی معاون اول رییس جمهوری صورت 
گرفته دستگاه های مختلف براساس بندهای چهارده گانه این سیاست ها 

وظایف و مسوولیت های خود را شروع کرده اند اما این کافی نیست. 
معاون رییس جمهوری در امور زنان اظهارداشت: برای تحقق کامل و درست 
این سیاست ها ما به مشارکت و هماهنگی تمامی قوا و ارکان نظام و استفاده 
از تمامی ظرفیت ها نیاز داریم. موالوردی تصریح کرد: برخالف اعای برخی 
که می گویند بحث جمعیت از برنامه ششم حذف شده اصال این طور نیست 
و در الیحه احکام این موضوع جابه جا شد و به سند برنامه ششم منتقل شد 
و آنجا برنامه عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت مورد اشاره قرار 

گرفته و به تفصیل راهکارهایی نیز ارائه شده است. 

معاینه فنی خودروهای گازسوز 
در انتظار ابالغ دستورالعمل

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از انجام بازرسی خودروهای 
گازسوز در مراکز معاینه فنی خبر داد.

سید نواب حسینی ، با اشاره به اهمیت موضوع بازرسی خودروهای گازسوز 
و مغفول ماندن آن در این چند سال، گفت: پس از ابالغ دستورالعمل 
نحوه انجام بازرسی و مشخص شدن استانداردها توسط وزارت کشور، مراکز 

معاینه فنی نسبت به انجام بازرسی خودروهای گازسوز اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بنا بر همت مدیریت شهری  در دو سال گذشته بازرسی 
اتوبوس های گازسوز شرکت واحد با استفاده از توان تخصصی شرکت های 
دارای صالحیت انجام شده و ستاد معاینه فنی به عنوان ناظر، بر اجرای 
صحیح آن نظارت داشته است. گفت: مطابق قانون داشتن گواهی معاینه 
فنی به  صورت ساالنه برای تمام خودروهای مشمول الزامی است و پلیس با 
خودروهای فاقد معاینه فنی برخورد و نسبت به اعمال قانون و جریمه اقدام 
می کند.حسینی منش با بیان اینکه بنا بر تحقیقات علمی انجام شده در 
دانشگاه های معتبر کشور معاینه فنی می تواند 20درصد در کاهش آلودگی 
هوا مؤثر باشد؛ افزود: در همین راستا نیز تمام خودروهایی که متقاضی 
دریافت آرم طرح ترافیک روزانه هستند باید برای اخذ معاینه فنی خودروی 

خود اقدام و به یکی از مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کنند.

خبر

ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رییس  جانشین 
برای  تکلیف  تعیین  پیامک های  کرد:  اعالم 
ریال  جریمه  قسطی  پرداخت  متقاضیان 

سربازی از فردا ارسال خواهد شد.

صبح  از  کرد:  اظهار  کریمی   ابراهیم  سردار 
برای  تکلیف  تعیین  پیامک های  دوشنبه 
ریالی  جریمه  قسطی  پرداخت  متقاضیان 
براین  و  شد  خواهد  ارسال  برایشان  سربازی 
مراحل  بانک،  به  معرفی  با  افراد  این  اساس 

دریافت وام را طی خواهند کرد.
ثبت نام  زمان  مهلت  تمدید  به  اشاره  با  وی 
جریمه  پرداخت  با  سربازی  از  معافیت  برای 
بنابر  کرد:  اظهار  جاری  سال  در  ریالی 
پرداخت جریمه  اتخاذ شده مهلت  تصمیمات 

و  شده  تمدید  امسال  مردادماه   15 تا  ریالی 
به  موفق  قبلی  موعد  در  که  افرادی  رو  این  از 
ثبت نام نشده بودند می توانند با مراجعه به دفاتر 
پلیس 10+ برای این طرح ثبت نام کنند البته 
متقاضیان توجه داشته باشند که باید تا پایان 
سال ۹5 حداقل 8 سال غیبت مداوم از سربازی 

داشته باشند.
بیان  با  ناجا  وظیفه  سازمان  رییس  جانشین 
بهره مندی  برای  نفر  هزار   30 از  بیش  اینکه 
کرده اند،  نام  ثبت  ریالی  سربازی  جریمه  از 

بررسی  نفر  هزار  وضعیت 18  تاکنون  گفت: 
شده و برای اغلب این افراد نیز پیامک تعیین 
اینکه  به  با توجه  اما  تکلیف صادر شده است، 
اقساطی  به شکل  ریالی سربازی  نحوه جریمه 
این رو پیامک  از  به تازگی تعیین شده است، 
تعیین تکلیف برای این افراد نیز از فردا ارسال 

خواهد شد.
به گفته کریمی سازمان وظیفه عمومی ناجا در 
تالش است تا در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت 

به صدور کارت معافیت متقاضیان اقدام کند.

ارسال پیامک به 
متقاضیان پرداخت 

قسطی جریمه سربازی
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آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت زامیاد به شماره شهربانی ایران 72-711ق7۹ و شماره موتور 

665674 و شماره شاسی NAZPL140BE0376۹72 مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 13۹56030105۹000/140/1304 مورخه 13۹5/03/04 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ولی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  اسالمشهر  ثبتی  واحد  در  مستقر 
اله اسدی فرزند یداله به شماره شناسنامه 180 صادره از هشترود به شماره ملی 
1602073۹2۹ نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
17۹/27 متر مربع پالک 5665 فرعی 43 اصلی مفروز و مجزی شده در قسمتی 
تهران  آباد خشکه بخش 12  قریه ضیاء  واقع در  اصلی مذکور  از  فرعی  از پالک 
خریداری از مالک رسمی،  یداله عطائی 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 
اسناد و امالک  اداره ثبت  به  را  اعتراض خود  به مدت 2 ماه  اولین آگهی  انتشار 
اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت 

متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 6۹2 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹5/05/05

کفيل ثبت اسناد و امالک اسالمشهر مهدی شعبانی             

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    13۹560313010000۹58 شماره  راي  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
رضاپور  ابوبکر  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوکان  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند رحمن بشماره شناسنامه 385 صادره از سقز در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 200 مترمربع پالک 3۹27 فرعی از 130-  اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک  باقیمانده131- اصلي واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداري از مالک 
رسمي آقای محمد رسول احمدی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده-رئيس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹5/04/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹5/04/21

 حصر وراثت
خانم زهرا دولت آبادی شماره شناسنامه 122 کد ملی 0061477613 فرزند محمد 
فتوکپی  و  فوت  گواهی  نامه  شهادت  استناد  به  تهران  از  صادره  متولد 1355  رضا 
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره  ۹5/ح2/ 151 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان محمد رضا دولت آبادی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 
1638 کد ملی 07۹0786885 طبق گواهی فوت شماره 7052۹1 ف / 18 در تاریخ 
28 / 6 / ۹4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
1- منیر دولت آبادی   متولد : 1330  فرزند: علی  کد ملی : 07۹0787326  شماره 

شناسنامه : 1682  صادره : سبزوار   همسر متوفی 
2- فاطمه دولت آبادی   متولد : 134۹  فرزند: محمد رضا  کد ملی : 07۹3۹0541۹  

شماره شناسنامه : 1  صادره : سبزوار   دختر متوفی 
3- علی رضا دولت آبادی   متولد : 1352  فرزند: محمد رضا  کد ملی : 00623716۹1  

شماره شناسنامه : 438۹  صادره : تهران   پسر متوفی 
4-  زهرا دولت آبادی   متولد : 1355  فرزند: محمد رضا  کد ملی : 0061477613  

شماره شناسنامه : 122  صادره : تهران   دختر متوفی 
 : ملی  کد  رضا   محمد  فرزند:    1357 : متولد  آبادی    دولت  رضا  غالمرضا    -5

00617578۹6  شماره شناسنامه : 888  صادره : تهران   پسر متوفی 
6-  آمنه دولت آبادی  متولد : 1361  فرزند: محمد رضا  کد ملی : 006730۹208  

شماره شناسنامه : 426۹  صادره : تهران  پسر متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی الزم صادر خواهد شد. م/الف 6۹3 
اکبر نيا رئيس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف مرکزی چهاردانگه

ابالغ
میررسول  خوانده  به طرفیت  دادخواستي  موسوي  علیرضا  / شاکي سید  خواهان 
مجیدي اقدام به خواسته الزام به فک رهن و تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( 
و  ملک  رسمي  سند  تنظیم  به  الزام  و  کار  پایان  اخذ  به  الزام  و  غیرمنقول  مالي 
تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان  کرج  مطالبه خسارات دادرسي 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي کرج واقع در کرج 
– میدان نبوت- بلوار مالصدرا- روبروي پارک نبوت- پالک 124-120 ارجاع و به 
کالسه ۹30۹۹82612000407 ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 13۹5/05/25 
و ساعت 11/00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
دادگاه هاي  آیین دادرسي  قانون  ماده73  تجویز  به  و  درخواست خواهان/ شاکي 
عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیر االنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. 44702 م/الف
مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي کرج- سيد حسين ابراهيم پراچي

آگهی دادنامه
شماره دادنامه:۹50۹۹76144200405 

شماره تنظیم :13۹5/2/12
شماره پرونده ۹40۹۹861442005۹0

شماره بایگانی شعبه:۹40602
خواهان:آقای ویس مراد حیدری خو فرزند علیمراد با وکالت آقای غالمعلی قربانی 
فرزند خدا رحم به نشانی دزفول خیابان شریعتی –جنب پاساژامین کوچه ساسان- 
خوانده آقای علی زارع کوتیانی فرزند محمود به نشانی مجهول المکان- خواسته: 

ابطال قرار داد
رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای غالمعلی قربانی به وکالت از آقای ویس مراد حیدری خو 
به طرفیت از آقای علی زارع کوتیانی به خواسته تنفیذ ابطال قرار دادعادی مورخ 
1384/12/11بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته است خواهان به موجب 
قرار داد عادی مذکور مساحت5176/27متر مربع از پالک 1544بخش 3دزفول را 
که تحت مالکیت وی بوده است جهت انجام امور مصالحه و پیگیری با شهرداری 
به خوانده واگذار نموده و همزمان با تنظیم قرارداداقرارنامه ای عادی نیز تنظیم 
امور  به  نسبت  خوانده  اقدام  صورت  در  گردیده  مقرر  آن  موجب  به  که  گردیده 
مصالحه و غیره با شهرداری مالک نصف زمین مذکور خواهد شد واال در صورت 
عدم انجام تعهدات ظرف دو سال خوانده هیچگونه حقی نسبت به ملک نداشته 
و مبایعه نامه عادی مذکور باطل خواهد بود. لذا با توجه به عدم انجام تعهدات از 
ناحیه خوانده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور رای دارد ، با توجه به 
محتویات پرونده دادخواست خواهان ، شرح اظهارات وکیل خواهان در جلسه اول 
رسیدگی و اصالح خواسته اعالم بطالن به تنفیذ ابطال قراردادو با توجه به شرح 
اظهارات شاهد تعرفه شده خواهان که به عنوان شاهد ذیل قرار داد و اقرار نامه 
عادی استنادی خواهان را امضا کرده است و با توجه به رویت اصول اسناد خواهان 
و عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونی احضاریه و عدم ارسال الیحه دفاحیه از 
آئین  قانون  به مواد 1۹8  وارد دانسته و مستندا  را  ، خواسته خواهان  ناحیه وی 
دادرسی مدنی و 10-21۹-220-240و 283 قانون مدنی حکم به تنفیذ ابطال قرار 
داد عادی مورخ 1384/12/11فیمابین طرفین صادر و اعالم می نماید . رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست  

روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان خوزستان می باشد .
رئيس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دزفول- الهی مجد

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
 قسمتی ازپالک یک اصلی بخش سه رامهرمز

نظرباینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردر ثبت رامهرمزمالکیت وتصرفات مفروزی عبدمحمدکاظمی 
نژادفرزندمحمدرابرابررای شماره 13۹46031700500552۹مورخه۹4/۹/1۹تائید

لذاتحدیدحدودپالک  انتشاریافته  تکلیف  تعیین  ماده3قانون  های  وآگهی  نموده 
موصوف بنام مشارالیه تحت عنوان ششدانگ یکبابخانه بمساحت156/30مترمربع 
درروزچهارشنبه  شهیدخالدی  مقدادکوچه  رامهرمزخیابان  آدرس  به 
میگیرد. انجام  ثبت  استنادماده14قانون  مورخه۹5/5/20ازساعت۹الی12ظهربه 
ارتفاقی  وصاحبان حقوق  یامجاورین  بمالکین  آگهی  این  موجب  به  لذابدینوسیله 
وروزمقرردرآگهی  درساعت  برداری  تحدیدحدودونقشه  عملیات  اخطارمیگرددکه 
به  باتوجه  ارتفاقی  حدودیاحقوق  به  نسبت  خواهدشدواعتراض  شروع  و  انجام 
تحدیدحدودبمدت30روزپذیرفته  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  ماده20قانون 

خواهدشد.   شماره م.الف)12/174(
رئيس ثبت اسنادوامالک شهرستان رامهرمز-شيری

آگهی قرار ارجاع امر به داوری
بدینوسیله در ارتباط با پرونده کالسه ۹412۹5 این دادگاه موضوع دادخواست 
مرادی  آقای سعید  بطرفیت  فرزند حسینعلی  بهرام  اسماعیلی  خانم خدیجه 
فرزند محمد شریف بخواسته طالق به درخواست زوجه عسر و حرج با رعایت 
کلیه حقوقات شرعی و قانونی که قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده، با 
دستور  و  زوجه  درخواست  راستای  در  زوج،  بودن  المکان  مجهول  به  توجه 
دادگاه و به استناد به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی، مراتب طی یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار آگهی تا خوانده ظرف مهلت یک هفته 
نسبت به انتخاب یک نفر بعنوان داور و معرفی وی به دادگاه اقدام نماید در 
غیر اینصورت دادگاه راسا از طرف وی نسبت به تعیین داور اقدام خواهد نمود.
م الف:1519 مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه حقوقی سنندج- مشيرپناهی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم  /آقا عباس آزموده به شماره شناسنامه 28 به شرح درخواستی که به 
انحصار  گواهی  خواست صدور  در  گردیده  ثبت  شورا  این    ۹5/3/44 شماره 
وراثت نموده و اعالم  داشته که شادروان  طاهره عواضی رستمکالیی به شماره 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده  شناسنامه 2866 درتاریخ   ۹5/3/1۹   در 

وورثه / وارث حین الفوت آن عبارتند از / عبارتست از :  
1- علی آزموده فرزند قربانعلی ش.ش4321  ت.ت 133۹/7/22 پسر متوفی

2 - معصومه آزموده فرزند قربانعلی ش.4320  ت.ت 1337/1/7 دختر متوفی
3 -رقیه آزموده فرزند قربانعلی ش.68  ت.ت 1342/6/4 دختر متوفی

4- حمیده آزموده فرزند قربانعلی ش.ش4634  ت.ت 1345/3/20 پسر متوفی
5 -عباس آزموده فرزند قربانعلی ش.ش4321  ت.ت 1347/7/1 پسر متوفی
6- لیال آزموده فرزند قربانعلی ش.ش4321  ت.ت 1350/3/2 دختر متوفی

پسر   133۹/10/1 ت.ت  ش.ش5۹۹3   قربانعلی  فرزند  آزموده  اسمعیل   -7
متوفی

والغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 
این شورا مراجعه و  به  انتشار آگهی ظرف یک ماه  تاریخ  از  باشد  او می  نزد 

تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 950271 شعبه 13 شورای حل اختالف بهشهر- رستم کال

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
امیر بهرامی گهر دارای شناسنامه شماره 144۹ به شرح درخواستی که به کالسه 
اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  دادگاه  این  از   8/364/۹5
تاریخ  50۹در  شناسنامه  شماره  به  جویباری  خاتون  سکینه  شادروان  که  داشته 
13۹5/03/31 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند 

از :
1- سعید بهرامی گهر فرزند پرویز و سکینه خاتون به ش ش 131۹ صادره تهران 

پسر متوفی
2- حمید بهرامی گهر فرزند پرویز و سکینه خاتون به ش ش 4521 صادره تهران 

پسر متوفی 
3- امید بهرامی گهر فرزند پرویز و سکینه خاتون به ش ش 144۹ صادره تهران 

پسر متوفی 
4- سپیده بهرامی گهر فرزند پرویز و سکینه خاتون به ش ش 7654 صادره تهران 

دختر متوفی
5- بتول جمالی فرزند محمدعلی و فاطمه سلطان به ش ش 1062 صادره بابل 

مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل 

آگهی ابالغ
موضوع: ابالغ وقت دادرسی

نظر به اینکه خواهان شرکت تعاونی ثامن االئمه دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت مجتبی مرعشی فرزند محمدرضا در این شعبه تسلیم نموده 
مورخه  برای  و  ثبت  به کالسه 2/317/۹5  قانونی  مقدمات  انجام  از  پس  که 
۹5/05/23 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است. لذا به لحاظ مجهول 
المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آئیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده 
ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه دوم حاضر و قبل از آن جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نماید 
در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی 

به عمل خواهد آمد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

ابالغ اجرائیه
 ۹40660 کالسه  پرونده  در   ۹510421110۹00133 شماره  اجراییه  موجب  به 
تبار 2- سید رضا  آقایان 1- سید محمد حسین  بابل  دادگاه حقوقی  نهم  شعبه 
صالحی امیری به ترتیب فرزندان تقی و سید باقر محکوم اند به پرداخت تضامنی 
مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )۹4/3/12( لغایت زمان اجرای حکم 
در حق محکوم له می باشند که با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه سید 
محمد حسین تبار مراتب یک نوبت در روزنامه کثیرالنتشار آگهی تا نامبرده ضمن 
اطالع از مفاد اجرائیه و مراجعه به شعبه ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت 
به اجرای مفاد اجراییه اقدام در غیر اینصورت وفق مقررات نسبت به اجرای حکم 

اقدام خواهد شد.
مدیر شعبه نهم دادگاه حقوقی بابل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه و مغازه به شماره 54۹8  فرعی 
آقبالغ  آزاد  شعبان  آقای  مالکیت  تحت  اردبیل   3 بخش  در  واقع  اصلی   135 از 
مصطفی خان فرزند اژدر تاکنون بعمل نیامده است. فلذا طبق ماده 14 قانون ثبت 
تحدید حدود پالک مرقوم روز یکشنبه مورخه ۹5/05/17 راس ساعت 10 صبح در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. بدین وسیله به مالکین و مجاورین اخطار میشود 
در موعد مقرر در محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پالک مزبور 
نظارت فرمایند و اعتراض بحقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق ماده 20 قانون ثبت 

از تاریخ تحدید حدود به مدت 30 روز خواهد شد. تاریخ انتشار: 13۹5/04/23 
محمدی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شهرستان اردبيل 

تاکید وزیر ورزش بر حمایت از کاروان ایران 
در ریودوژانیرو

وزیر ورزش و جوانان با ابراز رضایت از روند آماده سازی ورزشکاران ایران برای 
حضور در بازی های المپیک و پارالمپیک، گفت: بخش های مختلف باید از 

کاروان اعزامی کشورمان حمایت و آنان را همراهی کنند.
ریاست  به  و جوانان  وزارت ورزش  معاونان  نهمین جلسه شورای  و  نود 
محمود گودرزی تشکیل شد. در این نشست، وزیر ورزش و جوانان، گفت: 
خوشبختانه روحیه باالیی در قهرمانان ایران وجود دارد و امیدوار به کسب 
نتایج درخشان هستیم. گودرزی با اشاره به اینکه 61 سهمیه المپیک و 102 
سهمیه پارالمپیک از سوی ورزشکاران ایران کسب شده است، توضیح داد: 
هدف تمامی بخش های مدیریتی در ستاد تا زمان آغاز المپیک و پارالمپیک 

حمایت، همراهی و تامین نیازهای اردوها و قهرمانان است.
وزیر ورزش و جوانان افزود: معاونین مانند گذشته بازدیدهای خود از اردوها 
و تمرینات تیم های المپیکی را ادامه دهند و روسای فدراسیون ها با اطالع 
رسانی و حضور به موقع در رسانه ها، مردم را در جریان روند کار قرار دهند.

گودرزی در بخش دیگری از نشست شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان 
از تصویب الیحه سازمان نظام تخصصی ورزش در دولت تدبیر و امید یاد 
کرد و گفت: از جمله اقدمات موثر و راهبردی ورزش کشور ایجاد و حرکت 
این سازمان خواهد بود. وزیر ورزش و جوانان افزود: این الیحه بعد از تصویب 
در دولت در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی بررسی شده، 
سپس به صحن مجلس ارائه می شود و اگر رأی بیاورد به شورای نگهبان 
و سپس به عنوان قانون به دولت ابالغ می شود و امیدوارم تا پایان دولت 
یازدهم شاهد تصویب تمام مراحل آن باشیم. بازی های المپیک 2016 از 16 

تا 31 مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می شود.

طوسی بازهم المپیکی نشد
دونده سرعتی تیم ملی بانوان از کسب سهمیه المپیک بازماند.

به گزارش ایسنا، فدراسیون دوومیدانی در فاصله یک روز مانده تا پایان 
مهلت برای کسب سهمیه المپیک در این رشته مسابقه جایزه بزرگ را در 
تهران برگزار کرد تا دوومیدانی کاران ایران آخرین شانس خود را برای کسب 

سهمیه امتحان کنند. 
مریم طوسی که به دنبال کسب سهمیه در دوی 200 متر بود در این 
رقابت ها زمان 24.18 را ثبت کرد و از کسب سهمیه در این رشته بازماند. در 

دوی 100 متر نیز او زمان 12.1۹ را ثبت کرد.
ورودی المپیک در دوی 100 متر برای بانوان 11.32 و در دوی 200 متر 

23.20 است. بنابراین مریم طوسی بازهم از کسب سهمیه المپیک بازماند.

دیدارهای تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته 
ایران در آلمان

تیم ملی والیبال نشسته ایران برای حضور در مسابقات بین المللی آلمان 
امروز راهی آلمان می شود.

تیم ملی والیبال نشسته ایران برای آمادگی بیشتر در پانزدهمین دوره 
رقابت های پارالمپیک 2016 ریو، در رقابت های سه جانبه آلمان و با حضور 
کشورهای ایران و چین شرکت می کند. روسیه دیگر تیم دعوت شده به این 

رقابت ها بود که انصراف داده است.
ملی پوشان والیبال نشسته در سه روز ابتدایی این اردو در کمپ تمرینی 
به میزبانی شهر گوتنبرک شرکت می کنند. در این شهر ضمن پیگیری 
تمرینات، دو دیدار تدارکاتی با تیم ملی والیبال نشسته آلمان خواهند داشت. 
در ادامه نیز والیبالیست های نشسته ایران عازم شهر لورکوزن می شوند تا با 

تیم های چین و آلمان مصاف کنند.

سرنا ویلیامز قهرمان تنیس 
ویمبلدون شد

سرنا ویلیامز با شکست حریف آلمانی خود به هفتمین 
قهرمانی خود در ویمبلدون و بیست و دومین قهرمانی 

مسابقات گرند اسلم تنیس زنان دست یافت.
به گزارش ایرنا، ویلیامز آمریکایی در فینال تنیس 
ویمبلدون، با شکست آنجلیک کربر در دو ست با 
نتیجه 7 بر 5 و 6 بر 3 رکورد بیست و دومین قهرمانی 

گرند اسلم را از آن خود کرد. 
نفر اول تنیس زنان جهان که در ماه ژانویه از کربر در 
ملبورن شکست خورده بود، با ارائه یک نمایش عالی 
در زمین چمن جام قهرمانی را باالی سر برد.  ویلیامز 
در این باره گفت: شب های زیادی را به خوابی کشیدم. 
در ملبورن فکر می کردم که خوب بازی می کنم ولی 
کربر عالی بازی کرد. بنباراین در این مسابقه می دانستم 

که باید با آرامش و مطمئن بازی کنم. 

درخواست عجیب باالک 
از شواین اشتایگر

کاپیتان پیشین تیم  ملی فوتبال آلمان از بازیکن 
کنونی ژرمن ها درخواست عجیبی داشته است.

به  گزارش  ایسنا و به نقل از آس، میشائیل باالک 
درباره باستین شواین اشتایگر با روزنامه  اکسپرس 
صحبت کرد. او گفت: اشتایگر آلمان را به قهرمانی 
در جام جهانی 2014 رساند و کارهای زیادی برای 
فوتبال انجام داد. فکر می کنم با افتخار می تواند از تیم 
 ملی برود. لحظه بسیار مناسبی برای خداحافظی از 

تیم  ملی است.
شواین اشتایگر 31 ساله دوره ای با مشکالت جسمانی 
روبرو بود. کاپیتان تیم  ملی فوتبال آلمان نتوانست 
برای منچستریونایتد در فصل  را  بازی های زیادی 
گذشته به میدان برود و در یورو 2016 نیز با بهترین 
این  جریان  در  داشت.  زیادی  فاصله  خود  سطح 
بازی ها، شواینی در دیدار یک چهارم نهایی برابر ایتالیا 
یک پنالتی  حساس را از دست داد و در نیمه نهایی 
یک پنالتی  را به فرانسه داد. باالک در ادامه  اظهار 
کرد: به او توصیه می کنم خوب فکر کند. می ترسم 
که در شرایط بدی قرار بگیرد و وجهه اش در تیم  ملی 
خراب شود. اشتایگر شایسته این اتفاق نیست و باید 

زودتر از تیم ملی کناره گیری کند.

محرومیت 2 ساله سوارکار 
ایرانی به دلیل دوپینگ

سوارکار ایرانی بعد از مثبت شدن تست دوپینگ 
اسبش در آزمایش های بعد از مسابقه دوحه، 2 سال 

از حضور در میادین محروم شد.
به  گزارش  ایسنا، »عبدا... محمود عبدا... دربان«، به 
دلیل مثبت شدن دوپینگ اسبش در آزمایش های 
20 می 2015 دو سال محروم شد. دربان در این 

مسابقات رتبه چهارم را کسب کرده بود.

خبرخبر

کمان  و  تیر  ملی  تیم  کهنسال،عضو  محدثه 
سن  سال  هفده  معلولین،با  و  جانبازان 
جوان ترین ورزشکار ایرانی کاروان منا در بازی 

های پارالمپیک ریو است.
سال  در  آلمان  جهانی  های  رقابت 
گذشته،آوردگاهی بود که کهنسال توانست از 
آن به سهمیه بازی های پارالمپیک دست یابد.
از خود  با عملکرد خوبی که  توانست  محدثه 
از  بیش  را  فنی  کادر  گذاشت،نظر  نمایش  به 
پیش جلب کند.تا جائیکه مجید کهتری،رئیس 
پدیده ی  عنوان  به  او  از  و کمان  تیر  انجمن 
مسابقات یاد می کند و معتقد است با وجود 
مسابقات،به  در  حرفه ای  کمانداران  اینکه 
صورت معمول بیست تا سی امتیاز پایین تر 
از رکوردهای اردو به دست می آوردند، محدثه 
در مسابقات توانست حتی بیست تا بیست و 
پنج امتیاز هم بیشتر از رکوردهایش در ایران 

به ثبت برساند.
محدثه در رقابت های انفرادی ریکرو توانست 
هفتم  عنوان  کننده،به  شرکت   37 میان  در 
دست یافته و راهی مسابقات حذفی شود.او در 
مسابقات حذفی مرحله یک شانزدهم از حریف 

کسب  ضمن  و  گرفت  پیشی  خود  انگلیسی 
راهی   ،2016 پارالمپیک  بازی های  سهمیه 

مسابقات مرحله بعد شد.
ترسد  نمی  پارالمپیک  بزرگ  اسم  از  محدثه 
و می گوید:تقریبا تمام حریفان را دیده ایم و 
می دانیم قرار هست با چه کسانی روبرو بشویم.

و  است  مسابقات  شرایط  همان  هم  شرایط 

سطح ورزشکاران قرار نیست طی این دو ماه 
تغییرات چندانی بکند.البته همیشه همه چیز 
نسبی است و ممکن است تغییراتی ایجاد شود 
اما نه آنقدر که به کلی وضعیت کمانداران را 

عوض کند.
اگرچه نام پارالمپیک بزرگ است و مواجهه با 
بهترین کمانداران دنیا در یک مکان تجربه ی 

جالب و عجیبی است، اما تالش کردم از این 
نام نترسم و تنها برای نمایش بهترین عملکردم 

تمرکز کنم.
زندگی  تمام مراحل  و در  ام همیشه  خانواده 
همراه و حامی من بوده اند. انتظاری که حاال 
از من دارند، کسب مدال نیست.آنها فقط می 
خواهند و تالش می کنند که من به چیزی که 
حقم هست و لیاقتش را دارم برسم و در این 
مسیر،همیشه به من آرامش و اعتماد به نفس 

هدیه داده اند .
تر  سال  و  سن  کم  همه  از  تیم  در  اینکه  با 
هستم،اما هیچ وقت از این مساله حس بدی 
نداشتم و همه هم تیمی ها نیز با من به گونه 
ای رفتار کرده اند که احساس غریبی نکنم و 
جو صمیمانه ای که حاکم است احساس خوبی 

به من منتقل می کند.
آقای مجید کهتری،رئیس انجمن تیر و کمان 
او  از زحمات  و  بودند  نیز همیشه حامی من 
بسیار سپاسگزارم وامیدوارم بتوانم با عملکرد 
قدردان  پارالمپیک،  های  بازی  در  خوبم 
زحمات تمام عزیزانی باشم که تا رسیدن به 

این مرحله با من همراه بوده اند.

محدثه کهنسال ،جوان ترین ورزشکار کاروان ایران در پارالمپیک 2016 ریو

تیمی  رنکینگ  تازه ترین  میز  روی  تنیس  جهانی  فدراسیون 
جهان را منتشر کرد.

فدراسیون جهانی )ITTF( که هر ماهه رده بندی بازیکنان و 
کشورها را اعالم می کند، با انتشار رنکینگ ماه جوالی 2016 
رده بندی تیمی کشورهای دنیا، تیم ملی مردان ایران را با 3 

پله صعود نسبت به ماه گذشته در مکان 2۹ جهان قرار داد.
رنکینگ تیمی کشورها از سال 2003 توسط فدراسیون جهانی 
راه اندازی شده و این برای نخستین بار است که تیم ملی مردان 

کشورمان در جایگاه 2۹ قرار گرفته است.
رنکینگ تیمی جهان بر اساس رتبه سه بازیکن برتر کشورها در 
رده بندی انفرادی محاسبه می شود که نوشاد و نیما عالمیان 
به همراه افشین نوروزی سه بازیکن برتر ایران در رنکینگ را 

تشکیل می دهند.

رئیس کمیته ملی المپیک در دیدار با رئیس فدراسیون 
با  جهان  ورزش  توسعه  و  رشد  گفت:   شطرنج  جهانی 
توجه به ورزش مدارس میسر است و خوشبختانه ایران 
های  رده  در  خوبی  بسیار  فعالیت  شطرنج  رشته  در 

مختلف سنی دارد.
ایلیومژینوف«  »کرسان  با  دیدار  در  هاشمی  کیومرث 
ایران  شطرنج  فدراسیون  های  برنامه  اینکه  بیان  با 
المللی  بین  فدراسیون  با  رشته  این  توسعه  زمینه  در 
همخوانی دارد، ادامه داد:  شطرنج امروز در بین مردم 
برگزاری  تردید  بدون  و  دارد  ای  ویژه  جایگاه  ایران 
تهران  در  شما  حضور  و  مدارس  شطرنج  های  رقابت 
برای مراسم افتتاحیه رقابت های شطرنج مدارس آسیا 
بین  در  مدارس  شطرنج  توسعه  اهمیت  دهنده  نشان 

مسئوالن فدراسیون جهانی است.
هاشـمی تصریـح کـرد: ایـران با داشـتن قهرمانـان در 
ایـن رشـته و امکانـات خـوب ایـن آمادگـی را دارد تـا 
میزبـان رقابـت های بـزرگ جهانی باشـد، ولـی انتظار 
داریـم فدراسـیون جهانـی هـم در این زمینـه حمایت 
هـای الزم را در بخـش آمـوزش مربیـان و داوران برای 

ایران داشـته باشـد.
وی افزود:  در حال حاضر 10 استاد بزرگ شطرنج در 
این  به  دیگر  نفر  پنج  زودی  به  و  دارند  حضور  ایران 
نفرات افزوده خواهند شد ضمن اینکه ایران چند استاد 
بزرگ زن نیز دارد و امیدواریم با توجه به تالش های 

که می شود شطرنج وارد المپیک شود اما بدون تردید 
این امکان وجود دارد که این رشته ورزشی وارد بازی 
های ساحلی شود که البته این مساله به حمایت ویژه 

فدراسیون جهانی نیازمند است.
ملی  کمیته  دبیرکل  شهنازی  شاهرخ  نشست  این  در 
از  بسیاری  شطرنج  تردید  بدون  گفت:   نیز  المپیک 
المپیک  های  بازی  به  ورود  برای  الزم  استاندارهای 
دیگر  حمایت  به  نیاز  امر  این  ولی  دارد  را  تابستانی 

کشورها برای حل برخی مشکالت در این زمینه دارد.
المپیک  های  بازی  به  شطرنج  ورود  داد:   ادامه  وی 
تابستانی مسیر  المپیک  بازی های  و سپس  زمستانی 
ایران  المپیک  ملی  کمیته  شک  بدون  و  است  خوبی 
حمایت همه جانبه ای از فدراسیون بین المللی شطرنج 

برای ورود این رشته در المپیک تابستانی دارد.

هاشمی:  توسعه ورزش جهان از مدارس آغاز می شود صعود بی سابقه تیم ملی مردان 
ایران به رتبه زیر سی جهان
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رفع معضل محیط زیستی ماهدشت 
پس از سه سال

محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
زیست شهرستان کرج با پیگیري هاي به عمل آمده 
از سوی این اداره در راستای رفع معضل بهداشتي 
و محیط زیستی ناشي از هدایت پساب تصفیه خانه 
هم  کشاورزي  هاي  زمین  به  ماهدشت  فاضالب 
جوار تصفیه خانه جهت آبیاري که باعث تجمع 
پشه و ایجاد بوي نامطبوع و  شکایت ساکنین را 
فراهم آورده بود خوشبختانه با احداث کانال انتقال 
فاضالب توسط امور منابع آب شهرستان کرج و 
هدایت پساب تصفیه شده به رودخانه شور برطرف 

گردید.
 حمید رضا لشگری معاون مدیر کل و رئیس اداره 
این  در  کرج  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
خصوص اظهار داشت؛ متاسفانه بخشی از مزارع 
ماهدشت که متعلق به بنیاد مستضعفان بود و به 
کشاورزان اجاره داده می شد، با پساب خروجی از 
تصفیه خانه ماهدشت آبیاری می گردید، که محلی 
برای تخم ریزی، رشد و تکثیر حشرات موذی و آزار 
مردم منطقه شده بود که پس از مطرح نمودن 
پرونده در مراجع قضایی و دستور معاونت محترم 
دادستان پساب توسط امور منابع آب از دسترس 

کشاورزان خارج شد.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل انتشار بوی نامطبوع 
و وجود حشرات ناشی  از تخلیه و دپوی کودهای 
حیوانی به طور غیرمجاز و غیر اصولی و بعضا فراوری 
آنها در محل بود که آن هم به دستور  مرجع قضایی 

جمع آوری و منتقل گردید.
لشگری  ضمن تشکر از شهرداری ماهدشت و امور 
دلیل  به  ماهدشت  منطقه  افزود  کرج  آب  منابع 
فعالیت های متنوع که دارای پتانسیل آلودگی و 
مزاحمت است می بایست تحت پایش دائمی قرار 

گیرند تا شاهد چنین معضالتی در آینده نباشیم.
وی در پایان خاطر نشان ساخت؛ مسئله سالمت 
مردم و  محیط زیست قابل گذشت و  مسامحه نبوده 
و در هر موردی که قانون اجازه نظارت و دخالت را 
داده است به شدت با خاطیان برخورد خواهیم کرد.

مدیر توزیع برق شهرستان سنندج خبر داد:
جمع آوري 4724 انشعاب غیر مجاز در سال گذشته

مدیر توزیع برق شهرستان سنندج از جمع آوري 4 هزار و 724 انشعاب 
غیر مجاز در سال ۹4 خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان محمد 
رسول ملکي گفت:درسال گذشته با برقراري گشت هاي شبانه روزي در 
مجموع 4 هزار و 724 انشعاب غیر مجاز در نواحي منفصل شهري و 
حاشیه شهر سنندج شناسایي جمع آوري شده است و با توجه اینکه 
رویکرد شرکت در خصوص انشعابات غیر مجاز، تبدیل آنها به انشعابات 
مجاز و قانوني مي باشد، از این تعداد 3132مورد به انشعابات قانوني تبدیل 
شده است. ملکي با بیان اینکه تعداد انشعابات ج مع آوري شده در سال 
۹4 در مجموع 3.7 درصد از سال ۹3 بیشتر است، تاکید کرد: دراین مدت 
حدودیک هزار و ۹44 کیلوگرم کابل ازانواع مختلف از خاطیان جمع آوري 
شده است. وي افزود: بر اساس قانون مجازات اسالمي استفاده غیر مجاز 
و بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب از شبکه آب و برق و تلفن 
از مصادیق جرم به شمار مي رود و در این راستا در مدت یاد شده 146 
نفر خاطي به دفتر حقوقي شرکت معرفي و در مجموع حدود2۹5میلیون 

ریال از این افراد جریمه اخذ گردیده است.
ملکي با توضیح اینکه گرفتن کابل مستقیم از شبکه و تابلوهاي برق، اخذ 
کابل مستقیم قبل از کنتور و دستکاري یا دخالت در عدم کارکرد صحیح 
لوازم اندازه گیري از مصادیق انشعاب غیر مجاز شمرده مي شود، افزود: 
شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان در راستاي تحقق اهداف طرح 
جهادي کاهش تلفات و جمع آوري برق هاي غیرمجاز و کاهش خسارات 
وارده به شبکه ناشي از استفاده غیر مجاز اقدامات ویژه اي در دستور کار 
قرار داده است. وي در ادامه با یادآوري این موضوع که استفاده از انشعابات 
غیر مجاز از مصادیق تضییع حقوق عمومي به شمار مي رود و مي تواند 
الکتریکي شهروندان شود، اظهار  لوازم  به  موجب وارد آمدن خسارت 
امیدواري کرد: شهروندان شهرستان سنندج در صورت مشاهده هرگونه 
انشعاب غیر مجاز از طریق شماره 121 به واحد عملیات و اتفاقات برق 

اطالع دهند تا در اسرع وقت نسبت به جمع آوري آن اقدام گردد.

اعالم سهمیه جدید نفت سفید جهت خانوارهاي
 نفت سفید سوز استان البرز

معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز از اعالم 
سهمیه جدید نفت سفید جهت خانوارهاي نفت سفید سوز استان ا لبرز 
خبر داد. اکبر نوروزي گفت: در این نوبت  هم همانند دوره قبل استفاده از 
کارت الکترونیکي نفت سفید توسط شهروندان الزامي بوده و فروشندگان 

مي بایست استفاده از این کارت را مد نظر قرار دهند.
وي در ادامه افزود؛ خانوارهاي  1 تا 4 نفره به مقدار 440 لیتر، خانوارهاي 
5 نفره به باال به مقدار 660 لیتر و خانوارهاي فصلي)سکونت غیر  دائم( 
به مقدار 220 لیتر مي توانند نفت سفید مورد نیاز خود را از طریق 

فروشندگي هاي مربوطه و با نرخ مصوب دریافت کنند.
این سري از سهمیه نفت سفید بر روي دستگاه هاي کارت خوان کلیه 
فروشندگي ها تا تاریخ 13۹5/5/30 داراي اعتبار و تحویل مي باشد 

همچنین سهمیه قبلي نیز تا پایان تیرماه سال جاري داراي اعتبار است.

قائم مقام شهردار کرج گفت: مدیریت شهری و 
روستائی، امروزه نقشی اساسی را در پایداری و 
توسعه زندگی شهری و روستائی ایفا می کند 
که اثر گذاری مثبت این مدیریت مستلزم فراهم 
داشتن  آن  مهمترین  که  است  شرایطی  شدن 
مالی  منابع  تامین  توانایی  مسئولیت،  و  اختیار 

پایدار و مشارکت عمومی می باشد. 
روز  نامگذاری  به  اشاره  با  رضاپور  محمدرضا 
شهرداری ها و دهیاری ها، عنوان کرد: شوراي 
عالي انقالب فرهنگي از سال ۹1 و با هدف آشنایي 
آحاد جامعه با عملکرد و خدمات شهرداري ها و 
بزرگ  خانواده  منزلت  ارتقاء  دهیاري ها، 
افزایش  و  افزایي  و دهیاري ها، هم  شهرداري ها 
همدلي و تعامل مردم و خانواده مدیریت شهري 
و روستایي و اطالع رساني در راستاي آشنایي با 
رویکردها،  سیاست ها و برنامه هاي کشور در ارتباط 
با مدیریت شهري و روستایي، 14 تیرماه را به نام 

»روز شهرداري و دهیاري« نام گذاري کرد.
نقش  داشت:  اظهار  کرج  شهردار  مقام  قائم 
آباداني  و  توسعه  در  دهیاري ها  و  شهرداري ها 
و  بوده  روشن  همگان  بر  روستاها  و  شهرها 
شهرداري ها به عنوان یک نهاد مردمي نقش مهم 
و اثرگذاري را در پیشرفت و توسعه جوامع با تکیه 

بر ظرفیت هاي خود مردم دنبال مي کنند.
و  شهرداري ها  که  چه  هر  کرد:  بیان  رضاپور 
به  رساني  عرصه خدمت  در  بتوانند  دهیاري ها 
به  روستاها  و  شهرها  آباداني  و  عمران  و  مردم 
وظایف خود به شکل بهتري عمل کنند قطعا 
متوجه  مستقیم  صورت  به  خدمات  این  تاثیر 

مردم خواهد بود و البته تحقق این مهم نیز در 
گرو همکاري مردم در اولویت نخست و همکاري 
بین دستگاهي در اولویت بعدي است چرا که یک 
رابطه مستقیم بین مردم و شهرداري وجود دارد 
و هرچه که این رابطه از استحکام و قوت بیشتري 
برخوردار باشد قطعا شهرداري ها و دهیاري ها در 

خدمت رساني توفیقات بیشتري خواهند داشت.
این مسئول خاطر نشان کرد: بدیهي است که 
نباید از نقش تعامل بین دستگاهي نیز براي ارتقاء 
سطح خدمات به مردم غافل شد و هرچه که بین 
دستگاه ها با مدیریت شهري ارتباط تنگاتنگ و 
با دید حفظ مصالح عمومي جامعه شکل بگیرد 
قطعا توسعه و عمران شهرها به شکلي بهتر محقق 

خواهد شد.
وی گفت: مدیریت شهری و روستائی در شهرها 
و روستاهای امروزی نقش اساسی در پایداری و 
توسعه یافتگی زندگی شهری و روستائی دارد. 
روستائی  و  شهری  مدیریت  مثبت  گذاری  اثر 
مستلزم فراهم شدن شرایطی است که مهمترین 
تامین  توانایی  مسئولیت،  و  اختیار  داشتن  آن 
منابع مالی پایدار و مشارکت عمومی می باشد؛ 
زیرا شهرها و روستاهای آینده، نه فقط از لحاظ 
وسعت و میزان جمعیت بلکه از لحاظ حجم و 
تنوع فعالیت ها، ارزش های فرهنگی و اجتماعی، 
قوانین و مقررات، ساختارهای جمعیتی، کاری و 
حرفه ای؛ با شهرها و روستاهایی که تا به حال 

شناخته ایم و در آنها به سر برده ایم.
قائم مقام شهردار کرج ادامه داد: امروزه نگاه سنتی 
به اداره شهرها و روستاها که در گذشته به ایجاد 

معابر و خیابان، ساخت مسکن و جمع 
متحول  شد  می  خالصه  زباله  آوری 
به  تنها  روستاها  و  شهرها  به  و  شده 
عنوان مجموعه ای کالبدی و متشکل از 
ساختمان ها و خیابان ها نگاه نمی شود 
بلکه آنها غیر از کالبد، روح و هویتی 
دارد که شهروندان و روابط اجتماعی و 
فرهنگی میان آنان، این هویت را می 
سازند و برای حل مشکالت این حوزه 
ها، راه حل ها صرفاً کالبدی نبوده و 
جنبه های مدیریتی و نرم افزاری آن 

نیز باید مد نظر قرار گیرد.
رضاپور اضافه کرد: هم اکنون وظایف 
گسترش  به  توجه  با  شهرداری ها 
درخواست  افزایش  و  شهرنشینی 

های گوناگون شهروندان و سازمان ها برای ارائه 
خدمات مختلف، روز به روز گسترده تر می شود و 
شهرداری ها بیش از گذشته نیازمند برنامه ریزی 
های علمی و در عین حال عملی برای اداره موفق 
شهرها، ارتقای شاخص های شهر و شهروندی، 
قوانین و مقررات روزآمد، ماشین آالت و تجهیزات 
جدید، ارتقای سطح ایمنی، تردد آسان، تحقق 
شهرداری الکترونیک، شناسایی درامدهای پایدار، 
مشارکت  متخصص،  و  متعهد  انسانی  نیروی 
مطلوب شهروندان در برنامه های شهرداری و ... 

می باشند.
تمامی  از  کرد:  عنوان  پایان  در  مسئول  این 
دست اندرکاران حوزه های مدیریت شهری و 
انتظار می رود در حوزه کاری خود  روستائی 

اقتصاد  موضوع  مختلف  ابعاد  به  توجه  ضمن 
انقالب  معظم  رهبر  تاکید  مورد  که  مقاومتی 
اسالمی است و توجه به آن باعث شکوفایی در 
عرصه اقتصاد و جهش در کشور می شود ؛ به 
ضرورت فرهنگ سازی برای مشارکت همدالنه 
پایدار،  درآمدهای  تحقق  در  مردم  مؤثر  و 
ضرورت تدوین مؤلفه های عمیق نگری، آینده 
نگری و عدالت محوری در برنامه ریزی کالن 
برای ارتقاء شهرها و روستاها، افزایش بهره وری 
در طرحهای عمرانی، تحول گرایی در مأموریت 
ها، روزآمدی در برنامه ریزی ها، اطالع رسانی 
اصل  قراردادن  سرلوحه  و  اقدامات  مستمر 
خدمت بی منت به مردم و صادق بودن با آنها با 
هدف کارآمد سازی هرچه بیشتر شهرداری ها 

و دهیاری ها توجه داشته باشند.

قائم مقام شهرداری کرج تاکيد کرد:

نقش موثرمدیریت شهری در توسعه پایدار
خبر خبر

آگهی مفقودی
ایران  به شماره شهربانی  تویوتا مدل 1۹82  وانت  برگ سبز و سند کمپانی 

62-4۹6ج47 و شماره موتور 3026۹428 مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی فقدان 
شناسنامه  شماره  به  ایرج  فرزند  دژکامه  امیر  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
از  صادره  کشاورزی  مهندسی  رشته  کارشناسی  مقطع  در  تنکابن  از  56صادره 
دانشگاه چالوس با شماره 0۹113۹46403 مفقود گردیده  و فاقدر اعتبار می باشد 
یابنده تقاضامی شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس به  از 

نشانی تنکابن – نشتارود – خ 15 خرداد  امالک دژکامه ارسال نماید 
تنکابن 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

آگهی حسین بیات فرزند شهرام به شماره شناسنامه 2855 صادره از خرم آباد به 
موجب پرونده اجرائی کالسه ۹40006۹ له بانک اقتصاد نوین – شعبه خرم اباد 
ششدانگ پالک 2148 فرعی از 50 اصلی واقع در بخش 4 خرم آباد به مساحت 
108 متر مربع ذیل ثبت 42734 صفحه 58 دفتر جلد 166 صادر و مع الواسطه 
و  کمالوند شهرک صنوف   : آدرس  به  است  منتقل شده  بیات  آقای حسین  بنام 
محدود است به شماال :دیوار مشترک بطول ۹ متر به شماره 2146 فرعی شرقا 
و دیواریست  :درب  راه عبور محوطه مشاعی جنوبا  به  بطول 12 متر  :دیواریست 
به  متر   12 بطول  مشترک  :بدیوار  غربا  متر   40 عرض  به  بلوار  به  متر   ۹ بطول 
شماره 147 فرعی طبق سند رهنی 15633 مورخه 13۹2/۹/10 دفتر خانه 20 
خرم اباد در قبال مبلغ 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال (در رهن بانک 
اقتصاد نوین – شعبه خرم آباد قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
 ) ریال  میلیون  هشت  و  هشتاد  و  یکصد  و  میلیارد  )یک  1/188/000/000ریال 
ارزیابی شده و پالک فوق دارای 108 متر مربع اعیانی به صورت یک باب مغازه 
با قدمت حدودا 3 سال و دارای انشعابات آب و برق که برابر گزارش مامور اجرا 
در تصرف )مستاجر(می باشد پالک فوق از ساعت ۹ الی 12 روز سه شنبه مورخه 
13۹5/5/1۹ در اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد واقع در خرم آباد -60متری 
مدیریت بلوار شهید فرشاد شفیع پور خیابان 24 متری شهید چمران خیابان شهید 
مبلغ 1/188/000/000  از  مزایده  به فروش می رسد  مزایده  از طریق  آرا  جهان 
ریال کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد 
خواهد شد و نیم عشرو حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد .ضمنا مورد مزایده برابر نامه وارده به شماره 36000857مورخه 

13۹5/3/1۹ دارای بیمه میباشد. م الف 28۹6 
لرستان – شهرستان خرم آباد 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
موضوع   ۹5/01/30 13۹5603240010003۹6مورخ  بشماره  رای  برابر 
فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
و  مالکانه  تصرفات  گناوه  بندر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین تاشک فرزند یوسف صادره از گناوه را 
در ششدانگ یک قطعه باغ نخلی به مساحت 220016 مترمربع در قسمتی 
منظور  به  لذا   . است  گردیده  محرز  گناوه  محمدی  در  واقع   884 پالک  از 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
داشته  اعتراضی  متقاضی مذکور  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که 
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 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/04/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹5/04/21
م الف 423 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجيد اميری

متن آگهی 
به  مسعود ضیایی  خوانده  به طرفیت  دادخواستی  فرد  رحیمی  ایرج  خواهان 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله (مالی 
نموده که جهت  آباد  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم  غیر منقول 
دادگستری شهرستان خرم  عمومی حقوقی  دادگاه  هفتم  به شعبه  رسیدگی 
و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹50۹۹86610700257 کالسه  به 
13۹5/5/27 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از نشر آگهی و  تا خوانده متهم پس  از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر  را دریافت  دادخواست و ضمائم 

گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 13۹560324001000258مورخ ۹5/01/23 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
یک  در ششدانگ  را  گناوه  از  صادره  یوسف  فرزند  تاشک  عبدالحسین  آقای 
قطعه باغ نخلی به مساحت 13813 مترمربع در قسمتی از پالک 884 واقع 
در محمدی گناوه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  میشود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو 
صدور سند مالکیت متقاضی مذکور 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 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/04/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹5/04/21
م الف 424 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجيد اميری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی ابالغ اجرائیه 

 245۹8 شماره  شناسنامه  زمان  فرزند  جدیدی  اله  قدرت  آقای  به  وسیله  بدین 
کدملی 4070244018 صادره از خرم آباد ابالغ می شود که بانک پارسیان شعبه 
خرم آباد به استناد قرارداد بانکی شماره 86/26 مورخ 1386/3/27 جهت وصول 
مبلغ 436/107/417 ریال تا تاریخ 13۹3/4/7 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه 
و از تاریخ مذکور تا روز  تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
و طبق  اداره تشکیل شده  این  در  به کالسه ۹300267  اجرائی  پرونده  و  نموده 
گزارش مورخ 13۹5/2/12 مامور پست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
مورخ   36001260 شماره  به  وارده  نامه  برابر  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نشده 
13۹5/4/15 طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت . م الف 28۹2
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد 

رای هيات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13۹560301060002147
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین اقایی   فرزند خلیل  
بشماره شناسنامه 1۹4 صادره از ورامین  در ششدانگ یک باب خانه  مساحت ۹4 
متر مربع پالک 63۹ فرعی از 111 اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی 
اقای مجتبی کارخانه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  مالکیت 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: ۹5/4/21

تاریخ انتشار نوبت دوم۹5/5/5
م الف310 محمد رحيم پور راینی ورامين

متن آگهی
به  منصوبی  حسین  غالم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کیوان  نسترن  خواهان 
خواسته اذن در ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه ۹50۹۹8661030043۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده  و ساعت 0۹:00   13۹5/06/06
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مریم پنهانی 

» اصالحیه«
به اطالع می رساند: آگهی مفقودی شماره هوشمند راننده که درتاریخ یکشنبه 
اله راجی تنهابادی  13 تیرماه ۹5  درشماره 3271 مربوط به مالک قسمت 

به چاپ رسیده است، شماره هوشمند راننده  20525۹6 صحیح می باشد. 
نکا

اگهی مفقودی
سندکمپانی و برگ سبز سواری کرایه پژو 405 مدل 13۹3 به شماره انتظامی 
شاسی  شماره  و   124K040۹718 موتور  شماره  و  72-558ع12  ایران 
مفقود  گودرزی  نژاد  اکبر  سکینه  نام  به   NAAM01CA7ER032022

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید صبا مدل 1388 به شماره انتظامی ایران 82-252ج41 
و شماره موتور 28۹5601 و شماره شاسی S1412288240564 به نام فرح ناز 

ادهمی جمالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
سند کمپانی کامیون کمپرسی ولو وان 10 مدل 1370 به شماره انتظامی ایران 
نام سیده  به  و شماره شاسی 807283  موتور 012246  و شماره  62-۹63ع53 

مرتضی یوسفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان بیمه تامین 
اجتماعی هرمزگان در حال اجراست.

 مدیر کل تأمین اجتماعی هرمزگان در نشست 
در  اجتماعی  تأمین  هفته  مناسبت  به  خبری 
بندرعباس گفت: در این طرح که از اول تیر در 
استان آغاز شده است جرایم کارفرمایان خوش 
حساب واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی از 

50 تا 100 درصد بخشیده می شود.
کارفرمایان  افزود:  بلوکی   سیدفاضل حیدری 
قبل  ماه   18 مدت  ظرف  که  حسابی  خوش 
بیمه  حق  ماه   16 در  حداقل  مشکل  بروز  از 

باشند  به موقع پرداخت کرده  را  کارگاه خود 
نیز مشمول این بخشودگی می شوند.

 648 با  کارگاه  هزار   35 اینکه  بیان  با  وی   
تا کنون شناسایی شده  بدهی  تومان  میلیارد 
فرصت  ماه  سه  تا  کارفرمایان   : گفت  است 

دارند از این تسهیالت بهره مند شوند.
مدیر کل تأمین اجتماعی هرمزگان افزود : به 
بیمه شدگان تأمین اجتماعی شماره ملی و بین 

المللی تامین اجتماعی اختصاص می یابد.
رقمی  ده  شماره  این  گفت:  بلوکی  حیدری 
برای  کارفرما  و  تبعی  اصلی،  بیمه شدگان  به 

و  کشور  در  شدگان  بیمه  تر  راحت  استفاده 
دنیا داده می شود. وی افزود: شناسایی دقیق 
بیمه شدگان، تعامل آنالین با پایگاههای ملی 
اتباع بیگانه و پست از مهمترین  ثبت احوال، 

مزایای این شماره است.
گفت:  هرمزگان  اجتماعی  تامین  کل  مدیر   
 800 و  هزار   62 به  تاکنون  سال  ابتدای  از 
نفر در هرمزگان شماره بیمه تامین اجتماعی 
آینده  سال  چند  تا  و  است  یافته  اختصاص 
بهره مند می  از شماره  بیمه شده  8۹0 هزار 

شوند.

شعبه  سال  پایان  تا  افزود:  بلوکی  حیدری 
های کارگزاری جدید در شهرستانهای کیش، 
در  اقماری  شعبه  و  میناب  و  بندرلنگه  قشم، 
بندرعباس و اسکله شهیدرجایی برای تسریع 

در خدمات بیمه ای راه اندازی می شود.
اکنون  هرمزگان  اجتماعی  تامین  کل  اداره   
دو  و  اقماری  دایم، هشت شعبه  16 شعبه  با 

کارگزاری در استان فعالیت می کند.
 بیمه تأمین اجتماعی هرمزگان بیش از 84۹ 
هزار نفر برابر 57 درصد جمعیت استان را زیر 

پوشش دارد.

اجرای طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان بیمه تامین اجتماعی در هرمزگان
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آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت پیکان به شماره شهربانی ایران 72-۹33ق26 و شماره 
موتور 11486037610 و شماره شاسی 31636240 مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي محمد حمیدي داراي شناسنامه شماره 1-427122120 به شرح دادخواست 
به کالسه ۹50/562/1۹ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  استانجین بشناسنامه شماره 77 در  توضیح داده که شادروان آذر گلشني 
13۹4/۹/1۹ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : ……………………………………
1- الیاس حمیدي متولد 134۹/7/1 ش ش 768 فرزند میرزاعلي نسبت همسر 

متوفي
الیاس  فرزند   427122120-1 ملي  کد   1377/3/21 متولد  حمیدي  محمد   -2

نسبت پسر متوفي
نسبت  اله  اذن  فرزند  متولد 1337/1/10 ش ش 10  آباد  ام  گلشن سپاسي   -3

مادر متوفي
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. 44701 م/الف
رئيس شعبه 19 شوراي حل اختالف کرج

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۹64 شماره  شناسنامه  داراي  مالئي  علیرضا  آقاي 
۹50/126/4  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه   13۹5/1/28 تاریخ  در  شماره 1۹75  بشناسنامه  مالئي  اکبر  شادروان  که 
 : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگي  بدرود  خود  دائمي 

……………………………………
1- قمر ضرابي مشهود فرزند سهلعلي ش ش 310 متولد 1336/7/5 همسر متوفي

2- علیرضا مالئي فرزند اکبر ش ش ۹64 متولد 1356/2/10 پسر متوفي
3- محمدرضا مالئي فرزند اکبر ش ش 0310802652 متولد 1371/10/18 پسر 

متوفي
4- سمیه مالئي فرزند اکبر ش ش 1074 متولد 1360/10/2 دختر متوفي

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. 44704 م/الف
از طرف رئيس شعبه 3 شوراي حل اختالف

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
اقای علی علی نژاد   فرزند نصرا...  به شرح درخواستی که به شماره 312 این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که نصرا... علی نژاد 
فرزند قلی به شماره شناسنامه 1507صادره از سوادکوه در اقامتگاه دائمی  خود شهرستان 
قائم شهر فوت نموده و ورثه/وراثت حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از : 1ـ گیتی 

خطیب اقدامی  ش ش 388   همسر
2ـ علی علی نژاد   ش ش 1070۹  فرزند
3ـ عادل علی نژاد    ش ش ۹164  فرزند
4ـ فاطمه علی نژاد   ش ش 1756  فرزند
5ـ فریبا علی نژاد   ش ش ۹35     فرزند

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

قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف قائم شهرشد م .الف ۹503۹7

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
اول/ هیات   13۹5/04/08 مورخ    13۹560331010000846 شماره   برابررای 

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
مالکانه  –ناحیه دو تصرفات  ثبت ملک کرج  ثبتی حوزه  واحد  رسمی مستقر در 
  67۹ شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  رضائی  رجب  آقای  متقاضی   بالمعارض 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان  به مساحت 200 متر مربع پالک 
483 فرعی از163 اصلی واقع درالبرز بخش حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس 
خریداری شده از مالکین رسمی آقایان محمد شفیعی علویجه و حیدرعلی باقری 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف5523
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹5/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹5/05/05

 منصور هدایتکار کفيل ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی حصر وراثت
آقای حشمت اله حاجی نام پدر زاهد بشناسنامه 430 صادره از رامهرمز درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم زاهد حاجی 
بشناسنامه 5 صادره رامهرمز در تاریخ 13۹3/۹/7در رامهرمز اقامتگاه دائمیش فوت 
متولد 1356/6/1  زاهد  فرزند  اله حاجی  از 1-متقاضی حشمت  عبارتند  ورثه اش 
شماره شناسنامه 430شماره  ملی 1۹106۹78۹3 صادره از رامهرمز 2-ایرج حاجی 
فرزند زاهد متولد 1350/6/1 و شماره شناسنامه 272 و شماره ملی 1۹107516۹3 
شماره  متولد 135۹/۹/20  زاهد  فرزند  حاجی   اله   رامهرمز 3- حجت  از  صادره 
حاجی  4-ایمان  ازرامهرمز  1۹1167۹61۹صادره  ملی  شماره   163 شناسنامه 
فرزندزاهدمتولد1363/10/1شماره شناسنامه 1672شماره ملی1۹11226061صادره 
شناسنامه64شماره  فرزندزاهدمتولد1367/6/14شماره  حاجی  5-شهرام  ازرامهرمز 
فرزندزاهد  حاجی  6-فروزان  متوفی(  ازرامهرمز)پسران  ملی1۹11۹1726۹صادره 
ملی1۹106۹7621صادره  شناسنامه403شماره  متولد1353/1/1شماره 
متولد1330/8/1شماره  فرزندالوان  حسینی  ملک  7-گل  ازرامهرمز)دخترمتوفی( 
رامهرمز)همسرمتوفی(والغیر. از  ملی1۹10788۹61صادره  شناسنامه6۹0شماره 

تاهرکس  نوبت آگهی مینماید  قانونی مراتب مزبوررادریک  باانجام تشریفات  اینک 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م.الف)12/17۹(
رئيس شعبه دودادگاه عمومی رامهرمز

رای دادگاه
شاکی: 1- ایرج میرزایی ساکن تهران خ ملت ک کاوه پ 12. 2- سیاوش اسداللهی 
ساکن تهران خ قزوین خ حدادی ک سیار پ 37 – 3- بهزاد کاشانی ساکن تهران خ 
امیرکبیر ک امین دربار پاساژ مقیمی پ 8- 4- هادی روح افزا ساکن تهران خ گلستان 
ک ایفن پاساژ مالکی زیرزمین پ 33- 5- آرش صالحی ساکن ارومیه هفت درزمان خ 
کاشانی ک سوم پ 12 – 6- اصغر کالنتری ساکن تهران خ امیرکبیر ک امین دربار 

ک زمانی پ 7 واحد 13- 
متهم: بهزاد گنجینه فرزند اسرافیل به نشانی مجهول المکان

اتهام: 1- کالهبرداری 2- جعل 3- استفاده از سند جعل
در خصوص اتهام بهزاد گنجینه فرزند اسرافیل/ آزاد به علت عدم حضور / دایر بر الف- جعل 
پروانه کسب تحت عنوان فروشگاه پخش لوازم یدکی آرتاویل به نام فرهاد عبداللهی دده بیگلو 
و ب- کالهبرداری و بردن مال غیر از طریق استفاده از اسناد مجعول و نیز امیدوار کردن 
شکات به امور واهی موضوع شکایت شکات 1- ایرج میرزایی در مورد بردن مبلغ بیست 
و هشت میلیون ریال و 2- سیاوش اسداللهی در مورد بردن مبلغ شصت میلیون ریال و 
3- بهزاد کاشانی در مورد بردن مبلغ چهل میلیون ریال و 4- هادی روح افزا در مورد بردن 
مبلغ شصت میلیون ریال و 5- آرش صالحی در مورد بردن مبلغ شصت و هشت میلیون و 
چهارصدهزار ریال و 6- اصغر کالنتری ممقانی در مورد بردن مبلغ سی و یک میلیون و صد و 
نود و چهار هزار ریال )از طریق خرید لوازم یدکی خودرو و ارائه چکهای جعلی( با این توضیح 
که حسب محتویات پرونده متهم با جعل پروانه کسب به نام فرهاد عبداللهی دده بیگلو و 
افتتاح حساب با استفاده از مدارک وی و اخذ دسته چک با معرفی خود به عنوان فروشنده 
لوازم یدکی با استفاده از چکهای جعلی اقدام به خرید لوازم یدکی از شکات نموده و بعدا 
مشخص شده فردی به نام فرهاد عبداللهی وجود خارجی ندارد و یا حداقل شناسایی نشده و 
متهم با استفاده از مدارک شخص مذکور اقدامات غیرقانونی خود را مرتکب شده است نظر به 
شکایت شکات و اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده در دادسرا و گزارش ماموران 
انتظامی و صورتجلسات منتظمه و استعالم انجام شده از بانک ملی ایران و مالحظه گواهینامه 
های برگشت چکهای صادره و اظهارات رضا غفاری معرف متهم به بانک برای افتتاح حساب 
و عدم امکان شناسایی و دستگیری متهم و عدم حضور نامبرده برای دفاع از اتهام خویش 
علیرغم نشر آگهی احضار به علت مجهول المکان بودن وی و کیفرخواست غیابی صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب اردبیل همچنین عدم حضور متهم در جلسه دادگاه برای دفاع از 
اتهام خویش و عدم ارسال الیحه دفاعیه علیرغم ابالغ قانونی احضاریه از طریق نشر آگهی و 
سایر قرائن و امارات موجود بزههای انتسابی از ناحیه مشارالیه محرز است لذا دادگاه به استناد 
ماده 536 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشا و اختالس و کالهبرداری مصوب 1364 و اینکه اتهامات متهم مشمول عنوان تعدد 
در جرم میشود به استناد ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹2 علیهذا حکم بر 
محکومیت متهم موصوف از جهت اتهام جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری و از جهت 
اتهام کالهبرداری عالوه بر رد اموال برده شده در حق شکات به تحمل هفت سال حبس 
تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل جمع اموال برده شده در حق صندوق دولت صادر 
و اعالم مینماید وفق ماده 134 قانون مجازات اسالمی مجازات اشد در مورد متهم اجرا 
خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
ظرف بیست روز پس از انتقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی رد محاکم محترم 

تجدیدنظر استان اردبیل می باشد. 
رئيس شعبه 103 دادگاه کيفری 2 اردبيل- جهانگيری

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای علی فتحی پور در تاریخ 13۹5/3/2۹ خواهان 
آقای مجید سلطانی دولت آباد بطرفیت شما دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه ۹50376 ثبت و وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخه ۹5/6/1 ساعت ۹ صبح تعیین شده است. اینک به علت 
مجهول المکان بودن شما و به درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از 
شما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه 4 شورای حل اختالف واقع در چهارراه 
امام خمینی دادسرای قدیم حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید؛ بنمایید در غیر اینصورت دادخواست 

ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
مدیر دفتر شورای حل اختالف شهرستان اردبيل

دادنامه
 پرونده کالسه ۹40۹۹83810400280 شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 

شهرکرد شهرکرد تصمیم نهایي شماره  ۹40۹۹73810401087  
خواهان :بانک ملت استان چهارمحال و بختیاري به مدیریت آقاي فرشاد جهاندیده با 
وکالت خانم شهناز فرج زاده دهکردي فرزند محمد به نشاني استان چهارمحال و بختیاري-

شهرستان شهرکرد- خیابان 12 محرم جنوبي-ساختمان پزشکان حکیم-طبقه سوم
خواندگان: 1-آقاي رسول بي غم فرزند صفقلي به نشاني استان چهارمحال و بختیاري 

-شهرستان شهرکرد-فرخ شهر-خیابان امام -پالک 12
2-آقاي محمد رفیعي فرزند احمد به نشاني مجهول المکان 

خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه2- مطالبه خسارت دادرسي 3-مطالبه وجه 
بابت...

راي دادگاه
موضوع این پرونده رسیدگي به بانک ملت استان چهارمحال و بختیاري به مدیریت اقاي 
فرشاد جهاندیده وبا وکالت خانم شهناز فرج زاده دهکردي به طرفیت آقایان محمد رفیعي 
فرزند احمد- رسول بي غم فرزند صفقلي  به خواسته مبلغ 58000000 ریال به عالوه کلیه 
خسارات قانوني از جمله خسارت تاخیر تادیه به استنادو قراردادتسهیالت مورخ 13۹1/3/17 
مي باشد. دادگاه دعوي خواهان را باتوجه تصویر مصدق قرارداد دریافت تسهیالت و ضمانت 
ایشان از وام گیرنده و عدم ارائه دلیل از سوي خواندگان مبني برپرداخت اقساط وام )تسهیالت 
(دریافتي وارد مي داند بنابراین با استناد ماده 230 قانون مدني و مواد 24۹-307-30۹ قانون 
تجارب و مواد51۹-515-522 قانون آیین دادرسي دادگاهها در امور مدني وماده 15 قانون 
عملیات بانکي بدون ربا خواندگان را به صورت تضامیني به پرداخت مبلغ 58000000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 43۹۹000 ریال بابت هزینه دادرسي و مبلغ 2088000 ریال بابت 
حق الوکاله مرحله بدوي و خسارت تاخیر تادیه به ماخذه لغایت پرداخت کامل محکوم به در 
حق خواهان محکوم مي نماید و حکم را اعالم مي دارد.حکم صادره شده  نسبت به خوانده 
ردیف اول  غیابي و 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین دادگاه وسپس ظرف  20 
روز قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه محترم تجدید نظر استان چهار محال و بختیاري است. 
و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوري ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدید نظر استان است .
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرکرد- ساسان معين

رای دادگاه
شاکی:عزیز مینایی فرزند عمران به نشانی تهران – شهرستان ورامین شهرک مدرس 
خ شهریار فرهنگ 7 پ 18 – متهم: کیومرث افتخاری فرزند مالک به نشانی مجهول 

المکان – اتهام: 1- تهدید به قتل و ایجاد مزاحمت 2- توهین و فحاشی
در خصوص اتهام کیومرث افتخاری فرزند مالک )آزاد به علت عدم حضور( دایر بر 
الف- تهدید به قتل – و ب- توهین از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک موضوع 
شکایت عزیز مینایی نظر به شکایت شاکی و اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام 
شده در دادسرا و گزارش ماموران انتظامی و صورتجلسه منتظمه و بازبینی دوربین 
مداربسته بیمارستان فاطمی که گفتگوی طرفین دیده شده است و گواهی گواه معرفی 
شده از سوی شاکی سرباز کالنتری و مامور بدرقه حسن مینایی و عدم حضور متهم 
برای دفاع از اتهام خویش در مرجع مجری نیابت علیرغم ابالغ قانونی احضاریه و عدم 
امکان جلب وی و نیز عدم حضور متهم در دادسرای اردبیل علیرغم نشر آگهی احضار به 
علت مجهول المکان بودن وی و کیفرخواست غیابی صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اردبیل و همچنین عدم حضور متهم در جلسه دادگاه برای دفاع از اتهامات خویش و 
عدم ارسال الیحه دفاعیه علیرغم ابالغ قانونی احضاریه از طریق نشر آگهی احضاریه و 
سایر قرائن و امارات موجود بزههای انتسابی به متهم محرز است. لذا دادگاه به استناد 
مواد 608 و 66۹ قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و با توجه به اینکه اتهامات متهم 
مشمول عنوان تعدد در جرم میشود به استناد ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 
13۹2 حکم بر محکومیت متهم موصوف از جهت اتهام تهدید به قتل به تحمل دو سال 
حبس تعزیری و از جهت اتهام توهین به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم 
می نماید و وفق ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹2 مجازات اشد در مورد 
متهم اجراء خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و ظرف بیست روز پس از انتقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی 

رد محاکم محترم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد. 
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متن آگهي
خواهان رو نوشت حصر وراثت آقاي عبدا... رئیسي واناني ش ش 1۹ فرزند فرج ا... 
به شرح دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه ۹500۹4با وکالت خانم مرضیه  
نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  شعبه  این  از  دادگستري   وکیل  رییسي 
وچنین توضیح داده که شادروان فرج ا... رئیسي واناني به شماره شناسنامه 274 

شماره ملي     4620434124
اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت  درمورخه ۹3/8/24در 

آن مرحوم منحصر است به:
1-بي بي طال قائدي واناني ش ش 113 همسر متوفي

2 -فاطمه رئیسي واناني ش ش 3 فرزند متوفي
3- عبدا... رئیسي واناني ش ش 1۹ فرزند متوفي
4-ابراهیم رئیسي واناني ش ش 1۹ فرزند متوفي

5-ماه بیگم  رئیسي واناني ش ش 20 فرزند متوفي
6-احمد رئیسي واناني ش ش 33 فرزند متوفي

7-رقیه رئیسي واناني ش ش 2145 فرزند متوفي
8-یدا... رئیسي واناني ش ش 18 فرزند متوفي

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

خواهد شد.
رئيس شوراي حل اختالف  شعبه 2 سورشجان- راهدار احمدي

متن آگهي
خواهان رو نوشت حصر وراثت آقاي صادق حیدري سورشجاني فرزند اسکندربه 
شرح دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه ۹50177 از این شعبه درخواست 
حیدري  اسکندر  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  وراثت  حصر  گواهي 
سورشجاني اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- صادق حیدري سورشجاني ش ش 1608فرزند متوفي

2- سجاد حیدري سورشجاني ش ش 4610138646 فرزند متوفي
3- محمد حیدري سورشجاني ش ش 4610۹46386 فرزند متوفي

4- شهال حیدري سورشجاني ش ش 681 فرزند متوفي
5-مریم حیدري سورشجاني ش ملي 461025230۹  فرزند متوفي

6-ملیحه حیدري سورشجاني ش ملي 4610661241  فرزند متوفي
7- فاطمه حیدري سورشجاني ش ش 2840 همسر متوفي 

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

خواهد شد.
رئيس شوراي حل اختالف  شعبه یک  سورشجان-غفور عبا سپور

آگهی احضار
با توجه به اینکه در پرونده کالسه ۹41040661100۹056 تعداد 67 دستگاه خودرو 
موجود در پارکینگ های شهرستان خرم آباد تحت عنوان بالصاحب با مشخصات ذیل 
در این دادسرا مطرح رسیدگی است لذا به اطالع صاحبان وسائط نقلیه موصوف می 
رساند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این اگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک 
مثبته مالکیت نسبت به سیر مراحل قانونی و ترخیص وسیله خود به راهنمایی و رانندگی 
شهرستان خرم آباد مراجعه نمایند بدیهی است در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سيد یحيی سهرابی 

تولید 9 میلیون بشکه میعانات گازی در 
پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی

پاالیشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در سه ماه نخست 
امسال بیش از ۹ میلیون و 464 هزار بشکه میعانات گازی تولید کرده 
پارس  گاز  مجتمع  چهارم شرکت  پاالیشگاه  مدیریت  است.سرپرست 
این مجتمع  گفت:  تامین خوراک پاالیشگاههای  به  اشاره  با  جنوبی 
اول، دوم و پنجم در سه ماه امسال  ارسال خوراک پاالیشگاههای  با 
بیش از یکهزار و 328 میلیون مترمکعب گاز به این پاالیشگاهها ارسال 

شده است.
 بهزاد ساالری افزود: در بازه زمانی یادشده از سوی پاالیشگاه چهارم، 
235.2 میلیون مترمکعب گاز به پاالیشگاه اول، 53۹.4 میلیون مترمکعب 
به پاالیشگاه دوم و 553.8 میلیون مترمکعب گاز به پاالیشگاه پنجم 

تحویل شده است.
 وی، به حرکت این پاالیشگاه در مسیر توسعه  پایدار در سال اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل اشاره و اعالم کرد: در سه ماه امسال، پنج هزار و 

251 میلیون مترمکعب گاز فرآورش شده است.
 به گفته  سرپرست مدیریت پاالیشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس 
از 65  بیش  گذشته  روزهای  در  گاز  فرآورش  باالترین حجم  جنوبی، 
میلیون متر مکعب بوده است. ساالری در ادامه به تولید دیگر محصولهای 
این پاالیشگاه اشاره کرد و گفت: در سه ماه نخست امسال، 7۹ هزار و 

۹56 تن پروپان و 44 هزار و 252 تن بوتان نیز تولید شده است.
سرپرست مدیریت پاالیشگاه چهارم در پایان ضمن قدردانی از زحمات 
کارکنان این پاالیشگاه گفت: امیدواریم در سال جدید بتوانیم به ارزش 
آفرینی حداکثری از منابع گازی منطقه از طریق پاالیش گاز طبیعی و 
تولید محصوالت جانبی همراه با توسعه  خدمات فنی دانش محور دست 

یابیم.

احتمال آغاز خاموشی ها از هفته جاری
با بازگشت مردم از سفرهای تعطیالت عید فطر و افزایش دمای هوا در 
هفته جاری، احتمال ثبت رکوردهای جدید مصرف در ساعات پیک و 

خاموشی های تابستانی در هفته جاری قوت گرفته است.
آرش کردی مدیرعامل توانیر  با اشاره به احتمال جهش بیشتر در مصرف 
برق در هفته پیش روی فصل تابستان گفته است: در مجموع در صورتی 
که مردم صرفه جویی در مصرف برق را به ویژه در ساعات پیک در دستور 

کار قرار ندهند احتمال وقوع خاموشی ها وجود دارد.
در شرایط فعلی از مجموع حدود 50 هزار مگاوات پیک مصرف برق 
کشور سهم دستگاه های سرمایشی به ویژه کولرهای گازی حدود 18 
هزار مگاوات بوده که بیش از 30 درصد از کل انرژی کشور را مصرف 
کرده و برای هفته جاری هم پیش بینی می شود با توجه به افزایش دمای 
هوا پیک مصرف برق کشور حتی تا محدود 52 هزار و 500 تا 53 هزار 
مگاوات افزایش یابد.به گزارش مهر، هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران 
به بیش از 74 هزار مگاوات رسیده است که پیش بینی می شود تا پیش 
از آغاز گرمای طاقت فرسای تابستانی، این ظرفیت به حدود 54 هزار 

مگاوات افزایش یابد.
در این بین حمید چیت چیان وزیر نیرو خط قرمز پیک مصرف برق 
تابستانی را تعیین کرده و یادآور شده است: پیک مصرف برق در تابستان 
در مرز 54 هزار مگاوات پیش بینی شده و در صورتی  که مصرف برق از 

این مرز عبور کند خاموشی خواهیم داشت.

ارسال پیام هشدار  به 53 هزار 
خودرو برای قطع سهمیه سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با اشاره به قطع سهمیه سوخت خودروهای 
 فاقد بیمه شخص ثالث از اول مردادماه گفت:
قطع سهمیه سوخت  هزار خودرو هشدار   53

دریافت کرده اند.
سهمیه  که  مطلب  این  بیان  با  سجادی  ناصر 
ثالث  شخص  بیمه  فاقد  خودروهای  سوخت 
گفت:  شود  می  قطع  امسال  مردادماه  اول  از 
سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص 
ثالث براساس هماهنگی های صورت گرفته با 
نهادهای اجرایی از اول مردادماه به طور موقت 
غیرفعال می شود. وی افزود: خودروهای فاقد بیمه 
شخص ثالث از ششم خردادماه پیام هشدار را در 
زمان سوختگیری در جایگاه ها دریافت کرده اند، 
بنابراین زمان کافی برای رفع مشکل بیمه خود 

داشته اند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده میان 
شرکت پخش فرآورده های نفتی، پلیس راهور و 
بیمه مرکزی قرار بر این شد که این خودروها 
از اول مردادماه کارت سوختشان به طور موقت 
غیرفعال شود، تا اقدام به رفع مشکل بیمه ای خود 

کنند.
به گفته وی، خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث 
کارت  سریعا  خود،  بیمه  مشکل  رفع  از  پس 
به  مجاز  مجددا  و  می شود  فعال  سوختشان 

دریافت سوخت از طریق کارت می شوند.
سجادی، با بیان این  در مورد کارت سوخت سه 
حالت داریم، اعالم کرد: حالت نخست، فهرست 
حال  همه  در  که  هایی  کارت  یعنی  سفید 
می توانند سوختگیری کنند. حالت دوم، فهرست 
خاکستری که به طور موقت کارت سوختشان 
غیرفعال می شود و بالفاصله پس از رفع مشکل 
وارد فهرست سفید می شوند و مرحله سوم نیز 
فهرست سیاه که از ابتدا وقتی که کارت سوخت 

باطل شود دیگر امکان سوختگیری ندارند.
وی ادامه داد: بنابراین خودروهایی که فاقد بیمه 
شخص ثالث هستند از اول مردادماه وارد لیست 
خاکستری و با حل مشکل بیمه وارد فهرست 

سفید می شوند و می توانند سوختگیری کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، درباره خودروهایی که به اشتباه در فهرست 
خودروهایی  کرد:  اظهار  گرفته اند،  قرار  هشدار 
در  خاصی  مشکل  و  هستند  بیمه  دارای  که 
این زمینه ندارند؛ اما پیام هشدار قطع دریافت 
 کرده اند، می توانند از 26 تیرماه با مراجعه به دفاتر 
پلیس +10 با ارائه مدرک بیمه  از فهرست هشدار 

خارج شوند.

کوتاه از انرژی  خبر

نفت  وزیر  بازرگانی  و  الملل  بین  امور  معاون 
گفت: انتظار می رود نخستین قرارداد نفتی در 
قالب مدل جدید، سه ماه آینده به امضا برسد.

امیرحسین زمانی نیا صبح دیروز در کنفرانس 
بین المللی بهینه سازی قراردادهای باالدستی 
نفت و گاز با بیان این که تا یک ماه و نیم آینده 
نفتی  جدید  قراردادهای  به  مربوط  مذاکرات 
با  اولویت در واگذاری،  افزود:  شروع می شود، 
بازیافت  ضریب  افزایش  و  مشترک  میدانهای 

میدانهای نفتی است.
را  ایران  نفت  صنعت  کنونی  وضع  نیا  زمانی 
خوب عنوان کرد و افزود: برای پنج سال آینده 
بخشهای  در  پروژه  دالر  میلیارد   185 حدود 
تعریف  دستی  پایین  و  میاندستی  باالدستی، 
انتظار  داد:  ادامه  نفت  وزیر  است.معاون  شده 
میلیارد   50 تا   40 سالی حدود  حداقل  داریم 
دالر سرمایه را جذب کنیم ضمن این که تا سه 

امضا  قراردادهای جدیدی  که  آینده  ماه  چهار 
خواهد شد، وضع نفت ایران بهتر خواهد شد.

از  پس  ایران  شرایط  بهبود  به  اشاره  با  وی 

ماه پس  اضافه کرد: در طی سه چهار  برجام، 
را  نفتمان  صادرات  توانستیم  برجام  اجرای  از 
دو برابر کنیم.زمانی نیا صدور نفت ایران قبل از 

برجام را حدود یک میلیون بشکه اعالم کرد و 
افزود: هم اکنون روزانه دو میلیون بشکه نفت 
صادرمی کنم و عواید ناشی از فروش آن را از 

طریق بانک دریافت می کنیم.
برجام،  اجرای  از  پیش  که  این  بیان  با  وی 
صادر  گازی  میعانات  بشکه  هزار   230 روزانه 
می کردیم، تصریح کرد: هم اکنون این میزان 
به 450 هزار بشکه افزایش یافته است؛ ضمن 
این که مشکل بیمه نفتکشها نیز حل شده اما 
کار  ما  با  هنوز  آمریکایی  اتکایی  گرهای  بیمه 
برخی  برجام  از  بعد  وی،  گفته  کنند.به  نمی 
و  کمپرسورها  مانند  نفت  صنعت  تجهیزات  از 
توربینها که توقیف بودند آزاد شده ضمن این 
که امکان حضور کارشناسان خارجی فروشنده 
شده  مهیا  نیز  تجهیزات  اندازی  راه  برای  کاال 
است که این امر روند اجرای پروژه ها را تسریع 

کرده است.

معاون وزیر نفت خبر داد:

امضای نخستین قرارداد نفتی جدید تا سه ماه آینده

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی با بیان 
هزار   18 بوعلی،  پتروشیمی  حادثه  در  که  این 
گفت:  آتش سوخت  در  پتروشیمی  تن خوراک 
در پیشامد این حادثه هیچ گونه عمدی صورت 
 نگرفته و صرفاً اشکال فنی که حاصل نشت یکی از 
بخش های تقطیر پارازایلی بوده سبب آتش سوزی 
شد. مرضیه شاهدایی در برنامه تیتر امشب شبکه 
پایین  آتش  راه خاموش کردن  تنها  افزود:  خبر 
کندی  که  بود  مخازن  داخل  مواد  آوردن حجم 
در  مواد  این  کاهندگی  و  جابجایی  در  سرعت 
مخازن سبب به طول انجامیدن عملیات اطفاء و 

مهار کردن آتش بود.
وی گفت: پس از خاموش سازی مخزن اول، برای 
مهار  کردن آتش مخزن دوم نیازمند تجهیزات 
بیشتری بودیم که تامین آن تجهیزات هم کمی از 

سرعت اطفاء کاست.
با تدابیر مدیریتی مهندسی در  افزود:  شاهدایی 
نهایت خاموش کردن آتش و مهار سازی حادثه 

پتروشیمی بوعلی به خوبی انجام شد.
مدیریت  مدیرکل  بالدی  هاشم  برنامه  ادامه  در 
با این برنامه  بحران خوزستان در ارتباط تلفنی 
گفت: به محض اعالم وقوع حادثه ؛ کمیته بحران 
تشکیل شد و از آنجا که برنامه های اولیه برای 
رویارویی با چنین حوادثی وجود نداشت راهکار 

عملیاتی خاموش کردن آتش تهیه شد.
وی افزود: با طبقه بندی خسارات احتمالی این 

حادثه تجهیزات الزم از سراسر استان و همچنین 
استان های اطراف به محل حادثه ارسال شد و 
تمام دستگاه های مربوطه از قبیل هالل احمر، 
اورژانس ها، شهرداری و گروه های امداد و نجات 

به حالت آماده باش در آمدند.
چنین  با  رویایی  ملزومات  از  کرد:  اضافه  بالدی 
حوادث احتمالی ایجاد و تدوین راهکارهای اجرایی 
است که متاسفانه در در دستورالعمل های صنعت 
این  وجود  با  اما  است  نشده  تعریف  پتروشیمی 
تمامی امکانات و خدمات مورد نیاز جهت ایمن 
سازی و خاموش کردن آتش مخازن پتروشیمی 

بوعلی در زمان کوتاه مهیا شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان گفت: 
در شب نخست حادثه آنچه به چشم می خورد 
که  بود  حاضر  های  واحد  میان  ناهماهنگی 
منطقه  حراست  توسط  آنها  مدیریت  متاسفانه 
انجام می گرفت و به لحاظ اینکه حراست منطقه 
تخصص کافی نداشت، نتوانست از عهده کار برآید 
الجرم فرماندهی ادامه عملیات به مهندس صفی 
کشور  جنوب  منطقه   HSE کل  مدیر  خانی 

سپرده شد.
هم  به  آمده  وجود  به  حادثه  قوت  نقاط  از  وی 
برای  حاضر  دستگاههای  میان  اتحاد  و  افزایی 
خاموش کردن آتش در پتروشیمی بوعلی اشاره 

کرد.
بالدی همچنین در توضیح نقاط ضعف این حادثه 

هم گفت: نبود برنامه ای از پیش تعیین شده برای 
مهار حوادث اینچنین، شناسایی نکردن امکانات 
و نبود اطالعات الزم در واحدهای پتروشیمی و 
پاالیشی، تعطیلی جلسات مدیریت های بحران 
در منطقه و ناهماهنگی میان واحدهای امدادی و 
مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

جنوب کشور  اشاره کرد.
وی افزود: نبود الزامات پدافند عامل و غیر عامل 
از دیگر معضل های پیش روی مدیریت بحران 

در منطقه است.
شاهدایی افزود: چنین حوادثی سبب می شود که 
بتوانیم از تجارب گران سنگ پیش آمده  برای 
جبران و پیشگیری حوادث بعدی بهره مند شویم.

پرخطر  صنعتی  را  پتروشیمی  صنعت  وی  
حوادث  چنین  آمد  پیش  گفت:  و  کرد  عنوان 
 اجتناب ناپذیر است و ضرورتی ندارد که برای هر 

حادثه ای من و وزیر نفت در منطقه حاضر شویم 
اما وسعت این حادثه به قدری زیاد بود که باوجود 
تمهیدات و تجهیزات خاص حضور من و آقای 

زنگنه در منطقه ضروری بود.
به  وارده  خسارت  از  اولیه  برآورد  شاهدایی 
پتروشیمی بوعلی را طبق کارشناسی شرکت بیمه 
حدود 60 میلیون یورو تخمین زد و گفت: نظر 
هلدینگ خلیج فارس با عنوان مالک 70 درصدی 
این طرح رقمی بیش از اینهاست که باید با طرف 

بیمه به مذاکره بنشینند و به توافق برسند.
وی همچنین زمان احتمالی بازگشت به مدار این 
طرح را حدود دو هفته اعالم کرد و یادآور شد 
در پیشامد این حادثه هیچ گونه عمدی صورت 
نگرفته و صرفاً اشکال فنی که حاصل نشت یکی 
از بخش های تقطیر پارازایلی بوده سبب آتش 

سوزی دو مخزن 25 هزار تنی شده است.

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشيمی:

18 هزار تن خوراک در پتروشیمی بوعلی سوخت
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اطالعيه

آگهي دعوت مجمع عمومي
 عادي ساالنه نوبت اول شركت تعاوني تامين نياز گاوداران شهرستان شهركرد

درساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 95/4/22 جلسه ي مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت اول شركت تعاوني 
تامین نیاز گاوداران شهركرد درمحل شركت تعاوني برگزار خواهد شد

بدين وسیله از شما دعوت به عمل مي آيد جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور 
بهم رسانید.

دستور جلسه:
1-طرح و تصويب تراز نامه و صورت هاي مالي سال 1394 پس از استماع گزارش هیئت مديره و بازرسان 

2-انتخاب اعضا جديد اصلي و علي البدل هیئت مديره براي مدت 3 سال و همچنین انتخاب بازرس يا بازرسان 
جديد اصلي و علي البدل براي مدت 1 سال مالي .

هيئت مديره شركت تعاوني تامين نياز گاوداران شهرستان شهركرد

رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
رسمی برابر رای شماره 139560301060002147 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین اقایی   
در  ورامین   از  صادره   194 شناسنامه  بشماره  خلیل   فرزند 
پالک 639  مربع  متر   94 مساحت  خانه   باب  یک  ششدانگ 
فرعی از 111 اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی 
اقای مجتبی کارخانه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
در  آگهی میشود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  مراتب در  عموم 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/21

تاریخ انتشار نوبت دوم95/5/5
م الف310 محمد رحیم پور راینی ورامین

رشد اندک شاخص بورس رقم خورد 

شاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار سرمایه 47 واحد 
رشد کرد.

به گزارش مهر، در پایان معامالت دیروز بازار سرمایه تعداد 7۸2 
میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 216 میلیارد تومان در 5۸ 
هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 
اندک 47 واحدی در ارتفاع 73 هزار و 764 واحد متوقف شد.  

به  ورقه  معامله 155میلیون  با  ایران هم  فرابورس  بازارهای  در 
آیفکس 2.1 واحد  نوبت،  تومان در 16هزار  ارزش 127میلیارد 

افت کرد و در ارتفاع 77۸واحد قرار گرفت.

افزایش 9 درصدی قیمت روغن از اول مرداد

در حالی که صنایع روغن نباتی درخواست افزایش قیمت خود 
را به دولت ارائه داده بودند به گفته یک مقام مسئول در وزارت 
انواع  قیمت  کرد  مصوب  بازار  تنظیم  کارگروه  کشاورزی  جهاد 
امسال  مردادماه  اول  از  تا سقف 9 درصد  نباتی حداکثر  روغن 

افزایش یابد.
یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: کارگروه 
تنظیم بازار با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف برگزار شد 
و در جلسه اخیر خود پیشنهاد صنایع روغن نباتی را مبنی بر 
افزایش قیمت این محصول بررسی کردند که نهایتا مصوب شد 
بتواند قیمت محصوالت  نباتی  اول مردادماه صنایع روغن  از  تا 

خود را تا سقف 9 درصد افزایش دهند.
وی افزود: صنایع روغن نباتی خود می تواند بسته به نوع محصول و 
هزینه های تمام شده آن قیمت محصول نهایی خود را تا 9 درصد 
افزایش دهد که ممکن است در برخی محصوالت افزایش قیمت 
کمتر از این میزان باشد. به گفته او، اگر در این میان تولیدکننده ای 
تخلف  افزایش دهد،  از 9 درصد  بیشتر  را  قیمت محصول خود 

مرتکب شده و مشمول احکام تعزیرات حکومتی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، پیش از این نیز علی اکبر مهرفرد - قائم مقام 
تولیدکنندگان  درخواست  درباره   - کشاورزی  وزیر  بازرگانی 
پیشنهاد  بود  گفته  ایسنا  به  قیمت  افزایش  برای  روغن نباتی 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  در  صنایع 
مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب و تایید لزوم افزایش 
قیمت، پس از ماه رمضان به تصویب ستاد تنظیم بازار می رسد.

ثبت جهانی نشان بانک پاسارگاد در سیستم مادرید 

بانک پاسارگاد، به عنوان اولین بانک ایرانی، موفق به ثبت جهانی 
و  مادرید  کنوانسیون  عضو  کشورهای  در  خود  تجاری  عالئم 
برخی دیگر از کشورها در پنج قاره شد.به گزارش روابط عمومی 
روابط   مدیر  و  مدیرعامل  مشاور  رفیعی  خسرو  بانک پاسارگاد، 
در  پاسارگاد  بانک   گفت:  خبر  این  اعالم  با  بانک  این  عمومی 
اقدامی دیگر و در حرکتی شایسته، به عنوان اولین بانک ایرانی 
موفق به ثبت نشان تجاری خود شد. در این راستا، فرآیند ثبت 
عالئم تجاری بانک پاسارگاد در کشورهای عضو سیستم مادرید 
با  قابل توجهی  بازرگانی  تبادالت  از کشورها که  و برخی دیگر 
ایران دارند انجام شده و نام و نشان تجاری این بانک به عنوان 
اولین بانک ایرانی، در سیستم مادرید به ثبت رسیده است. وی 
ادامه داد: سال گذشته نیز ثبت عالئم تجاری بانک پاسارگاد در 
آژانس فدرال مالکیت فکری سوییس به پایان رسید و این بانک 
به عنوان اولین بانک ایرانی موفق به دریافت اسکوپ ® و اخذ 
گواهینامه ی ثبت جهانی عالئم تجاری در بین بانک های جهانی 
شده بود.رفیعی در پایان تصریح کرد: با توجه به گسترش دامنه ی 
این  تجاری  عالئم  ثبت  بانک پاسارگاد،  بین المللی  فعالیت های 
بازارهای  در  امکان حضور  بین المللی،  کنوانسیون های  در  بانک 
تجاری،  نشان  و  نام  ارزش گذاری  فرآیند های  انجام  جهانی، 
دریافت استانداردهای مربوطه و جلوگیری از سوء استفاده های 
احتمالی از نام و نشان تجاری بانک در سطح جهانی را فراهم 
کرده است.گفتنی است در حال حاضر تعداد ۸5 کشور از جمله 

ایران، از 5 قاره مختلف عضو کنوانسیون مادرید هستند.

سکه ۲۰ هزار تومان گران شد

سکه تمام طرح جدید با افزایش 20 هزار تومانی در بازار دیروز 
نسبت به روز شنبه به یک میلیون و 120 هزار تومان رسید.

بار  صعودی  حرکت  با  آمریکا  دالر  همچنین  ایسنا،  گزارش  به 
از سوی دیگر هر گرم  نزدیک شد.  تومان  به مرز 3500  دیگر 

طالی 1۸ عیار بیش از 114 هزار تومان قیمت دارد.
از سوی دیگر نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 560 و 297 هزار 

تومان عرضه در بازار دیروز عرضه می شود.
نیویورک  بازار  در   معامالت  برای  طال  جهانی  اونس  همچنین 

بیش از 1366 دالر داد و ستد می شود.
تومان   540 چین  یوان  و  تومان   3917 یورو  نیز،  ارز  بازار  در 
قیمت دارد. همچنین پوند انگلستان در ادامه نوسانات روزهای 

اخیر با روند کاهشی 4623 تومان عرضه می شود.

تبیین برنامه های اقتصاد مقاومتی 
در بخش اشتغال

اینکه در  با اعالم  یک مقام مسئول در وزارت کار 
سال 94 تعداد 750 هزارنفر در بخش دولتی و 6۸2 
هزارنفر در بخش خصوصی آموزش مهارت شغلی 
دیده اند، از تببین سیاست های اقتصاد مقاومتی در 

این بخش خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن عزیزی امروز در یک 
نشست خبری با تشریح اهداف روز ملی کارآفرینی، 
مهارت و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای گفت: 
شان  ارتقاء  کارآفرینی،  فرهنگ  ترویج  و  توسعه 
آموزش فنی و حرفه ای، معرفی توانمندی ها، ایجاد 
فرصت گفتمان آموزش فنی و حرفه ای، هدایت افکار 
سرمایه گذاران و سیاست گذاران درباره اهمیت فنی 
و حرفه ای، جذب عالقمندان برای تامین نیاز بازار کار 
و آموزش برای اشتغال از جمله اهداف این روز است.

این مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: در سال 
94 تعداد مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای کشور 
69۸ مرکز بود و 5961 کارگاه آموزشی، 10۸9 مرکز 
در زندان ها، 1064 مرکز در پادگان ها و 5۸6 مرکز 

نیز در شعب شهری فعالیت دارند.
عزیزی، تعداد مراکز آموزش مهارتی در روستاها را 
2230 مرکز اعالم کرد و افزود: 11599 مرکز نیز 
در بخش خصوصی و غیردولتی فعالیت دارند. وی 
همچنین از تبیین برنامه ها و سیاست های ابالغی 
ستاد اقتصاد مقاومتی در زمینه آموزش های مهارتی 
خبر داد. این مقام مسئول در سازمان فنی و حرفه ای 
کشور تاکید کرد: در سال گذشته 750 هزار نفر از 
طریق مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه ای و 6۸2 
هزار نفر نیز از طریق مراکز خصوصی، آموزش های 
مهارت شغلی را دریافت کرده اند. همچنین در 3 
نفر  نیز 26 میلیون و 600 هزار  امسال  اول  ماهه 

ساعت آموزش ارائه شد.
به گفته سرپرست راهبردی معاونت آموزش سازمان 
فنی  و حرفه ای کشور، تمام فعالیت های آموزش های 
فنی و حرفه ای مربوط به اشتغال و بهره وری نیروی 
کار است و نگاهی که دولت تدبیر امید به آموزش های 
فنی و حرفه ای دارد، نگاهی توسعه ای مبتنی بر تدوین 

استاندارد های نوین و تعامالت بین المللی است.

انصراف متقاضیان 
از خرید مسکن قسطی

مسکن،  اقساطی  فروش  طرح  تصویب  زمان  از 
خریدارانی که از سود تسهیالت و کارمزد این طرح 

مطلع می شوند عقب نشینی می کنند.
به گزارش ایسنا، از زمانی که طرح مسکن اقساطی 
در سال 1393 توسط انبوه سازان به دولت پیشنهاد 
شد قرار بود راهی برای خروج مسکن از رکود باز کند 
اما از خردادماه سال جاری که این طرح سرانجام بعد 
از چانه زنی های طوالنی بر روی نرخ کارمزد تصویب 
شد، مشتریان با دیدن شرایط و اقساط سنگین این 

طرح از امضای قرارداد خودداری می کنند.
باالخره طرح  فروش  پایانی خردادماه  در روزهای 
اقساطی مسکن با کارمزد 5 درصد به تصویب رسید؛ 
نرخ کارمزدی که چندان باب میل انبوه سازانی که 
معتقد بودند این رقم باید به 2 درصد برسد نبود؛ زیرا 
خریداران باید عالوه بر سود تسهیالت که مطابق با 
نرخ تورم  در زمان عقد قرارداد است 5 درصد کارمزد 
بپردازند که انبوه سازان می گویند از زمان تصویب 
طرح مسکن قسطی هر خریداری که شرایط فروش 

را می بیند منصرف می شود.
البته بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در روزهای 
اخیر اعالم کرد که نرخ کارمزد مسکن قسطی به 2.3 
درصد رسیده است اما انبوه سازان می گویند منظور 
بت شکن 2.3 درصد سالیانه و 5 درصد  برای مدت 
50 ماه است که عمال هیچ تغییری در نرخ کارمزد 

ایجاد نشده است.
با توجه به این شرایط دبیر کانون انبوه سازان به ایسنا 
گفت: بانک مسکن از ابتدا اعالم کرد قرار است 150 
میلیون تومان تضمین دین صورت دهد؛ در حالی که 
حدود 40 میلیون تومان از این مبلغ در محاسبات 
آنها مربوط به نرخ سود متناسب با تورم و کارمزد 5 
درصد بانک است. یعنی عمال میزان خرید دینی که 
به صورت واقعی می دهند 110 میلیون است که با 
سود می شود 150 میلیون تومان. البته به شرطی که 
واحدی که قرار است فروش قسطی شود ارزش 110 
میلیون را داشته باشد و وام ۸0 درصد قیمت ملک را 

پوشش می دهد.
فرشید پورحاجت با ابراز ناخرسندی از مکانیزم در 
نظر گرفته شده برای طرح فروش اقساطی اظهار 
کرد: به نظر ما این مبلغ برای قشر متوسط و باالست 
که عمال با 110 تومان استقبال چندانی نه از طرف 
سازنده ها شد و نه از طرف مردم. هرکسی هم که 
مراجعه کرد وقتی شرایط را فهمید عقب نشینی کرد.

وی خاطرنشان کرد: گفتند انبوه سازان تمایلی به این 
طرح ندارند در حالی که اینطور نیست. ولی مادامی 
که شرایط فروش قسطی فراهم نشود وارد این طرح 
نمی شویم؛ چون حاضر نیستیم خودمان و مردم را 

گرفتار کنیم.

خبرخبر

می  اگر  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
نجات  را  کشور  خودروسازی  صنعت  خواهیم 

دهیم، باید به تحقیق و توسعه توجه کنیم.
اگر می خواهیم  گفت:  زاده  نعمت  محمدرضا 
خودروسازی کشور را نجات بدهیم باید حتما 
در  کنیم  توجه  توسعه  و  تحقیق  بحث  به 
حالی که آنچه که امروز تولید می کنیم بازار 
های  سرمایه گذاری  با  باید  و  دارد  محدودی 
مشترک و تولید محصوالت متنوع توسعه این 

صنعت را انجام دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مهندسان 
ایرانی همکاری هایی را با هدف کنترل طراحی ها 
با شرکت های اروپایی شروع کردند و متخصصان 
امروز خودروسازان  که  استانداردهایی  از  کشور 
معتبر در اروپا استفاده می کنند، تبعیت می کنند.

با  خودروسازان  امیدواریم  کرد:  تصریح  وی 
اصالحی که از یکسال اخیر در بخش صنعت و به 
ویژه در بخش تحقیقات و نوآوری و همکاری هایی 
خارجی  معتبر  شرکت های  و  دانشگاه ها  با  که 

ارزشمند  محصوالت  بتوانند  داشت،  خواهند 
داخلی  بازار  هم  و  بازارهای صادراتی  برای  هم 
عرضه کنند. نعمت زاده گفت: اگر می خواهیم 
باید حتما  خودروسازی کشور را نجات بدهیم 
به بحث تحقیق و توسعه توجه کنیم و گزارش 

درصد  حدود 1.7  خودروسازان  برخی  که  شد 
فروش خالص خود را صرف تحقیقات کرده اند 
که ممکن است بخشی مربوط به ساختمان باشد؛ 

ولی بخشی از آن مربوط به طراحی بوده است .
وی گفت: من فکر می کنم می توانند این رقم را 

اضافه کنند و هزینه منطقی و بجا برای توسعه 
محصول داشته باشند، باید خودروهای مقبول 
بازارهای خارجی را تولید کنیم؛ در حالیکه آنچه 
که امروز تولید می کنیم بازار محدودی دارد و با 
سرمایه گذاری های مشترک و تولید محصوالت 
جدید و پلتفرم های جدید دنبال توسعه صادرات 
خودرو هستیم و در چشم انداز 1404 باید یک 
سوم خودرو تولیدی معادل 1 میلیون دستگاه به 

خارج صادر شود.
نعمت زاده گفت: این کار حرکت بسیار گسترده 
ای را می طلبد و مراکز تحقیقات و هم طراحی و 
مهندسی و قطعه سازان که باید توسعه پیدا کنند 
و نیز ارتباط صنعت و دانشگاه و توان بازرگانی 
بازارهای  باید  که  است  موثر  بسیار  و صادراتی 
خارجی و سالیق مردم سایر کشورها و رقبا را 

بشناسیم تا در صادرات موفق باشیم.
وی افزود: ۸0 تا 100 درصد قطعات مورد استفاده 
تولید  و  طراحی  داخل  در  که  خودروهایی  در 

می شود، داخلی خواهد بود.

اد      امه از صفحه1
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه اصالح 
نظام بانکی، گفت: در فاز اول، اقدامات عاجل صورت 
پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصالحات بنیادین 
اجرا می شود. در انتهای فاز اول زمینه سازی های 
اصالحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با 
تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده 
و توان و آمادگی خود را برای اصالحات اساسی 

به دست می آورد.  
سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصالح نظام 
بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری 
در  افزود:  است،  تدوین شده  مرکزی  بانک  پولی 
بانک  بانکی،  نظام  اصالح  مقدماتی طرح  مرحله 
مرکزی برنامه دارد تا از طریق »مدیریت فعاالنه 
بازار بین بانکی«، »تجهیز و تخصیص منابع شبکه 
بانکی«، »تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های 
تجاری«، »دسته بندی  بانک ها و نظارت بر رفتار 
بانک های مشکل دار«، »به کارگیری عملیات بازار 
باز در اجرای سیاست های پولی«، »انتظام بخشی 
بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز«، »افزایش 
سرمایه بانک های غیردولتی«، »حل وفصل مطالبات 
بازسازی،  و  اصالح  »ادغام،  بانک ها«،  غیرجاری 
تصفیه و انحالل بانک ها و موسسات اعتباری« و 
»ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک ها« زمینه سازی 

برای اصالحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.
تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین 

مالی اقتصاد
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم افزایش 
نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزود: 
شده  انجام  خارجی  و  داخلی  تحقیقات  نتیجه 
در مورد نحوه تعامل بانک ها و بازار سرمایه نشان 
می دهد توسعه یافتگی این دو نظام الزم و ملزوم 
یکدیگر است، از این رو در کشورهایی که در آنها 
بازارهای سهام به خوبی توسعه یافته است،   سایر 

واسطه های مالی نیز توسعه یافتگی باالیی دارند.  
سیف در ادامه ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در 
اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی 
بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین 
مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت 
در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی 
خرد را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصالح 

و بهبود بازار سرمایه برشمرد.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی، تسهیل امکان 
رتبه بندی شرکت ها و موسسات، تعدیل قوانین و 
مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه گذار خارجی به 
بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهی در بازار 
سرمایه را از دیگر ضروریات برای اصالح و بهبود بازار 

سرمایه دانست.
سیف، یکی دیگر از الزامات اصالح ساختار تامین 
مالی اقتصاد را تغییر در رویکرد سیاستگذار مالی 
عنوان کرد و افزود: ساختار بودجه ای وابسته به نفت، 
قاعده مند نبودن رفتار دولت و مشکالت و تنگنای 
اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشورکه طی سال های 
حاکم  اقتصادی  تحوالت  تاثیر  تحت  و  گذشته 
بر بخش حقیقی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و 
همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده است، اصالح 
رویکردها در حوزه مالی دولت را اجتناب ناپذیر کرده 

است.
وی، انباشته شدن بدهی های دولت را از عمده ترین 
مشکالتی دانست که به طور پیوسته در سال های 
گذشته، باعث بروز مشکالت عدیده و مزمنی در 
اقتصاد کشور شده اند، وی در این خصوص تصریح 
کرد:  توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی های 
دولت،  مالی  شفافیت  افزایش  به  می تواند  دولت 
تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان 
بانکها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک 
و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار 
محور منجر شود. البته، الزام و تقید دولت به تعهدات 
خود در ایجاد و توسعه بازار بدهی از جمله تامین به 
موقع منابع الزم بسیار حائز اهمیت است. عدم توجه 
به این مهم ضمن امکان کاهش اعتماد عمومی به 
بازار بدهی سبب تکرار تجارب گذشته در خصوص 
انتشار اوراق مشارکت و پیامدهای عدم ایفای دولت 

به تعهدات از جمله آثار پولی و تورمی می شود.
سیف، اتخاذ سیاست های مالی ضد سیکلی در 
راستای پایداری مالی را مورد اشاره قرار داد و گفت:  
در اقتصاد ایران، اتکای بیش  از اندازه بودجه دولت 
به درآمدهای نفتی، در کنار سهولت تصمیم سازی 
غفلت  زمینه ساز  پولی،  سیاست های  اجرای  و 
سیاستگذار از کارکردهای مهم سیاست مالی و در 
مقابل استفاده بی رویه از سیاست های پولی، فارغ از 
آثار منفی و نامطلوب آن بوده است. طی دو دهه 

اخیر، سیاستگذار مالی به جای رویکرد ضدسیکلی 
و تالش در جهت هموارسازی سیکل های تجاری، 
همواره بر رفتارهای موافق سیکلی و تشدید کننده 
نوسانات و سیکل های تجاری تمرکز داشته است.  

با مروری بر تجارب  اعتبار  رئیس شورای پول و 
جهانی، به منظور کنترل نوسانات و عوارض مختلف 
اتکا به درآمدهای نفتی، گفت: بر اساس این تجارب، 
قواعد و چارچوب های خاصی تحت عنوان قواعد و 
چارچوب های مالی ارائه شده است. در همین راستا 
و به منظور ایجاد ضربه گیر نوسانات ناشی از منبع 
نوسان کننده به بودجه سنواتی، تدوین قواعد مالی 
متناسب با شرایط کشور، ضروری به نظر می رسد. 
قاعده مالی از طریق تعیین حدود و نسبت های مالی 
روی ارقام اسمی و حقیقی بودجه عمومی، با هدف 
اعمال محدودیت های هدفمند مالی و نیز ارتقای 
شفافیت عملیات مالی دولت در بلندمدت طراحی 

شده است.  
وی افزود:  قواعد مالی متداول شامل قواعد تعادل 
بودجه ای، قواعد بدهی، قواعد درآمد و قواعد مخارج 
که طی دو دهه گذشته توسط کشورهای دیگر 
مورد استفاده قرار گرفته است، می تواند متناسب با 

اقتضائات کشور به کار رود.  
سیف با اشاره به اینکه تا زمانی که فضای کسب وکار 
در کشور در شرایط مناسبی نباشد، صرف اصالح 
تامین مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی نمی تواند 
تضمین کننده حصول به رشد و توسعه پایدار باشد، 
تصریح کرد:  بر این اساس بهبود شرایط عمومی 
کسب و کار از الزامات و پیش شرط های موفقیت 

فعالیت های تولیدی در کشور است.
رئیس شورای پول و اعتبار الزامات اساسی به منظور 
رونق فعالیت های تولیدی را »اصالح قانون کار و 
انعطاف پذیرکردن بیشتر آن به همراه اصالح نظام 
بیمه ای«، »کوچک سازی دولت و خصوصی سازی 

واقعی و سهولت و عدالت نظام مالیاتی«  و »پرهیز از 
نظام سرکوب قیمت کاال« برشمرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه دیگر الزامات را 
»مبارزه جدی و موثر با پدیده قاچاق کاال و افزایش 
شفافیت و کاهش رانت ها«، »اصالح و حذف  قوانین 
و مقررات ناسازگار و موازی به منظور سهولت کسب  
وکار« و »بهبود پایدار تعامل با اقتصاد جهانی« بیان 

کرد.
سیف، اقدامات بانک مرکزی در خصوص تسهیل 
پیوند نظام بانکداری ایران با اقتصاد جهانی و برخی 
از گشایش های حاصله پس از اجرای برجام در حوزه 
بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرایط 
رقابتی حاکم در جهان و تنگنای اعتباری موجود 
در کشور،  تحقق رشد اقتصادی ساالنه ۸ درصد و 
توسعه پایدار مستلزم بهره بردای از همه ظرفیت 
های ممکن از جمله ظرفیت های موجود در تامین 
مالی از خارج است. این امکان، بعد از اجرایی شدن 
برجام در کشور تسهیل شده است و انتظار می-رود 
با تالش فعاالن اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و 
نظام بانکی، بازار سرمایه و بیمه زمینه مناسب جهت  
تسریع در جذب منابع مالی خارجی برای تامین 

مالی کشور فراهم شود.  
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص برخی از 
اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور 
تسهیل روابط مالی با اقتصاد بین الملل، خاطرنشان 
و  شرکتی  نظارت  طریق  از  مرکزی  بانک   : کرد 
قوانین ضدپولشویی و براساس سرمایه و نقدینگی 
الزم معین شده توسط کمیته بال، تقویت نظارت و 
تنظیم مقررات در بانک ها را مطابق با استانداردهای 
جهانی مدنظر قرار داده است. به عالوه، بانک های 
ایرانی بیش از گذشته گزارش های مالی خود را در 
انطباق بیشتر با استانداردهای جهانی گزارشگری 

مالی تهیه می کنند.

 وزیر صنعت: 

»تحقيق و توسعه« راه نجات صنعت خودروسازی است

سیف اعالم کرد:

بازنگری در ساختار تامين مالی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می گوید 
در صورتی که مصوبه سهام عدالت در مجلس شورای 
اسالمی تصویب شده و مشکالت موجود رفع شود، 

این سهام به زودی در بورس عرضه خواهد شد.
محمد فطانت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، 
بانک و بیمه گفت: در صورتی که مصوبه سهام عدالت 
در مجلس تصویب شود و مشکالت مربوط به آن حل 

شود این سهام را در بورس عرضه خواهیم کرد.
درحال  تهران  بورس  معامالت  حجم  داد:  ادامه  او 
حاضر به 566 هزار میلیارد تومان رسیده و در حال 
حاضر بیش از 10 میلیون نفر برای معامله اوراق بهادار 
کد معامالتی دریافت کرده اند. درحالی که در سال 
ابتدای دولت تدبیر و امید این رقم 6 میلیون و500 

هزار نفر بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: حجم و 
ارزش معامالت در 3 سال اخیر 2 برابر ۸ سال گذشته 
خود شده است. عالوه بر این عدد تامین مالی به 100 

هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم قابل قیاس با 
دوره قبل از دولت تدبیر و امید نیست.

وی ادامه داد: روز های گذشته مصادف بود با نامه ای 
که رئیس جمهور خطاب به معاون اول در خصوص 
توسعه بازار اولیه در بازار سرمایه نوشت و در حال 
مفتخریم  شده  انجام  پیگیری های  از  پس  حاضر 
بگوییم که حجم بازار صکوک به 21 هزار و 500 
این  بر  ارتقا پیدا کرده است. عالوه  میلیارد تومان 
اوراق خزانه اسالمی پذیرفته شده و بیش از 1000 
میلیارد تومان اوراق رهنی پذیرفته شده که امیدواریم 
در کوتاه مدت بازار صکوک و بدهی رشد کند و به 

بازار سهام برسد. 
او در مورد نمایشگاه بورس نیز اظهار کرد: بیش از 
341 شرکت در نمایشگاه حضور دارند. در نمایشگاه 
بنگاه ها می توانند فرصت های سرمایه گذاری بسیار 
خوب را در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

قرار دهند.

اجرایی شدن دولت الکترونیکی، نتایج و 
فوایدی دارد از جمله مهاجرت معکوس 
زمانی  اتالف  کاهش  شهر،  به  روستا  از 
که شهروندان در مراجعات اداری صرف 
می کنند، شفاف سازی عملکرد سازمان ها 
و رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و همه 
این موارد، الزام سرعت بخشیدن به تحقق 

آن را آشکار می کند.
و  ارتباطات  وزیر   - واعظی  محمود 
فناوری اطالعات - اخیرا راه اندازی دولت 
الکترونیکی، دولت همراه و دولت هوشمند 
را از جمله سیاست های این وزارتخانه اعالم 
کرده و بیان کرد ارائه خدمات در حوزه 
به  بانک  و  کشاورزی  آموزش،  سالمت،  
روستاها از طریق ICT با راندمان و سرعت 

بیشتری صورت می گیرد.
وی گسترش دولت الکترونیکی را موجب 
مهاجرت معکوس از روستاها به شهرها 
اینترنت  درصددیم  افزود:  و  دانست 
به 35  دهم  دولت  پایان  تا  را  روستاها 
هزار روستا گسترش دهیم تا دیگر شاهد 
سفر روستائیان برای انجام امور زندگیشان 
نباشیم. همچنین در حوزه تلفن ثابت نیز 
اسم روستاهای دور افتاده را به بنده بدهید 
تا با اولویت خطوط تلفن ثابت به آن مناطق 

کشیده شود.
نصرا... جهانگرد - رئیس سازمان فناوری 
از  را  الکترونیکی  دولت  نیز  اطالعات- 
می داند  سازمان  این  اقدامات  مهم ترین 
که در سطح ملی تاسیس شده و در این 
خصوص اظهار کرده بود: در سطح دولت 
الکترونیکی به سازمان ها کمک می کنیم 
تا برنامه هایشان را اجرا کنند و در اختیار 
مردم قرار دهند و همچنین به دنبال تعامل 
با سایر دستگاه های اجرایی برای اجرای هر 

چه بهتر طرح دولت الکترونیک هستیم.
درنهایت نخستین گام های پروژه  دولت 
الکترونیکی شامل »درگاه واحد خدمات 
دولت« و »گذرگاه خدمات دولت« هفته 

آخر اردیبهشت برداشته شد.

شناسنامه  که  است  جایی  ملی  درگاه 
خدمات مورد تأیید سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور با آخرین ویرایش ها، 
دریافت  برای  که  شرایطی  و  اطالعات 
این خدمات مورد نیاز است و راه ورود 
خدمات  ارایه دهنده  سامانه های  به 
آن  در  اجرایی  دستگاه های  الکترونیک 

قرار می گیرد.
با وجود اینکه همه دستگاه های اجرایی برای 
خود پرتال دارند، اما امروزه در کشورهای 
مختلف جهان خدمات الکترونیکی فقط از 
یک درگاه واحد به عموم مردم ارائه می 
شود و بر همین اساس سازمان فناوری 
اطالعات ایران نیز به عنوان یکی از ارکان 
اجرایی وزارت ارتباطات اقدام به راه اندازی 
درگاه واحد دولت الکترونیکی کرده است تا 
دسترسی مردم برای اخذ خدمت و فرآیند 
و شرایط آن آسان تر شود و از طریق این 
درگاه واحد به پرتال دستگاه اصلی ارجاع 
شوند.  -رضا باقری اصلدبیر کمیسیون 
توسعه دولت الکترونیکی و معاون دولت 
اطالعات-  فناوری  سازمان  الکترونیک 
می گوید: دستگاه های اجرایی در سال های 
اخیر تالش کردند فرآیندهای ارائه خدمات 
خود را تا حد ممکن الکترونیکی کنند و 
اینجا همان جایی است که ارزش افزوده 
خدمات نسل دوم دولت الکترونیک شکل 

می گیرد.
دولت  خدمات  گذرگاه  اصل  باقری 
)GSB( را از پروژه های مهم و کلیدی 
توسعه دولت الکترونیکی می داند و بیان 
 )GSB( می کند: گذرگاه خدمات دولت
که در مرکز ملی تبادل اطالعات وزارت 
است  سامانه  یک  شده  ایجاد  ارتباطات 
اجرایی  دستگاه های  اینکه  جای  به  که 
برای تبادل اطالعات، سرویس الکترونیک 
ایجاد کنند به این گذرگاه وصل می شوند 
و با استانداردهای آن دستگاه و امن بودن 
آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط به 

دولت را تبادل یا اخذ می کنند.

آخرین وضعیت دولت الکترونیکی کشور عرضه سهام عدالت در بورس بعد از مصوبه مجلس
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و  ها  تشکل  ها،  سمن  نقش  و  مردم  مشارکت 
آموزش جوامع محلی یکی از راه های جلوگیری 

و مهار آتش سوزی در جنگل ها و مراتع است.
شده  باعث  اقلیمی  تغییرات  اخیر  دهه  یک  در 
استان چهارمحال و بختیاری در زمره استانهای 
خشک و نیمه خشک کشور قرار گیرد به گونه 
ای که حتی تهدید خشکسالی روستاها برای این 

استان یک دغدغه شده است.
و  چهارمحال  در  میانی  زاگرس  های  جنگل 
المللی  بین  مهم  جایگاه  از  قدر  آن  بختیاری 
برخوردار است که حتی سازمان های بین المللی 
مانند ›جایکا‹ ژاپن برای احیای این منابع غنی 

خدادادی پیشگام شده اند.
و  چهارمحال  در  میانی  زاگرس  های  جنگل 
بختیاری از این جهت برای ایران دارای اهمیت 
و  رود  زاینده  رود  دو  آبی  گاه  ذخیره  که  است 
این جنگل ها  این جنگل ها است و  کارون در 
در نگهداشت آب سفره های زیرزمینی و مقابله با 

ریزگردها اثر گذار هستند. 
یک  بودن  دارا  با  وبختیاری  چهارمحال  استان 
میلیون و ۹۰هکتار مراتع در مناطق نیمه خشک 
به  مراتع  سوم  یک  اکنون  هم  که  است،  کشور 
دلیل تغییرات اقلیمی و همچنین کاهش بارش ، 
برداشت بی رویه آب، فرسایش خاک جزء مناطق 
بیابانی شدن  به سمت  استان  این  و  فقیر شده 

پیش می رود. 
از مجموع یک میلیون و 6۵۳ هزار و ۳۰۰ هکتار 
وسعت چهارمحال و بختیاری، یک میلیون و ۳۷۱ 
هزار و ۴۰۰ هکتار در حوزه آبخیز رودخانه کارون، 
۱۴۳ هزار و ۹۰۰ هکتار در حوزه آبخیز رودخانه 
زاینده رود، 6۷ هزار و ۷۰۰ هکتار در حوزه آبخیز 
در حوزه  و ۳۰۰ هکتار  هزار  و ۷۰  دز  رودخانه 

آبخیز داخلی قرار دارد. 
هم اکنون ۹۰درصد عرصه های استان زیر پوشش 
منابع طبیعی و آبخیزداری و ۱۰ درصد عرصه ها 
نیز زیر مجموعه محیط زیست می باشد که هم 
اکنون عاوه بر خشکسالی و برداشت بی رویه آب 
و گرد و غبار، آتش سوزی جنگل ها و مراتع و 
زمین های کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین 
دالیل تخریب منابع طبیعی و حیات وحش استان 

است.
از این رو ، با توجه به فصل گرما و همچنین افزایش 
و  وبختیاری  چهارمحال  در  خشکسالی  معضل 
اهمیت حفظ جنگل ها برای جامعه بین المللی ، 
خبرگزاری جمهوری اسامی )ایرنا( مرکز شهرکرد 
میزگرد تخصصی راهکارهای حفظ جنگل و مقابله 
با اتش سوزی جنگلها و نقش مردمی بودن مقابله 

با آن را برگزار کرد. 
مدیران دستگاه های متولی حوزه محیط زیست 
میز  این  در  بحران  مدیریت  و  طبیعی  منابع  و 
از آتش سوزی  ابراز داشتند که پیشگیری  گرد 
و همچنین فعال سازی و مشارکت دادن جوامع 
با آتش  برنامه مقابله  از محورهای اصلی  محلی 

سوزی است.
 ***

و  چهارمحال  بحران  مدیریت  ستاد  مدیرکل 
ها،  جنگل  سوزی  آتش  بحث  گفت:  بختیاری 
آبی در  مراتع و محیط زیست، خشکسالی، کم 
فصل تابستان از مهمترین مشکات استان است، 
که نیازمند اتخاذ تدابیر الزم و اجرای برنامه های 

مدیریتی است. 
ستار فرهادی در این باره افزود : جنگل ها، مراتع و 
محیط زیست به عنوان سرمایه های ملی ،جایگاه 
خاصی درکشور دارند و چهارمحال وبختیاری به 
دلیل تنوع زیستی و مخاطرات به وجود آمده، هم 
اکنون جزء ۱۴ استانی است که به دلیل دارا بودن 
پوشش گیاهی و جنگلی مناسب و خاص، دارای 
حساسیت ویژه در حفظ و حراست از این سرمایه 

های ملی است .
به گفته وی، به منظور مقابله با آتش سوزی و 
گذشته  سال  از  استان،  این  در  طبیعی  بایای 
کارگروه مقابله با آتش سوزی در جنگلها، مراتع 
و منابع طبیعی تشکیل شد که در این کار گروه 
بررسی عوامل و همچنین برنامه ریزی برای مقابله 

با این بحران در دستور کار قرار گرفت. 
فرهادی ،به اهمیت برنامه ریزی در حوزه مقابله 
اشاره  استان  طبیعی  منابع  در  سوزی  آتش  با 
با  کرد و گفت: سال گذشته طرح جامع مقابله 
حریق در جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی از 
بختیاری  و  چهارمحال  بحران  مسئوالن  سوی 
تهیه،تصویب و به کارگروه مقابله با آتش سوزی 
ارائه شد که پس از تصویب نهائی به استان ها 

اباغ شد. 
طرح  این  اجرای  راستای  در  داشت:  اظهار  وی 
و  دفاع  وزارت  با  قراردادی  امسال  ماه  ۲۵خرداد 
نیروهای مسلح منعقد شد و مقرر شد در مواقع 
آتش سوزی در این ۱۴ نقطه حساس در کشور 
که بیشتر دارای پوشش جنگلی هستند خدمات 

پوشش هوایی ارائه شود. 
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان،به موقعیت 
کوهستانی و سخت گذر بودن استان و پوشش 
به  با توجه  اشاره کرد وگفت:  گیاهی و جنگلی 
فعالیت ها و همچنین همکاری های ایجاد شده 
بین دو دستگاه متولی، از جمله محیط زیست، 
منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت بحران و 
همچنین فعال کردن جوامع محلی در این حوزه 
در چند سال اخیر با کاهش آتش سوزی در این 

مناطق روبرو بوده ایم. 
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اظهار داشت: 

امسال در بخش های مختلف نرم افزاری و سخت 
افزاری کامپیوتری در راستای مهار آتش سوزی 
چون  خوبی  و  مناسب  های  اقدام  و  ها  فعالیت 
اطفای  مهارت  ارتقا  مستعد،  مناطق  شناسایی 

حریق انجام شده و در دست اجراست. 
فرهادی افزود: تجهیز دهیاری ها، ادارات محیط 
زیست و منابع طبیعی شهرستان ها و مناطق به 
اطفاء حریق و تجهیزات سبک که قدرت مانور 
موتورسیکلت  جمله  از  باشند  داشته  بیشتری 
آتش نشان و خرید دستگاه های اطفاء حریق که 
قابل نصب بر روی تراکتور و وانت بار باشند را از 
مهمترین برنامه های مقابله ای وپیشگیری از آتش 

سوزی در سالجاری است.
اطفاء حریق  به وسایل  به تجهیز دهیاریها  وی، 
به عنوان نخستین استان در سطح کشور برای 
اشاره  طبیعی  مناطق  در  آتش سوزی  با  مقابله 
کرد و گفت: این برنامه از سال گذشته با هدف 
گذاری بیش از ۲۰۰دهیاری آغاز شده که تاکنون 
۱۰۰دهیاری به وسایل اطفاء حریق تجهیز شده 

است. 
به گفته وی، در این برنامه با یک همکاری سه 
جانبه،بین محیط زیست و منابع طبیعی، هال 
احمر و مدیریت بحران ،تیم های ۱۰ نفره تعریف 
شده است و این تیم ها پس از دریافت آموزش 
های الزم با استفاده از تجهیزات اطفاء حریق که 
ازسوی ستاد مدیریت بحران تامین شده است در 

مواقع بحران به مهار آتش اقدام می کنند. 
جوامع  و  های  تشکل  و  ها  سمن  نقش  وی،به 
محلی در مواقع بحران اشاره کرد و گفت: استفاده 
از بخش خصوصی و سمن ها و تشکل ها نماینده 
از این گروه ها که در ۱۴کارگروه تخصصی بحران 
ادغام شده اند و در حوزه های مختلف مدیریت 

بحران فعالیت می کنند. 
فرهادی در ادامه افزود: به منظور مقابله با بحران 
های احتمالی در تمام شهرهای استان، از محل 
نشانی  آتش  ایستگاه  بحران،  مدیریت  اعتبارات 
ایستگاه سال  تعداد ۱۹  این  از  احداث شده که 
گذشته به بهره برداری رسیده و پیش بینی می 
شود تا پایان سال ۹6تمام ۴۰ شهر استان ایستگاه 

آتش نشانی مجهز داشته باشند. 
وی،شناسایی مناطق آسیب پذیر در استان را یکی 
از برنامه های در دست اجرا به منظور مقابله با 
بحران عنوان کرد وگفت:هم اکنون شناسایی این 
مناطق در حوادثی مثل سیل و زلزله انجام شده 
و در برخی مناطق طبیعی نیز بحث آتش سوزی 

در دست اجراست. 
آتش سوزی  با  مقابله  منظور  به  افزود:  فرهادی 
در جنگل ،مراتع و منابع طبیعی با توجه به وضع 
موجود ،هیچ راهی نیست به جزء تکیه به نیروهای 
مردم  بحران  مدیریت  راستا  این  در  که  مردمی 

محور تعریف شده است. 
وی گفت:به منظور فعال کردن بیشتر نیروهای 
مردمی کارگروه سمن ها تشکیل و اقدمات اولیه 
انجام شده که در سازماندهی این نیروها و تجهیز 

آنها قدمهای بیشتر برداشته شود. 
به گفته وی، در استان به منظور تقویت نیروهای 
مردمی در مواقع بحران نیز برنامه ریزی شده که 
امکانات و تجهیزات مقابله با آتش سوزی را به 
سمن ها واگذار کرده تا در مواقع بحران در اختیار 

مردم قرار دهند. 
 ***

و   چهارمحال  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
بختیاری نیز بر تجهیز نهادهای مردمی، سمن ها و 
تشکل ها به منظور اطفاء حریق تاکید کرد وگفت: 
محیط  حفاظت  سازمان  بین  نامه  تفاهم  انعقاد 
زیست و ستاد کل نیروهای مسلح در سطح ملی 
و اجرایی کردن آن در استان، همچنین شناسایی 
و معرفی نقاط آبی استان برای استفاده از بالگرد 
اطفاء حریق از دیگر اقداماتی است که توسط این 

اداره کل انجام شده است. 
شهرام احمدی، مساحت آتش سوزی های مناطق 
تحت مدیریت حفاظت محیط زیست در استان 
و  ۳6۴هزار  و  میلیون  یک  ۱۳۹۳را  سال  طی 
۲۷۵متر مربع و در سال ۱۳۹۴ را نزدیک ۴۴۰ 
هزار مترمربع اعام کرد و اظهار داشت: اقدامات 
موثر حفاظت محیط زیست در زمینه پیشگیری 
از وقوع حریق منجر به کاهش 6۷ درصدی سطح 

آن نسبت به سال قبل شده است. 
وی گفت:در سه ماهه اول امسال نیز یک مورد 
آتش سوزی با بیش از ۱۵هزار مترمربع در تاالب 
های استان و ۱۰ مورد آتش سوزی مرتعی و سه 
مورد آتش سوزی جنگلی اتفاق افتاد،که با ورود 
سریع مردم و جوامع محلی از ورود خسارت زیاد 

به این عرصه ها جلوگیری شد. 
احمدی ،عوامل طبیعی و بخصوص خشکسالی را 
عاملی مهم در افزایش حریق عنوان کرد و گفت: 
حریق  وقوع  در  انسانی  عوامل  تاثیر  از  مواردی 
گزارش شده است که برخی از آنها به علت سهل 
انگاری، ایجاد زمینه های تخلف زیست محیطی و 

گردشگری غیر مسئوالنه را شامل می شود. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از ساخت 
دو پاسگاه محیط بانی و تجهیز آنها به لوازم اطفاء 
بیان داشت:  و  داد  حریق در سال گذشته خبر 
انجام اقدامات صورت گرفته به منظور احیاء تاالب 
پوشش  شدن  خشک  از  جلوگیری  و  گندمان 

گیاهی تاالب یکی از موثرترین کارها در جهت 
جلوگیری از وقوع حریق در این تاالب حساس 

می باشد. 
نمونه  یک  کل  اداره  این  حمایت  گفت:با  وی 
و  سازی  بومی  خودرویی  حریق  اطفاء  دستگاه 
تولید شد و هم اکنون 6دستگاه خودرو این اداره 

کل به این دستگاه تجهیز شده اند. 
حریق  اطفاء  آموزشی  دوره  ،برگزاری  احمدی 
و  استان  یگان حفاظت   ، اجرایی  پرسنل  جهت 
برگزاری جلسات با جوامع محلی و افراد تاثیر گذار 
جهت استفاده از توان آنها در امر اطفاء حریق به 
خصوص سازمان های مردم نهاد زیست محیطی 
را نقطه عطفی در استفاده از توان مردمی در این 
تیم  و  راهبردی  ستاد  گفت:  و  کرد  مطرح  امر 
عملیات واکنش سریع در سطح استان تشکیل 
شده است و این اداره کل در مانورهای منطقه ای 

اطفاء حریق حضور فعال داشته است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست از برقراری شیفت 
های اطفاء حریق برای کادرهای اداری و اجرایی 
این اداره کل به جزء زنان در دو نوبت از ابتدای 
فصل تابستان تا پایان یافتن فصل آتش سوزی ها 
در استان خبر داد و گفت: سامانه ۱۵۴۰ و تلفن 
روز  شبانه  ساعات  تمامی  در   ۰۳۸۳۲۲۲۳۵۷۲
آماده دریافت گزارشات مردمی در زمینه محیط 
زیست و بخصوص حریق در مناطق طبیعی است. 
احمدی به تجهیز دهیاری ها و همچنین ادارات 
حریق  اطفاء  تجهیزات  و  وسایل  به  شهرستانی 
بودجه های  از محل  وآتش کوب  بیل  از جمله 
استانی و اعتبارات ردیف۱۰ و ۱۲ و اعتبارات ملی 
اشاره کرد وگفت: سال گذشته برای تجهیز ۲۸۰ 
دهیاری در استان به وسایل اطفاء حریق بیش از 
۱۰ میلیارد ریال بودجه پیش بینی شده بود که 

تاکنون ۱۰۰دهیاری تجهیز شده است. 
وی گفت: با وقوع آتش سوزی در مرتع و جنگل 
و محیط زیست نخستین آسیب، مرگ زیستگاه 
های جانوری و گیاهی و مرگ تنوع زیستی است. 
استان،تنوع  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
،اجتماع  اقتصاد  سیاست،  پشتوانه  را  زیستی 
که  زمانی  تا  وگفت:  کرد  عنوان  کشور  ،امنیت 
ارزش گذاری اقتصادی نباشد نمی توان در زمینه 

خسارتهای وارد شده به این حوزه اشاره کرد.
وی در ادامه به اهمیت ارزش گذاری منابع طبیعی 
در کشور تاکید کرد و گفت:یکی از مشکاتی که 
مواجه  آن  با  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط 
در  واقعی  اقتصادی  گذاری  ارزش  است،نداشتن 
این حوزه است که به همین دلیل در حوزه های 
مختلف از اجرای طرح های اقتصادی و توسعه ای 
استان نیز به ارزش گذاری محیط زیست و منابع 

طبیعی توجه نمی شود. 
احمدی،شاه کلید جلوگیری و مهارآتش سوزی را 
مشارکت مردم و آموزش جوامع محلی دانست و 
گفت: یکی از عوامل آتش زا در جنگل ها و مراتع 
زباله ها هستند که مدیریت صحیح جمع آوری 

زباله ؛ آتش سوزی ها را کاهش می دهد. 
 ***

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
وبختیاری نیز گفت: تنها راه مقابله با آتش سوزی 
از  در طبیعت به عنوان یک حادثه غیر مترقبه 
جمله جنگل ها ،مراتع ،مناطق حفاظت شده و 
حتی اراضی کشاورزی، تشکیل یک سازمان آتش 
نشانی متخصص، قوی و مجهز به سیستم اطفاء 

حریق هوایی و زمینی است. 
علی محمدی مقدم افزود: این سازمان می تواند 
و  امکانات  تا  باشد  کشور  وزارت  مجموعه  زیر 
همچنین  و  هزینه  متمرکز  طور  به  را  اعتبارات 

نیروی ماهر، چابک و آموزش دیده داشته باشد. 
به گفته وی ،هم اکنون با پراکنده شدن اعتبارات 
ناچیز به منظور مقابله با آتش سوزی بین دستگاه 
سازمان  و  ها  جنگل  سازمان  مثل  دولتی  های 
محیط زیست و سازمان های مرتبط بدون داشتن 
انسانی متخصص و آموزش دیده ساالنه  نیروی 
همچنان شاهد طعمه حریق شدن هزاران هکتار 

از جنگل ومنابع طبیعی خواهیم بود. 
وی،در ادامه اظهار داشت: سال گذشته نخستین 
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با موضوع 
آتش سوزی و حریق در جنگل و مرتع و منابع 

طبیعی تشکیل شد. 
آتش  درصدی  هفت  کاهش  مقدم،به  محمدی 
و  طبیعی  منابع  پوشش  زیر  مناطق  در  سوزی 

آبخیزداری اشاره کرد وگفت: امسال هم نسبت به 
سه ماه مشابه سال گذشته کاهش تعداد و سطح 

آتش سوزی را داشتیم. 
نخست  ماهه  سه  داشت:  اظهار  مقدم  محمدی 
سال گذشته ۳۱ فقره آتش سوزی با ۹۹هکتار 
در این مناطق اتفاق افتاد،که از سالجاری تاکنون 
۲۴فقره با ۴۱.۲هکتار آتش سوزی داشتیم که این 
میزان ۲۲درصد در تعداد و۱۳۹درصد در سطح 

آتش سوزی ها کاهش داشته است. 
و  آب  تولید  بحث  در  ها  جنگل  اهمیت  وی،به 
تقویت سفرهای آب های زیرزمینی و جلوگیری 
از فرسایش خاک در استان اشاره کرد و گفت: هم 
اکنون فرسایش خاک در چهارمحال وبختیاری با 
توجه به پستی و بلندی و توپوگرافی استان بیشتر 

از نرم کشوری است. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: 
عوامل متعددی در بحث تخریب و نابودی جنگل 
شاهد  نشین  زاگرس  های  استان  و  دراستان 
سوخت  تامین  برای  جنگل  قطع  که  هستیم 
وجنگل تراشی به منظور تصرف اراضی و زراعت 
دیم در زیر اشکوب جنگل و چرای مفرط دام و 
با یک بی  بحث آتش سوزی ها وجود دارد که 
احتیاطی سطح وسیع جنگل ها طعمه حریق می 

شود. 
وی،پیشگیری از آتش سوزی را مهمترین اولویت 
مناطق  این  در  سوزی  آتش  کاهش  منظور  به 
عنوان کرد وگفت: باید همه مردم را متوجه کنیم 
که آتش سوزی در این مناطق اتفاق نیافتد و اگر 

حادث شد در کوتاه ترین زمان آتش مهارشود. 
محمدی مقدم، اقدامات مقابله ای و مهار اطفاء 
حریق را به دو دسته اقدامات درون سازمانی و 
برون سازی عنوان کرد وگفت: در اقدامات درون 
سازمانی تمام شهرستان ها و سرجنگل بانی ها و 
همچنین بخشداری ها به لوازم اطفاء حریق مجهز 
وکشیک های شبانه روزی در همه اراضی سطح 

کشت راه انداری شده است. 
با  همکاری  نیز  را  سازمانی  برون  اقدامات  وی 
جهاد کشاورزی به منظور فرهنگ سازی در بین 
کشاورزان برای مقابله باآتش سوزی عنوان کرد 
وگفت: در این راستا کارشناسان جهاد کشاورزی 
و  پایانی  محصول  کشاورزان  که  زمینه  این  در 
باقیمانده زمین کشاورزی را آتش نزنند، فرهنگ 

سازی کنند. 
بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای  تشکیل  وی 
استان را به استناد تبصره ذیل ماده ۴۷ به عنوان 
دیگراقدامات برون سازمانی اعام کرد وگفت: در 
این تبصره آتش سوزی جزء حوادث غیرمترقبه 

شناخته شده است. 
 ***

تجهیز نیروها و سمن ها مردمی به منظور مقابله 
با آتش سوزی 

ومنابع  محیطی  زیست  های  تشکل  نماینده 
نقش  به  اشاره  با  وبختیاری  طبیعی چهارمحال 
جوامع محلی و مردم در زمینه حفظ و حراست 
از منابع طبیعی افزود: تجهیز نیروها و سمن های 
مردمی به منظور مقابله با آتش سوزی را یکی از 
راه های مقابله با تخریب محیط زیست استان و 

منابع طبیعی دانست. 
و  مطالعات  براساس  افزود:  خاکپور  هومان 
تحقیقاتی که در بحث حریق در کشورهای دیگر 
متولی  دستگاه  یک  اندازی  است،راه  داده  انجام 
منابع طبیعی  و  زیست  در محیط  آتش سوزی 

ضروری است.
زیست،  محیط  سازمان  اکنون  هم  گفت:  وی 
منابع طبیعی و آبخیزداری متولی آتش سوزی و 
همچنین مقابله با حریق نیستند و سازمان آتش 

نشانی فعلی نیز در حوزه شهرداری هاست. 
دستگاه  یک  محیطی،نبود  زیست  فعال  این 
را  طبیعت  در  سوزی  آتش  حوزه  در  تخصصی 
یکی ازمشکات عنوان کرد وگفت: در کشور برای 
در  بحث حریق  در  آموزشی  دوره  برگزاری یک 

مناطق طبیعی یک مربی با تجربه نداریم. 
وی،به راه اندازی یک ساختار جدید متولی آتش 
سوزی در منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: با راه 
اندازی این ساختار تمام تجهیزات و آموزش های 
الزم و فعالیتهای اجتماعی و جو مشارکتی سازمان 
های غیر دولتی و جوامع محلی با همان سازمان 

است. 
زمینه  در  پایش  نبود  اکنون  گفت:هم  خاکپور 

نقاط پرخطر و در معرض آتش یکی  شناسایی 
دیگر از مشکات این حوزه است و بحث اصلی 
مقابله با حریق در وضعیت فعلی کشور با جوامع 

محلی است . 
وی به حضور و همدلی مردم به منظور پیشگیری 
از آتش سوزی و همچنین اطفاءحریق اشاره کرد 
وگفت: مدیریت منابع انسانی و جوامع محلی و 
به منظور  امسال  برنامه های  از  تشکل ها یکی 

مقابله و پیشگیری از حریق است. 
محیط  حوزه  در  مردمی  های  تشکل  نماینده 
اکنون  افزود:هم  استان  طبیعی  منابع  و  زیست 
ارزش گذاری اقتصادی بر روی این مناطق انجام 
نشده در حالی که این امر یکی از مصوبه های 
برنامه چهارم و پنجم توسعه استان بوده که در این 
برنامه استان ها موظف به ارزش گذاری اقتصادی 

منابع طبیعی شده اند. 
وی گفت: به دلیل نبود ارزش گذاری اقتصادی 
این مناطق در  اراضی  از  منابع طبیعی بسیاری 
اجرای پروژه های عمرانی دستخوش تخریب قرار 

می گیرند. 
خاکپوربه قطع درختان برای اجرای پروژه های 
عمرانی و توسعه ای اشاره کرد و افزود: در کشور ما 
میزان ارزش یک درخت را براساس میزان چوب 
تولیدی نزدیک دومیلیون و ۳۰۰هزار ریال ارزش 
گذاری می کنند در حالی که براساس استاندارد 
جهانی هر درخت صد ساله بیش از ۲۰۰هزار دالر 

ارزش اقتصادی دارد. 
 ***

مشاور مدیرکل منابع طبیی و آبخیزداری استان 
نیز با اشاره به اهمیت منابع طبیعی حساس سازی 
جوامع مردمی و محلی در حفظ و حراست از این 

منابع را یکی از مهمترین برنامه ها عنوان کرد. 
غامرضا بابایی افزود: هم اکنون ۹۰درصد تخریب 
منابع طبیعی و محیط زیست به دلیل کم بودن 
آموزش های محلی است که باید در این زمینه از 
همه ظرفیتها از جمله رسانه ها و جوامع محلی 

استفاده شود. 
به  اکنون  هم  طبیعی  منابع  تخریب  گفت:  وی 
مناطق مرطوب و نیمه خشک رسیده که ضروری 
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  مدیریت  است 
تصمیمات کارشناسی در برنامه ششم توسعه رادر 

اولویت قرار دهند .
وی از سکوت برخی مسئوالن در تخریب زیست 
محیطی انتقاد کرد و گفت: مسئوالن باید در برابر 
طرح ها و پروژه های که تخریب کننده زیست 
محیطی و منابع طبیعی و بدون پشتوانه زیست 

محیطی هستند، موضع گیرند. 
اهمیت و نقش  به  با توجه  اظهار داشت:  بابایی 
منابع طبیعی و محیط زیست در ابعاد اقتصادی، 
سرعت  متاسفانه  محیطی  زیست  اجتماعی، 
بازنگری و اصاح و تصویب قوانین منابع طبیعی 

در کشور به کندی پیش می رود.
مشاور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
افزود:هم اکنون ۹۰درصد تخریب منابع طبیعی 
ومحیط زیست کشور و استان در حوزه حریق در 
عرصه های جنگلی و توسط عوامل انسانی بویژه 
بومیان، بهره برداران، چوپانان و گردشگران انجام 

می شود.
وی گفت: آموزش و فرهنگ سازی و ایجاد معارف 
عمومی و اقدامات ترویجی به نوعی کلید نجات 
منابع طبیعی و محیط زیست از جمله تخریب و 

حریق های عمدی است.
بابایی، آموزش چهره به چهره جوامع محلی و بهره 
برداران و جنگل نشینان را از مهمترین برنامه های 
مقابه ای و پیشگیری از تخریب محیط زیست و 
منابع طبیعی عنوان کرد وخواستار تامین اعتبار 
مسئوالن  سوی  از  ها  آموزش  این  اجرای  برای 

استانی وستاد مدیریت بحران شد.
وی گفت:با توجه به سیاست های برنامه ششم 
توسعه و با تصویب الیحه جامع منابع طبیعی و 
محیط زیست مدیریت ناآرام، دو سازمان جنگل 
ها و مراتع و آبخیزداری و محیط زیست در قالب 
یک وزارت یا سازمان پویا و زیر نظر یک مدیریت 
منابع  حفظ  در  پیش  از  بیش  توانا  و  مستقل 
طبیعی، جنگل ها و مراتع و محیط زیست کشور 

کارگر خواهد بود.
وی اظهار داشت: رسانه ها به عنوان رکن چهارم 
و  مردم  بین  ارتباطی  پل  نوع  به  و  دموکراسی 
مسئوالن و یکی ازارکان فرهنگ سازی، شایسته 
است نسبت به منابع ملی و محیط زیست کشور از 

خود حساسیت نشان دهند.
وی اظهار داشت: رسانه ها یکی از منابع قدرت 
توانایی مدیریت جامعه را  اجتماعی هستند که 
در موضوعات ملی به ویژه منابع طبیعی و محیط 

زیست می توانند بیان کنند.
در این میزگرد برای نخستین بار تصمیم گرفته 
جوامع  تجهیز  و  ساماندهی  آموزش،  تا  شد 
محلی و بومی در مناطق با ریسک خطر باالی 
حریق،آموزش و تجهیز دامداران و بهره برداران 
عرصه های طبیعی به وسایل اطفای حریق،تجهیز 
یگان های اطفای حریق منابع طبیعی و محیط 
تجهیز  برای  مناطق  و  ها  شهرستان  در  زیست 
نیروهای مردمی در مواقع وقوع حریق،برنامه ریزی 
و پیش بینی وسایل نقلیه )زمینی و هوایی( برای 
تسریع در انتقال نیروهای مردمی به محل های 
دچار حریق و انجام مطالعات پهنه بندی مناطق با 

ریسک خطر حریق استان اجرایی شود.
گزارش از :سمیه پناهنده شهرکی 
مجری میزگرد:وحید رئیسی دهکردی 

مردمی کردن مقابله با آتش سوزی جنگل ها

پیام زمان گزارش می دهد؛

انتشار سرود صبحگاهی رهبر انقالب 
به زودی

سرودن  بر  تاکید  از  پس  انقاب  رهبر  گفت:  قزوه  علیرضا 
سرود و اهمیت آن، آغازگر این کار بودند و خود ایشان چند 
بزودی  از دیدار شعرا، سرود صبحگاهی سرودند که  روز پس 

توسط مرکز موسیقی حوزه هنری روانه بازار می شود.
چهاردهمین  خبری  نشست   ، زمان  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
قزوه  علیرضا  حضور  با  سوره  جوان  داستان  و  شعر  مهرواره 
مجید  هنری،  حوزه  ادبی  های  آفرینش  مرکز  کل  مدیر 
دبیر هنری  و سارا عرفانی  دبیر هنری بخش شعر  سعدآبادی 

بخش داستان در سالن امیرحسین فردی برگزار شد.
گفت:  نشست  این  در  قزوه  علیرضا  گزارش،  این  اساس  بر 
در  تیرماه   ۲۲ و   ۲۱ روزهای  در  جشنواره  چهاردهمین 
شب  و  کارگاه ها  افتتاحیه،  مراسم  می شود.  برگزار  زنجان 
سالن  در  اختتامیه  و  کبریت سازی  کارخانه  محل  در  شعرها 
از  اما پیش  برپاخواهد شد  شهید شهریاری روز بیست و دوم 
خواهند  حاضر  منزوی  حسین  مزار  سر  بر  حاضران  افتتاحیه 

شد و به قرائت فاتحه می پردازند.
قزوه به عنوان مهرواره اشاره کرد و دلیل نامگذاری جشنواره 
به مهرواره را خروج از رقابت و رفاقتی دانستن سوره دانست 
و گفت: دوستانی که کارشان در یک حدی از ارزش ادبی قرار 
نفر دعوت   ۸۰ از  امسال  که  تقدیر می شوند  و  گرفته دعوت 

شده است.
شعر  حوزه  در  چهره  سه  از  است  قرار  گفت:  همچنین  وی 
مصدق  طریقی،  غامرضا  نامهای  با  زنجان  استان  داستان  و 

اقاجانلو و مریم بیات تبار تقدیر شود.
رهبر  با  شاعران  رمضان  نیمه  دیدار  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
انقاب افزود: رهبر انقاب پس از دیدار با شاعران در نیمه ماه 
مبارک رمضان و تاکید بر سرودن سرود و اهمیت آن آغازگر 
شعرا،  دیدار  از  پس  روز  چند  ایشان  خود  و  بودند  کار  این 
موسیقی  مرکز  توسط  بزودی  که  سرودند  صبحگاهی  سرود 
حوزه هنری روانه بازار می شود و متن کامل آن منتشر خواهد 
تاکید  سرود  سرودن  به  و  کردند  اقدام  عمل  در  ایشان  شد. 

فرمودند.
این شاعر کشور همچنین گفت: رهبر معظم انقاب همچنین 
روز  موضوعات  به  شاعران  که  فرمودند   ، شاعران  دیدار  در 
برجام  مانند  موضوعاتی  به  حتی  و  باشند  داشته  ویژه  توجه 
دارند  تاش  فرهنگی  متولی  ای  عده  متاسفانه  کردند.  اشاره 
به  پخش  و  انتشار  اجازه  و  بگذارند  کنار  را  آثار  گونه  این  تا 
آن ها ندهند. این گونه افراد باید در اقدامی انقابی از سوی 
متولیان فرهنگی کنار گذاشته شوند و ان شاء ا... فضای ادبی 

را به فضایی برگردانیم که حق کشورمان است.
با  در سخنانی  این جشنواره  داستان  بخش  دبیر  عرفانی  سارا 
کلمه ای  صد  داستان   ۱۰۰ و  کوتاه  داستان   ۵۵6 اینکه  بیان 
به این بخش ارسال شده است، اظهار کرد: از این آثار پس از 
بازبینی توسط داوران، تعداد ۳۰ اثر به مرحله نهایی راه پیدا 
اثر   ۴ اثر در بخش داستان کوتاه و  از این تعداد ۲6  کرد که 

در بخش داستان صد کلمه ای بود.
سوره  جوان  داستان  و  شعر  مهرواره  داستان  بخش  دبیر 
کارگاه  قیصری  مجید  حضور  با  است  قرار  گفت:  همچنین 
داوران بخش داستان  با حضور  و کارگاهی هم  داستان کوتاه 

در ۲۱ تیرماه و در شهر زنجان برگزار شود.
مهرواره شعر  دبیر بخش شعر چهاردهمین  مجید سعدآبادی، 
و داستان جوان سوره، نیز در سخنانی با بیان اینکه در سطح 
اظهار  است،  کم  بسیار  جوان  مختص  شعر  جشنواره  کشور 
و  وسعت  این  با  سوره،  جوان  داستان  و  شعر  مهرواره  کرد: 
باشد  تخصصی  تنها جشنواره  در حال حاضر  می تواند  قدمت، 

که به شعر جوانان در کشور می پردازد.
سعدآبادی اظهار داشت: در بخش شعر کاسیک در این دوره 
نهایتا  اثر از ۳۰۹ نفر به دستمان رسید که  جشنواره، ۱۳۳۲ 
۲۴ اثر به مرحله نهایی راه یافتند و دعوت شدند. داوری شعر 
کاسیک بیش از ۷ ساعت توسط داورانی همچون محمدسعید 
محمود  کیقبادی،  عباس  قهفرخی،  موسوی  کبری  میرزایی، 

انجامید. حبیبی کسبی و عباس محمدی به طول 
از  رسیده  اثر   ۹۴۳ بین  از  نیز  کاسیک  شعر  در  گفت:  وی 
۲۴۲ نفر، ۱۹ نفر به مرحله نهایی رسیدند. امسال از شعر نو 
سیاست  در  ما  مسئوالن  شاید  که  معتقدم  و  نداشتم  رضایت 
و  برود  بیراهه  به  ما کمی  اند شعر  باعث شده  ادبیات  گذاری 
را خیلی  این بخش  توانند  ادبیات می  اهالی جوان  و  شاعران 
اتفاقات  و  شعرها  با  جریاناتی  چنین  در  تا  بگیرند  تر  جدی 
خاص مواجه شویم. علی محمد مودب، لیا کردبچه و گروس 

بودند. این بخش  نیز داوران  عبدالملکیان 

خبر

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است        
 چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

جانانه به حاجتی که تو را هست با خدا           
 کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است

امروز با حافظ

رئیس سازمان سینمایی در مراسم تشییع پیکر 
مرحوم عباس کیارستمی گفت: همه وجود بی 
زنگارش آیینه ای به تمام قد انسان شد و ما امروز 
سوگوار آیینه ایم.به گزارش پیام زمان ، حجت ا... 
ایوبی در مراسم تشییع پیکر مرحوم کیارستمی 
از مقابل ساختمان کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان با تجلیل از این کارگردان برجسته 
به  خورشید  سرزمین  از  مردی  افزود:  سینما 
پشتوانه تمدن پرستشگر یزدان و از دل سازهای 
ایرانی، مردی از جنس نور برخاست و بشریت را 

به تماشای خود گمشده اش فراخواند.
ایوبی همچنین گفت: این آیینه زالل جام جهان 
نمای روزگار شد و کیارستمی بی رنگ و المکان، 
سازمان  بود.رئیس  زمان  زنجیر  و  بند  از  آزاد 
سینمایی تاکید کرد: در سوگ آیینه باید زالل 

و پاک بود و امیدوارم گوش هایی که نشنیدند 
بچشند »طعم گیاس« را و باید ببینند آیینه 
های ایستاده را.ایوبی با تبریک به احمد و بهمن 
کیارستمی فرزندان کیارستمی گفت: امروز روز 
بزم خداست و کیارستمی می رود ولی این تماشا 
پایان نمی یابد. کارگردان فیلم سینمایی »جدایی 
به عنوان دیگر سخنران  نیز  از سیمین«  نادر 
مراسم تشییع پیکر مرحوم کیارستمی گفت:  
باورم نمی شود امروز به بهانه سفر بی بازگشت 
کیارستمی سخن بگویم، اما از او سپاسگزارم که 
نام این سرزمین را در جهان به نامی پراحترام 
بازگرداند. اصغر فرهادی افزود: کیارستمی دل 
نبرید از این خاک و با همه سنگ اندازی های 
سنگاخ  ناهموار  راه   ... سیاست  لیسان  سفره 
جهانی کردن سینما را بردبارانه تحمل کرد. این 

سخنان فرهادی با تشویق حاضران روبرو شد.وی 
تاکید کرد: اگر اشتیاق دیدن سینمای ایران در 
جهان وجود دارد وامدار گام های کیارستمی 
افزود:  ایران  سینمای  اسکاری  است.کارگردان 
او تشنگان جهان را از گوشه و کنار جهان گرد 
آورد و برای دلگرم کردن آنها با امکانات اندک 

رویاهایشان را به تصویر کشید.
دوست و همکار مرحوم کیارستمی نیز با تجلیل 
از وی گفت: او یکی از پایه گذاران سینمای کانون 
خودجوش صورت  به  که  بود  فکری   پرورش 
 فیلم های کوتاه و بلند و با سبک و سیاقی 

منحصر به فرد می ساخت.

ایوبی در مراسم تشییع عباس کیارستمی؛

امروز سوگوار آیینه ایم

بنیامین آلسا
 دانش آموز ممتاز کالس پنجم 

ابتدائي مدرسه امید آینده

نام معلم سركار خانم فرقاني


