
  

به گزارش زمان، الریجانی با بیان اینکه برخی بخش های الیحه بودجه 
شفافیت را از بین می برد، گفت: درباره نرخ بنزین هم حتماً شرایط مردم 
را باید در نظر بگیریم. چرا که به هیچ وجه تنش در این زمینه به مصلحت 

2نیست و نباید به طبقات پایین فشار بیاوریم.

 شرایط مردم برای نرخ بنزین باید 
در نظر گرفته شود

به گزارش زمان، مدیر کل نشر و ریالی بانک مرکزی با اعالم 
اینکه ذخایر طال و سکه در اختیار بانک مرکزی از وضعیت مطلوبی 
برخوردار است، گفت: جلسات حراج سکه تا زمان تامین نیاز کامل 

بازار و ایجاد تعادل در قیمت ها ادامه می یابد.

به گزارش زمان،رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح با اعالم استقبال از پیشنهادهای جدید برای بهرمندی افراد بیشتر 
از کسرخدمت های ایثارگری، رزمندگی و آزادگی، زمان اعالم اسامی 20 

هزار واجد کسر خدمت های جدید رانیز اعالم کرد.
7

ادامه حراج سکه
 تا زمان تامین نیاز بازار

زمان اعالم اسامی 20 هزار 
مشمول کسر خدمت های جدید

رییس جمهور تاکید کرد:

محدودسازی شبکه های اجتماعی؛ بازار داغ فیلترشکناعتراض مردم فرصت است نه تهدید 

2

سرمقاله

داداش پرچم باالست

نگاه روز

شفافیت، تنها راه جلب 
اعتماد عمومی 

جامعه به مثابه زندان! 
یا دکمه ای نیازمند کت؟

از  ما  بود  پنج  کربالي 
بودیم  یزد  الغدیر  تیپ 
خورده  شکست  عملیات 
طور  هر  هرکس  بود 
را  جانش  میتوانست 
برداشته بود تا به مامني 
ثاقب  مرمي«   « برساند. 
توي پهلوي جهانگیر منفجر شده بود.هیچ چیزي 
پیدا نمیشد تاجلو خون رابست. پیکر پاك شهدا 
انقدر توي کانال انباشته شده  بود که پایم به زمین 
نمیرسید ناگهان ناله اي اشنا توجهم را جلب کرد 
انداختم   قوه  چراغ  رفتم  جلو  لرزان  و  ترسان 
»مجیدقریشي« بیسیم چي گردان » مهریزي 
ها« بود ترکش« خمپاره شصت« پاي چپش را از 
باالي زانو جر داده بود  و به پوستي بند بود ناگهان 
پرچم پشت بیسیمش توجهم را جلب کرد مجید 
پشتش را به دیوار کانال چسبانده بود طوریکه 

انتن بیسیم و پرچم ایران که نوك آن بود  ...

8

2

3

با ارائه تسهیالت 6 تا 14 درصدي: 

طرح ضربتي براي ایجاد 450 هزار شغل 3 مرتضی بهشتی 

2

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد:

»دولتي بودن« اقتصاد از دالیل گسترش دامنه فساد

تولید مسکن 
متناسب با نیاز 

مصرف کننده

حذف آبونمان
 از قبوض 

مشترکان گاز

کاهش سن
 مصرف »گل« 

در کشور
765

1

3

رییس جمهور تاکید کرد:

اعتراض مردم فرصت است
 نه تهدید

سردار سالمی:

عیار امریکا و اذنابش در ایران عیان شد

س
فار

س: 
عک

به گزارش زمان، معاون اول رئیس جمهور گفت: استقرار گمرك الکترونیک و یکپارچه کار بزرگی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است. اسحاق جهانگیري، دیروز در جلسه ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به گزارش رئیس کل گمرك جمهوري اسالمي ایران از اقدامات صورت گرفته در استقرار گمرك الکترونیک و یکپارچه که از طرح هاي اقتصاد مقاومتي است، اقدامات 
انجام شده را مثبت ارزیابي کرد و افزود: استقرار گمرك الکترونیک و یکپارچه با چند هدف در دستور کار دولت قرار گرفت که یکي از این اهداف شفاف سازي و مقابله با فساد بود و در کنار این دستاورد، 

امور تجاري کشور نظیر صادرات، واردات و ترانزیت به میزان قابل توجهي تسهیل و تا حد زیادي از قاچاق کاال نیز ممانعت شد.

 سه شنبه
 12 دی 1396 

14 ربیع الثانی  1439 
2JANARY 2018 

 د      ور جد      ید       سال چهاردهم 
 شماره 3661    

 1000 تومان 
 8  صفحه

روزانهم صبح اریان

همراهی  و  همدلی   ، جمهور  رییس 
رفع  برای  قوا  همه  پیش  از  بیش 
و  خواند  ضروری  را  مردم  مشکالت 
با استناد به آمارهای رسمی از روند 
توسعه و پیشرفت کشور به رغم همه 
کرد:  تصریح  دشمنان،  های  تالش 
شرایط اقتصادی ما از شرایط متوسط 
دنیا بهتر است اما این بدان معنا نیست 
است،  شده  حل  مشکالت  همه  که 
برخی مشکالت هنوز هست اما باید 
با وحدت و همدلی و دست در دست 

یکدیگر ، برای رفع آنها تالش کنیم.
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حسن  والمسلمین   االسالم  حجت 
روحانی دیروز در جلسه ای با روسای 
مجلس  تخصصی  های  کمیسیون 
شورای اسالمی، ضمن بیان ضرورت 
روسای  با  مشترك  جلسات  تداوم 
کمیسیون های مجلس و اهمیت این 
نشست ها در هماهنگی نزدیکتر میان 
دولت و مجلس ، به موضوع حوادث 
چند روز گذشته در کشور اشاره کرد 
و گفت: طی چند ماه گذشته ما یک 
شاید  و  شکوهمند  بسیار  انتخابات 
رقابتی ترین انتخابات را بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی داشتیم.روحانی افزود: 
حضور و مشارکت گسترده مردم در 
که  انتخابات  این  در  کشور  سراسر 
حتی با  یک مسأله امنیتی و یا نزاع 
و برخوردی میان مردم مواجه نبود، 
بسیار چشمگیر بود و گروههای حاضر 
در جامعه هر کدام نظر خودشان را 
برگزاری یک  و  این روند  می گفتند. 
انتخابات عظیم و پرشکوه و با حضور 
گسترده مردم ،  پیروزی بزرگی برای 
ملت و انقالب و کشور بعد از حدود 
39 سال بود.رییس جمهور با اشاره به 
اینکه در بحث اشتغال هنوز تا زمانی 
که مشکل بیکاری را حل کنیم، فاصله 

دارند.  مشکالت  مردم  گفت:  داریم، 
مشکالت  این  باید  است،  طبیعی 
یک  بنابراین  کنیم.  فصل  و  حل  را 
انتقاد دارند. به حق  عده اعتراض یا 
انتقاد دارند، منتها باید طریق و مسیر 
انتقاد  بیان  برای  را  قانونی  درست و 
این  در  ای  عده  یک  کنند.  انتخاب 
وسط آمدند دارند با تحریک دیگران 
سوء استفاده می کنند. آن هم معلوم 
است که برای چیست؟روحانی با بیان 
اینکه بهترین پاسخ در برابر اینگونه 
حوادث، چه مشکالت و چه اینگونه 
اضافه  است،  ما  ملی  وحدت  مسائل 
کرد: اولین مصداق وحدت هم وحدت 
مسئولین است. یعنی مجلس، دولت، 
و همه  مسلح  نیروهای  قضائیه،  قوه 
مسئولیت  این کشور  در  که  افرادی 
دارند، همه باید کنار هم قرار بگیرند 
و متحد و یکصدا شوند.رییس جمهور 
وارد  خواهم  نمی  اینکه  به  اشاره  با 
بحث در این باره بشوم که ریشه این 
حوادث که ایجاد شد، از کجا شروع 
شد و چه بود؟،  اظهار داشت: درباره 
این مساله در یک فرصت و زمان دیگر 
می شود بحث کرد و حرف زد. منتها 
امروز باید متحد باشیم. همه دست 
به دست هم دهیم. دیگر بحث سر 
این نیست که این برای کدام جناح 
تفکری  چه  دارای  و  است  حزب  و 
است. بحث، بحث خود نظام و انقالب 
و منافع و امنیت و مصالح ملی و ثبات 
ما و منطقه است.روحانی درباره روش 
حل مشکل تصریح کرد: همیشه نمی 
شود مریض را با قرص خوب کرد و 
اگر  حاال  می خواهد.  جراحی  گاهی 
به  را  این مریض  باید  خانواده ای که 
جراح بسپارند، بین شان اختالف نظر 
باید  این  بگوید  یکی  یعنی  شود، 
جراحی شود، پزشک متخصص هم 

می گوید جراحی شود، آن طرف هم 
بگوید من می دانم باید جراحی شود، 
اما می ترسم و نمی توانم تحمل کنم، 
پیدا  نگرانی  شود،  طوری  می ترسم 
می شود  دعوا  وقتی  حاال  می کند. 
کند،  کار  چه  باید  جراح  و  پزشک 
خاطرنشان  جمهور  بایستد؟رییس 
اعتباری  مساله مؤسسات  مثاًل  کرد: 
نمی کردیم،  اگر جراحی  را  غیرمجاز 
همه  که  بود  غده ای  می شد؟  چه 
بدن اقتصاد ایران را می گرفت. خوب 
به  دولت  برای  البته  شد.  جراحی 
تنهایی کار سختی بود؛ با قوه قضائیه 
همکاری الزم بود و مجلس و دیگران 
همه دست به دست هم دادند. اما اگر 
می شد.  چه  نمی کردیم  را  کار  این 
نمی توانیم این کار را نکنیم. روحانی 
گفت: االن مشکل بیکاری و معضل 
را  آن  به شکلی  باید  داریم.  اشتغال 
بودجه  می گویید  شما  کنیم.  حل 
بیاورید.  دیگری  جای  از  را  اشتغال 
اهال و سهال، شما نمایندگان مجلس 
هستید. شما می گویید این بودجه را 
از اینجا نبریم، خوب بگویید از کجا 
حرفی  ما  بگویید  جا  هر  بیاوریم، 
ما  آیا  افزود:  جمهور  نداریم.رییس 
خب،  خیلی  نمی خواهیم؟  اشتغال 
چه  خب  بگوییم؟  مردم  به  نیاییم 
بگوییم؟  چه  مردم  به  کنیم؟  کار 
شما،  جمهور  رییس  عنوان  به  من 
برنامه ششم؛ برنامه ششم سر جای 
خودش، من به عنوان رییس جمهور 
یک برنامه ای به مردم ارایه دادم و با 
این برنامه ام مردم به من رأی دادند. 
خود قانون اساسی هم می گوید برنامه 
اصل  است.  جمهور  رییس  عهده  به 
134 می گوید خط مشی و برنامه با 
مشورت وزرا بر عهده رییس جمهور 
است.روحانی اظهار داشت: من برنامه 
دادم و مردم به این برنامه رأی دادند. 
به مردم قول دادم و گفتم فقر مطلق 
مردم  به  ببرم.  بین  از  می خواهم  را 
گفتم که می خواهم مشکل اشتغال را 
درست کنم. بر این مبنا مردم آمدند 
به من رأی دادند. من باید به مردم چه 
بگویم؟ بگویم من برای اشتغال برنامه 
برای  دارم،  برنامه  بگویم  باید  ندارم. 
اینکه برنامه داشتم و در بودجه دادم 
به مجلس، اما مجلس به هر دلیلی 
آمد گفت من رأی نمی دهم. باید به 
جمهور  بگوییم.رییس  شفاف  مردم 

خودمان  وقتی  کرد:  خاطرنشان 
یعنی  کنیم  تضعیف  را  همدیگر 
دولت، مجلس را تضعیف کند ما دو 
تا با هم قوه قضائیه را تضعیف  کنیم 
و قوه قضائیه هم همه ما را تضعیف 
کند آیا در چنین صورتی می توانیم 
پیش  نمی توانیم  قطعا  برویم،  پیش 
بیان  برویم وقتی خدمات مان را کم 
می کنیم. به هر حال یک کار بزرگی 
انجام  برجام  نام  به  کشور  این  در 
که  ندارم  کاری  اصال  است  گرفته 
برجام بعدا چه می شود تا همین دو 
سال، برجام چه خدماتی به ما کرده 
دولت  برای  که  هم  برجام  است؟ 
نیست بلکه مجلس، شورای نگهبان 
و رهبری و شورای عالی امنیت ملی 
هم آنرا تصویب کرده است و با هم 
این کار را کرده ایم.روحانی افزود: چرا 
بیان  خوبی  به  را  برجام  افتخار  این 
را تبدیل  افتخار  نمی کنیم و همین 
می کنیم به کار غیردقیق انجام گرفته 
ما در برابر آمریکا؟ معلوم است که ما 
به آمریکا اعتماد نکردیم. ما که روی 
کلمه کلمه و خط خط برجام بحث 
ماه   30 کردیم،  پایین  باال  کردیم، 
شبانه روز مذاکره کردیم ، اگر اعتماد 
و  می شد  حل  روزه   3 که  داشتیم 
متنی را با هم توافق می کردیم چون 
اعتماد نداشتیم 30 ماه طول کشیده 
است.رییس جمهور با طرح این سوال 
که آیا تا اینجای برجام ما سود بردیم 
اگر سود  ، گفت:  ایم؟  یا ضرر کرده 
بردیم چرا همه آنرا نمی گوییم. دولت 
خدماتی انجام داده یا نه؟ اگر انجام 
داده، چرا همه با هم نمی گوییم؟اگر 
نقصی هم دارد و از دولت داریم را هم 
بگوییم،  چنانچه اشکالی وجود دارد را 
باید دولت ، مجلس و قوه قضائیه همه 
با هم باید حل کنیم چرا که مشکل 
قانونی  هم برای همه ما است، شما 
تصویب کرده اید ممکن است دقیق 
نبوده و اصالحیه بخواهد و یا ممکن 
دقت  که  کرده  اقدامی  دولت  است 
الزم را نداشته و نیازمند اصالح باشد 
و یا قوه قضائیه ممکن است سیاستی 
اتخاذ کرده که نیازمند اصالح باشد 
مسیر  در  که  کنیم  قبول  باید  همه 
برای  درست  تحول  و  تغییر صحیح 
ما  از  مردم  که  اهدافی  به  رسیدن 

می خواهند حر کت بکنیم.
ادامه در صفحه 2

محدودسازی دسترسی مردم به برخی 
شبکه های اجتماعی در روزهای گذشته، 
تالش آنان را برای استفاده از فیلترشکن 

ها بیشتر کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دسترسی 
اجتماعی  های  شبکه  برخی  به  مردم 
روزهای  در  اینستاگرام  و  تلگرام  مانند 
شد  همراه  جدی  مشکالت  با  اخیر 
از  گذشته  مانند  نتوانستند  کاربران  و 
به  کنند.گرچه  استفاده  ها  شبکه  این 
این  کشور،  وزیر  سیاسی  معاون  گفته 
در  و  است  »موقتی«  ها  محدودیت 
اما  نزدیک برطرف می شود  آینده ای 
افزایش  کوتاه، شاهد  فاصله  در همین 
استقبال عمومی به فیلترشکن ها برای 
دسترسی به این شبکه ها هستیم.برخی 
مردم برای آگاهی از اخبار و رویدادها به 
سوی استفاده از فیلترشکن جذب شده 
کارهایی  و  کسب  افراد  از  ای  اند.عده 
مبتنی بر این شبکه ها راه ا ندازی کرده 

اند و برای آنکه مشتریان خود را از دست 
ندهند باید از ترفندهای جایگزین بهره 
گیرند.شماری دیگر نیز برای بهره گیری 
کسب و کارهایی که بر بستر این شبکه 
های اجتماعی برنامه ریزی شده است 
به استفاده از فیلترشکن مجبورند.برخی 
پایگاه های اطالع رسانی تالش کرده اند 
انواع و اقسام فیلترشکن ها را به مردم 
فیلترشکن  نیز  بسیاری  کنند؛  معرفی 
به  دیگران  با  را  خود  استفاده  مورد 
ایرنا  های  اند.بررسی  گذاشته  اشتراك 
نشان می دهد عده ای نیز برای خرید 
فیلترشکن ها به بازار عرضه این محصول 
روی آورده اند.محدود شدن شبکه های 
کاربران  ایران  در  پرطرفدار  اجتماعی 
زیادی را با سردرگمی روبرو کرده است و 
آنان انتظار دارند هرچه زودتر وضعیت به 

شکل روزهای گذشته برگردد.
های  شبکه  این  از  که  کسانی  بیشتر 
اجتماعی برای رونق کسب و کار خود 

از  تهدید  با  اکنون  استفاده می کردند 
که  اند  شده  روبرو  درآمد  رفتن  دست 
جای دارد مسئوالن چاره اندیشی کنند. 
امروز محدود شدن شبکه های اجتماعی 
روز  چندمین  وارد  ایران  در  پرطرفدار 
شد و ادامه آن می تواند چالش برانگیز 
افراد،  برخی  است  ممکن  البته  باشد؛ 
نظر دیگری در این باره داشته باشند.با 
این همه، »محمدجواد آذری جهرمی« 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، امروز 
در صفحه توییتر خود قطع دائمی شبکه 
های اجتماعی را »شایعه ای ناصحیح« 
دانست.به نظر می رسد باید برای مواردی 
که باید نظارت دقیق تری بر تبادل پیام 
ها در فضای شبکه های مجازی صورت 
وگرنه  یافت؛  دیگری  راه  گیرد،  می 
بازار  بیشتر  به رونق  رویه کنونی فقط 

فیلترشکن ها می انجامد.

سعید       شفیعیان

رویا سلیمی
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داداش پرچم باالست

بودیم  یزد  الغدیر  تیپ  از  ما  بود  پنج  کربالي 
طور  هر  هرکس  بود  خورده  شکست  عملیات 
مامني  به  تا  بود  برداشته  را  میتوانست جانش 
جهانگیر  پهلوي  توي  ثاقب  مرمي«   « برساند. 
منفجر شده بود.هیچ چیزي پیدا نمیشد تاجلو 
خون رابست. پیکر پاك شهدا انقدر توي کانال 
نمیرسید  زمین  به  پایم  بود که  انباشته شده  
ناگهان ناله اي اشنا توجهم را جلب کرد ترسان 

و لرزان جلو رفتم چراغ قوه انداختم  »مجیدقریشي« بیسیم چي 
گردان » مهریزي ها« بود ترکش« خمپاره شصت« پاي چپش 
را از باالي زانو جر داده بود  و به پوستي بند بود ناگهان پرچم 
دیوار  به  را  را جلب کرد مجید پشتش  توجهم  بیسیمش  پشت 
کانال چسبانده بود طوریکه انتن بیسیم و پرچم ایران که نوك ان 
بود از سر کانال باال زده بود فکري به سرم زد پرچم را چند تکه 
میکنم تا هم باالي زانوي او را ببندم وبقیه را توي پهلوي جهانگیر 
بچپانم شاید خونریزي کمتر شود دست بردم که پرچم را بردارم 
ولي مجید چنان مچم را گرفت که گویي دزد گرفته است !! داد 
زدم  که : جونور میخوام زخمت را ببندم« با صورتي که از بي 
خوني مثل گچ شده بود با همان لودگي همیشگي گفت : »سعید 
میخ کله«پرچم باید باال باشد. استخوانهایش را انگورپزان پارسال 
اوردند. حاال همان پرچم  را چند نفر ادم بیوطن پایین میاوردند 
واتش میزنند اینها نه غم نان دارند و نه بیزار از فسادند هرچند 
در لباس مطالبه نان وبرقراري عدل امده اند و پشت هموطناني 
که طلبشان مسلم و حرفشان حق است پنهان شده اند ولي اي 
ناامن کردن  دنبال کار هستي  به  اگر  داداش گلم  هموطن من، 
گذار  وسرمایه  فراري  راهم  دار  سرمایه  چهارتا  همین  مملکت 
خارجي را پشیمان میکند اگر خواسته ات مجازات دزدها است 
اشوب کشیدن مملکت ارزوي دزدهاست تا به »چاك« بزنند. اگر 
از نبود ازادي رنج میبري این اشوب ها حرف طرفداران بگیر و 
ببند را به کرسي مینشاند. اگر کمرت زیر گراني خم شده بحرانها 
افت ارزاني و ثبات قیمت ها هستند اگر از کمبود امکانات مینالي 
را ضعیف  لذا دولت  اباد شود  المال  بیت  از  باید  این تخریب ها 
او براي خدمت کمتر میکند اگر از هزینه شدن پول  تر و توان 
کشورت در کشور دیگري گله مندي این بي ثباتي  ارتباط ما را با 
دنیا کمتر و دیپلماسي خارجي ما را محدودتر ودولت ما را بیشتر 
مجبور به انتخابهاي ناخواسته میکند و اما اگر شبها تماشاگر این 
تخریب ها هستي باید بداني که جرم سیاهه لشکر کمتر از صف 

اول نیست . زیرا به موال این راهش نیست !!
alborz.payam@gmail.com

رویکرد وزارت کشور ایجاد محدودیت برای 
تجمع های قانونی نیست

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه رویکرد وزارت کشور 
و کمیسیون ماده 10 احزاب برای صدور مجوز برگزاری راهپیمایی 
و تجمع احزاب رویکردی مثبت است، گفت: کمیسیون ماده 10 
مجوز راهپیمایی احزاب و استانداری ها و فرمانداری  ها نیز تجمعات 

احزاب را صادر می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری 
دیروز خود در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد وزارت کشور 
رویکرد  اظهار کرد:  قانونی  تجمعات  برای  به صدور مجوز  نسبت 
وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 در این زمینه رویکردی مثبت 
درخواست های  معمول  رویه  براساس  افزود:  ادامه  در  است.وی 
احزاب برای تجمع به فرمانداری ها و استانداری ها ارسال می شود 
به  توجه  با  و  فرمانداری ها  و  ها  استانداری   در  بررسی  از  پس  و 
مالحظات وشرایط درخواست کنندگان مجوز صادر می شود. البته 
مخالفت یا موافقت با درخواست ها اعالم می شود و تاکنون به همه 
درخواست ها پاسخ داده شده و دالیل مخالفت هم اعالم می شود 
اما اصل این است که به تشکل های قانونی با نظر مثبت مجوز داده 
شود.سرمست همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در روزهای 
اخیر تقاضایی برای مجوز برای تجمع یا راهپیمایی داده شده است 
گفت: تاکنون که هیچ درخواستی نبوده است.وی در پاسخ به این 
سوال که آیا نظر شما در مورد ایجاد یک میدان در شهرهای کشور 
برای برگزاری تجمع های قانونی چیست، اظهار کرد: این سوال دو 
جواب دارد. من به عنوان یک کارشناس می گویم که این پیشنهاد 
خیلی خوب است اما براساس جایگاه حقوقی خود اینگونه می گویم 
که این موضوع مسبوق به سابقه است و در مقاطعی مطرح شده 
است. مرجع تصویب این پیشنهاد شورای امنیت کشور و یا شورای 
عالی امنیت کشور است. البته در قانون هم باید پیش بینی هایی 
شود. اصل پیشنهاد خوب است ولی مستلزم طی فرآیندها و دستور 
و  تدابیر  باید  میدانی  چنین  ایجاد  برای  است.  امنیتی  العملهای 
خوبی  به  تجمع  هم  که  شود  گرفته  نظر  در  الزم  استانداردهای 
برگزار شود و هم مزاحمتی برای مردم ایجاد نشود که التبه تصمیم 
به عنوان مدیرکل سیاسی  اختیارات من  از هیطه  این زمینه  در 

وزارت کشور خارج است.
کشور  وزارت  سیاست  که  پرسش  این  پاسخ  در  همچنین  وی 
حیطه  کرد:  تصریح  چیست،  اخیر  تجمعات  مدیریت  برای 
دارای  که  است  قانونی  تجمعات  خصوص  در  من  پاسخگویی 
دادن  سر  شاهد  و  بوده  غیرقانونی  اخیر  تجمعات  است.  مجوز 
شعارهای ساختارشکنانه و تخریب امول عمومی در این تجمعات 
بودیم. در این خصوص حوزه امنیتی و انتظامی وزارت کشور و 
شورای تامین باید اظهارنظر کنند و اقدامات عوامل امنیتی را 

آنها ارزیابی می کنند.

تاکید املی الریجانی به 
تغییرمسیر مردم از آشوبگران 

رییس قوه قضائیه از دادستان های کل کشور خواست 
که به موضوع ناآرامی های اخیر کشور ورود کنند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل آملی الریجانی 
در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به اتفاقات 
روزهای اخیر، گفت: در گوشه و کنار کشور فضاهای 
است  ممکن  گاهی  کرده اند،  ایجاد  قبولی  غیرقابل 
مطالبات به حقی وجود داشته باشد و گاهی مطالباتی 
وجود دارد که باید در چارچوب قانون صورت بپذیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: از مردم می خواهیم 
آشوبگران جدا  و  اغتشاشگران  از  را  مسیر خود  که 
کنند. عده ای بر این موج ها سوار می شوند واین اشتباه 
است. ما نباید بگذاریم اموال عمومی به دست عده ای 
اغتشاشگر نابود شود یا اینکه اموال اشخاص از بین 
برود. شکستن درب و پنجره بانک ها و هجوم بردن 
به مساجد، حسینیه ها، دادگستری ها و فرمانداری ها 
غیرقابل قبول است. اینها موضوعاتی نیست که نیروی 
انتظامی و ضابطین دستگاه قضایی بر آن صبر کنند.
وی تاکید کرد: از دادستان ها در سراسر کشور اکیدا 
می خواهم که با توجه به ظرافتی که در مساله وجود 
دارد به موضوع ورود کنند. کسانی هم که مطالبات 
دارند باید از طرق قانونی راهنمایی شوند و با کسانی که 
به خرابکاری، اغتشاش و آشوب دست می زنند و اماکن 
عمومی، وسایل عمومی و وسایل شخصی را آتش می 
زنند باید برخورد شود؛ این برخورد هم باید قاطع باشد، 
چرا که کشور باید انتظام داشته باشد.آملی الریجانی 
در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: باید بدانند 
که مردم ایران در خط والیت بوده و بصیر هستند. در 
جایی که امنیت کشور مطرح باشد در صحنه حضور 
خواهند داشت و مطلقا اجازه دخالت اجانب را نخواهند 
داد. هر آن مقدار که آنها بیشتر در این آتش بدمند، 
مردم ما محکم تر از انقالب و ارزش های انقالبی خود 

دفاع خواهند کرد.

هالکت امیر جدید داعش
 در شمال شرق بعقوبه

کمیته امنیتی شورای استانداری دیالی از هالکت امیر 
جدید داعش در شمال شرق بعقوبه و نابودی 3 پایگاه 
این گروه تروریستی خبر داد.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، صادق الحسینی رئیس کمیته امنیتی شورای 
استانداری دیالی اعالم کرد که گروه تروریستی داعش 
امیر جدید خود را در منطقه نفت خانه واقع در 90 
کیلو متری شمال شرق بعقوبه به دنبال یک عملیات 
مهم که توسط جنگنده های ارتش عراق صورت گرفت 
از دست داد.وی در ادامه افزود:تالش های اطالعاتی 
نیروهای عراقی باعث شده تا گروه تروریستی داعش 
طی چند ماه گذشته متحمل شکستهای زیادی شود.
این نیروها توانستند 3 پایگاه داعش را در مناطق وادی 

ثالب و حاوی العظیم از بین ببرند.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

زمان اعالم اسامی 20 هزار مشمول 
کسر خدمت های جدید

 شرایط مردم برای نرخ بنزین باید 
در نظر گرفته شود

کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رییس 
نیروهای مسلح با اعالم استقبال از پیشنهادهای 
جدید برای بهرمندی افراد بیشتر از کسرخدمت 
های ایثارگری، رزمندگی و آزادگی، زمان اعالم 
اسامی 20 هزار واجد کسر خدمت های جدید رانیز 

اعالم کرد.
سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
از کسر  بهرمندی  برای  پایان مهلت ثبت نام  به 
خدمت های جدید سربازی گفت: عملیات ثبت نام 
از واجدین شرایط روز یکشنبه )10 دی ماه( در 
سراسر کشور پایان یافت و همزمان با آن عملیات 
اجرایی برای شناسایی 20 هزار نفر نخست در 
امکان فرصت  دستور کار قرار گرفت.وی درباره 
جدید برای ثبت نام کنندگان نیز اظهار کرد: در 
سال آینده زمانی برای ثبت  نام مجدد و تصحیح 
اطالعات داده خواهد شد ، البته این زمان کوتاه تر 

از زمان مرحله نخست خواهد بود.
راستی  نحوه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  کمالی 
آزمایی  مشخصات و اطالعات ثبت شده نیز گفت: 
راستی آزمایی در دو مرحله انجام می شود در 
مرحله اول افرادی که بر اساس خوداظهاری فرم ها 
را پر کرده و واجد امتیاز باال شده و جز 20 هزار نفر 
نخست قرار گرفته  اند شناسایی می شوند  و سپس 
این افراد به یگان های مربوطه دعوت شده و از 
آنهاخواسته می شود تا مدارك خود را برای اثبات 
آنچه که بر اساس خوداظهاری مطرح کرده بودند 
ارائه کنند.وی با بیان اینکه بنا بر قانون و مصوبه 
مجلس ساالنه 20 هزار نفر می توانند از این کسر 

خدمت استفاده کنند، افزود: 20 هزار نفر تا پایان 
سال برای بهرمندی از این کسر خدمت ها انتخاب 
می شوند، درسال آینده نیز مجددا 20 هزار نفر که 
دارای امتیاز بیشتری بوده و در همان سال سرباز 
بوده یا موعد اعزام به خدمتشان مربوط به همان 
سال باشد انتخاب  می شود.رییس اداره سرمایه 
درباره  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی 
افرادی که ممکن است امسال جز 20 هزار نفر 
بوده اما در ماه و روزهای پایانی خدمت شان قرار 
گرفته باشند، گفت: توصیه ما به این افراد این است 
که دوران سربازی خود را سپری کرده و از فرصتی 
که برای دریافت کسر خدمت برایشان مهیا شده 
برای برادرشان استفاده کنند اما اگر برادری ندارند 
کنند.کمالی  استفاده  سهمیه  این  از  می توانند 
که  امتیاز  بییشتری  دارای  نفر  هزار  درباره 20 
چه زمانی معرفی خواهند شد گفت: قطعا پس از 
انجام بررسی های الزم تا پایان همین ماه این افراد 
معرفی خواهند شدو پس از آن از آنها خواسته 
می شود با طی مراحل قانونی برای تعیین تکلیف، 
اقدام  تسویه حساب  یا  و  دریافت کسر خدمت 
کنند.به گفته کمالی افرادی که برای تسویه حساب 
معرفی می شوند جزو سربازان مشمول به خدمت 
کل  ستاد  انسانی  سرمایه  اداره  هستند.رییس 
نیروهای مسلح  در پاسخ به سوالی که آیا ممکن 
است ظرفیت 20 هزار نفر در هر سال تغییر کند، 
به ایسنا گفت:  اعالم این ظرفیت از سوی مجلس 
شورای اسالمی بوده و تغییری نخواهد کرد. بنابر 

این چنین چیزی منتفی است.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برخی 
بخش های الیحه بودجه شفافیت را از بین می برد، 
گفت: درباره نرخ بنزین هم حتماً شرایط مردم را باید 

در نظر بگیریم.
به گزارش زمان به نقل از مهر، علی الریجانی دیروز 
در نشست کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 139۷ با 
بیان اینکه برخی بخش های الیحه بودجه شفافیت 
را از بین می برد، اظهارداشت: به عنوان مثال کاماًل 
باید مشخص کنیم که منابع حاصل از نفت چقدر 
تالش  افزود:  می شود.وی  هزینه  کجا  در  و  است 
کنیم تا احکام برنامه ششم توسعه در مقطع یکساله 
بودجه رعایت شود؛ مثالً کاهش وابستگی اقتصاد 
به نفت، از جمله این احکام است که باید به خوبی 
لحاظ شود و اگر شما سخت نگیرید، محقق نمی 
موضوع  به  اسالمی  شورای  مجلس  شود.رئیس 
هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: در رابطه با 
یارانه ها باید به طبقاتی که نیاز دارند مانند کارگران، 
روستائیان، کسبه خرد و افراد تحت پوشش کمیته 
شود؛  پرداخت  یارانه  همچنان  بهزیستی  و  امداد 
ویژه  شرایط  بهزیستی  و  امداد  کمیته  برای  البته 
ای قائل شده ایم.الریجانی بر ضرورت حل چالش 
های صندوق های بازنشستگی در بودجه سال آینده 
تاکید و اظهارداشت: صندوق های بازنشستگی رنجور 
هستند؛ برخی از اینها در آستانه مشکل قرار دارند و 
برخی دیگر مشکل دارند. در این رابطه کارهایی مرکز 
پژوهش های مجلس انجام داده که اینها را باید لحاظ 
کرده و مشکالت این صندوق ها را ساماندهی کنیم.

وی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت نیز گفت: 

برای طبقات پایین درصد بیشتر و برای طبقات باال 
گرفته شود؛  نظر  در  افزایش  برای  درصد کمتری 
مجموع شرایطی را که باعث می شود طبقات باال 
حقوق بیشتری بگیرند، کمتر کنید. همچنین در 
رابطه با بازنشستگان تا حد مقدور به سمت همسان 
سازی باید برویم.رئیس مجلس شورای اسالمی به 
موضوع انتشار اوراق مشارکت برای کسری بودجه 
اشاره کرد و عنوان کرد: اوراق مشارکت در دنیا یک 
استانداردی برای خودش دارد؛ روشی که ما در حال 
حاضر برای انتشار اوراق داریم، درست نیست و دولت 

های بعدی را دچار مشکل می کنیم.
الریجانی افزود: همین امسال 30 هزار میلیارد ریال 
برای اوراق قبلی حکم داریم؛ باید جلوی این مشکل 
بر  تاکید  با  همچنین  مجلس  شود.رئیس  گرفته 
ضرورت در نظر گرفتن تسهیالت خاص برای استان 
های کمتر برخوردار در زمینه اشتغال اظهارداشت: 
بازده  زود  های  طرح  برای  اخیر  دولت  دو  تجربه 
خیلی مناسب نیست، در حالی که اگر یارانه تولید 
را پرداخت کنیم، امکان سرمایه گذاری و اشتغال نیز 
فراهم می شود.الریجانی ادامه داد: درباره نرخ بنزین 
هم حتماً شرایط مردم را باید در نظر بگیریم چرا که 
به هیچ وجه تنش در این زمینه به مصلحت نیست و 

نباید به طبقات پایین فشار بیاوریم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تا مسئله 
صادرات حل نشود، مشکالت این کشور حل نخواهد 
شد، خاطرنشان کرد: برای صادرات باید معافیت ها و 
مشوق های الزم در نظر گرفته شود تا روند سازمان 

جان بگیرد.

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای کرم پاپی نژاد دارای شناسنامه شماره 9۷41 به شرح دادخواست به کالسه از این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حامد پاپی 
نژاد به شماره شناسنامه 4850194631   در تاریخ 96/۷/1۷  در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- کرم پاپی نژاد  شماره شناسنامه 9۷41  ت ت 1342/6/3 پدر متوفی 

2- مهین ناظری شماره شناسنامه ۷04 ت ت 1344/4/3 مادر متوفی و الغیره
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند 

مفقودی 
سند کمپانی خودروی پژوTu5sd 206با شماره پالك 88۷م13ایران ۷2 با شماره 
موتور 160b0010502 وشماره شاسی NAAP41FD9DJ629446 بنام محمد 

شیاری کناری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
فریدونکنار 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای هادی نوش کیا فرزند کریم خواهان 
خانم مریم رستمی درونکال فرزند نعمت اهلل دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
هادی نوش کیا فرزند کریم به خواسته طال ق به درخواست زوجه مطرح که به این 
دادگاه   4 شعبه  کالسه9609981110401223  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
خانواده شهرستان بابلسر و وقت رسیدگی مورخ96/11/23 ساعت 9 تعیین که به 
به علت مجهول   آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷3  دادگاه طبق موضوع  دستور 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان بابل

مفقودی 
برگ سبز مزدا 1600 مدل ۷5 با شماره پالك 554م43 ایران 82 با شماره موتور 
224461و شماره شاسی ۷516001۷39بنام سمیه مهدی قلی زاده میری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
 بابل 

آگهی فقدان سندمالکیت
خانم پری جعفری با تقدیم دو برگ استشهادیه مصدق شده مدعی است که سند مالکیت 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 9452 فرعی از  123-اصلی واقع در بخش 
سه حومه کرمانشاه ذیل ثبت و صفحه 158 دفتر383/حومه طبق صلح محاباتی 4599 
مورخ 1392/6/۷ بنام مهشید ثمری مسعودی بشماره سریال 366413 صادر و تسلیم 
گردیده که طبق فسخ نامه شماره 4599 مورخ 1396/9/23 سند صلح فسخ گردید که 
در اثر سهل انگاری سند اولیه مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده 120-آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت در نزد آنان باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز مراتب را 
به این اداره اعالم دارند درغیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام 

و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
فرهاد نوری - سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان ناحیه دو کرمانشاه

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی پژو 206 مدل 91 به شماره شهربانی 998س۷۷ ایران 
88 با شماره موتور 15590004350و شماره شاسی 60۷3۷۷بنام نغمه شجاعی پر 

بابل جویی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 950696 شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ورامین آقای 
عباس علی بیگی متهم است به خیانت در امانت موضوع شکایت آقای حسین صفری 
چون بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ابالغ احضاریه ممکن نگردیده در اجرای ماده 
1۷4 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب برای یک نوبت در جراید کثیر اال نتشار 
آگهی می گردد تا متهم مذکور ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شعبه دوم 
بازپرسی این دادسرا جهت پاسخگویی و اخذ  دفاع آخرین از اتهام انتسابی مراجعه نماید 

. بدیهی است عدم حضور مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی نخواهد شد . 
در غیاب بازپرس شعبه 5 دادسرای ورامین 

م الف – 1519 خ - سید صادق یوسفیان دیو کالیی دادیار در غیاب بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب ورامین 

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم و در راستای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی 
کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم کورش کردعلیوند فرزند فتحلی 
به اتهام توهین و تهدید و همچنین تخریب شیشه های منزل موضوع شکایت مظفر 
مظفری نیا فرزند صید جعفر ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این 

شعبه احضار گردد. 
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – علی اصغر جمشیدی . 

رییس جمهور تاکید کرد:

اعتراض مردم فرصت است نه تهدید 

»دولتي بودن« اقتصاد کشور از دالیل گسترش دامنه فساد

ادامه از صفحه 1
روحانی تصریح کرد: اگر همه با هم شویم من 
تردید ندارم مردم از ما حمایت می کنند؛ مردم 80 
میلیون جمعیت است که اگر روزی الزم باشد این 
مردم در روزهای آینده بیایند و از نظام حمایت 
کنند خواهید دید که چه جمعیت میلیونی در 
خیابان خواهد آمد، معلوم است اینها به معنای 
مردم نیستند اما این هم معنایش این نیست 
که ما نسبت به صدای انتقاد و اعتراض بی توجه 
باشیم و گوش نکنیم بلکه باید گوش کنیم و این 
را به یک فرصت تبدیل کنیم. ببینیم مسأله و 
راه حل آن چیست؟ دنبال آن راه  حل بگردیم و 
حل و فصل کنیم.رییس جمهور با اشاره به اینکه 
نکاتی در جمع مطرح شد که می خواستم درباره 
آنها هم صحبت بکنم، اما فرصت نشد، گفت: 
خیلی از دیدگاههایی که مطرح شد، حرف هایی 
است که ما کامالً با آن  موافقیم. یعنی نظر ما 
یکی است. باید یک قوانینی را اصالح کنیم و 
باید به سیاست های کلی اصل 44 توجه بیشتر 
مهارت آموزی  مسأله  کرد:  اضافه  کنیم.روحانی 
از تأکیدات من در این دولت بوده و االن، هم 
در دانشگاه ها، هم در آموزش و پرورش و هم در 
جاهای دیگر دارد، انجام می شود و کمیسیونهای 

مجلس همه می توانند به ما کمک کنند. مسکن 
یکی از مسایلی است که این دولت، کامالً به آن 
توجه کرده و ما در این مساله برنامه ای که داریم، 
تبصره 18 و 19، در تبصره 18 دنبال اشتغال و در 
رأس آن مسأله بافت فرسوده و مسکن هستیم.

رییس جمهور اظهار داشت: جلسات متعددی 
برای بافت فرسوده گذاشتم و داریم موضوع را 
برای  گذاشتم  را  فردی  حتی  می کنیم.  دنبال 
نظارت ویژه برای بافت فرسوده. اگر می خواهیم 
اشتغال را درست کنیم، باید مسکن ما به حرکت 
و  کوچک  بنگاه های  و  صنایع  باید  بیاید،  در 

صادرات غیرنفتی به حرکت در بیاید. حمل و نقل 
ما باید اصالح شود، تا هم موضوع انرژی حل شود 
و هم مسأله اشتغال حل شود.روحانی با اشاره به 
اینکه در منبع دست شما باز است، تصریح کرد: 
به نظر من اگر مجلس، فکر می کند منبع بهتری 
دارد، در تبصره 18 بیاید از منبع بهتر استفاده 
کند، ولی اگر ما برای اشتغال سال های آینده، 
باشیم،  نداشته  درستی  تصمیم گیری  امسال 
باالتر  مسأله ای  هیچ  بدانید،  شما  نمی توانیم. 
باالتر  و هیچ خطری  نیست  اشتغال  از مسأله 
از بیکاری نیست. تمام مسایل از جمله مسایل 

مخدر،  مواد  اجتماعی،  آسیب های  اجتماعی، 
مسأله خانواده، طالق، هر جا که شما بروید، یک 
ریشه اش به مسأله بیکاری و اشتغال برمی گردد.
رییس جمهور ادامه داد: این مسأله بسیار مهم 
ما است که باید آن را حل و فصل کنیم. قادر 
هستیم حل و فصل کنیم. شما می گویید دولت 
منبع  می خواهم  من  و  گذاشته  منبعی  یک 
دیگری تعیین کنم. اهال و سهال، شما یک منبع 
بهتر پیدا کنید، ما در خدمت شما هستیم. مجددا 
تأکید می کنم دولت می داند که در سایه وحدت 
قوا می تواند کارش پیش برود.روحانی خاطرنشان 
کرد: ما در حسن نیت مجلس و نمایندگان هیچ 
تردیدی نداریم. نمایندگان محترم با حسن نیت 
دارند دنبال می کنند. نماینده ملت هستند. هم 
شما و هم من نماینده مستقیم ملت هستیم. 
یعنی رییس جمهور نماینده مستقیم کل ملت 
است. تک تک شما هم هر کدام نماینده حوزه 
انتخابیه هستید که وقتی رأی می گیرید طبق 
قانون اساسی نماینده همه ملت می شوید و در 
برابر همه ملت مسئولید.رییس جمهور تاکید 
کرد: بنابراین هر دو نماینده مردم هستیم و از 
طرف مردم انتخاب شدیم. باید دست به دست 

هم دهیم و مشکل مردم را حل کنیم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: استقرار گمرك الکترونیک و یکپارچه 
کار بزرگی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است.

به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رساني ریاست جمهوري، اسحاق 
جهانگیري، دیروز در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به 
گزارش رئیس کل گمرك جمهوري اسالمي ایران از اقدامات صورت 
گرفته در استقرار گمرك الکترونیک و یکپارچه که از طرح هاي اقتصاد 
مقاومتي است، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابي کرد و افزود: استقرار 
گمرك الکترونیک و یکپارچه با چند هدف در دستور کار دولت قرار 
گرفت که یکي از این اهداف شفاف سازي و مقابله با فساد بود و در 
کنار این دستاورد، امور تجاري کشور نظیر صادرات، واردات و ترانزیت 
به میزان قابل توجهي تسهیل و تا حد زیادي از قاچاق کاال نیز ممانعت 
شد.وي با بیان اینکه دولتي بودن اقتصاد کشور یکي از اصلي ترین 
دالیل گسترش دامنه فساد در کشور است، گفت: در دولت تدبیر و 
امید بارها به طور جدي اعالم کردیم که در مبارزه با فساد هیچ خط 
قرمزي وجود ندارد و هر کس که به فساد آلوده شود باید با او برخورد 
شود.آقاي جهانگیري ادامه داد: یکي از برنامه هاي دولت براي مبارزه 
با فساد، پیشگیري از بروز تخلفات بود که در همین راستا راه علمي 
براي جلوگیري از فساد،  ایجاد سامانه هاي الکترونیکي است که در تمام 
دستگاه هاي اجرایي این برنامه به صورت جدي دنبال مي شود و گمرك 
جمهوري اسالمي ایران یکي از نمونه هاي روشن و موفق در این برنامه 
بوده که توانسته است با استقرار گمرك الکترونیک و یکپارچه، ارتباط 
میان ارباب رجوع و کارشناسان گمرك را قطع و دستاوردهاي خوبي را 
در مبارزه با فساد حاصل کند.معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: دولت 
عالوه بر تالش و برنامه ریزي در جهت ایجاد سامانه هاي الکترونیکي، 
مصوب کرد که در هر دستگاه اجرایي کارگروهي به ریاست باالترین مقام 

دستگاه و با عضویت حراست، بازرسي و بخش حقوقي دستگاه تشکیل 
شود و ضمن شناسایي گلوگاه هاي فساد، به از بین بردن این گلوگاه 
ها اقدام کند.وي همچنین با اشاره به وجود برخي تخلفات و فسادها 
در دستگاه هاي مستقر در استان ها و شهرستان ها، از استانداران و 
فرمانداران کشور خواست این موضوع را به طور جدي پیگیري کنند.
آقاي جهانگیري در ادامه با تاکید بر اهمیت رضایتمندي مردم،  یکي 
از اقدامات دولت در جهت خدمت رساني هر چه سریع تر به مردم را 
اجراي دولت الکترونیک دانست و گفت: در راستاي خدمت به مردم و 
جلب رضایت آحاد جامعه، رئیس جمهور دستور داده است که در هر 
دستگاه اجرایي میزي براي اطالع رساني و راهنمایي ارباب رجوع تعریف 
شود تا مردمي که براي امور اداري به دستگاه هاي اجرایي مراجعه مي 
کنند، معطل و سردرگم نشوند و عالوه بر این اقدام، گروه هایي نیز مامور 
شدند تا به صورت سرزده به دستگاه هاي اجرایي مراجعه کنند و نحوه 
خدمت رساني و میزان رضایتمندي مردم را مورد بررسي قرار دهند.

معاون اول رئیس جمهور تسهیل و بهبود کسب و کار را از دیگر اهداف 
استقرار گمرك الکترونیک و یکپارچه برشمرد و اظهار داشت: با استقرار 
این سامانه،  درآمد گمرك جمهوري اسالمي ایران از 8000 میلیارد 
تومان در سال 91 به 22 هزار میلیارد تومان در سال 96 افزایش یافته 
و این در حالي است که میزان واردات کشور با کاهش مواجه بوده است.

وي همچنین با اشاره به کاهش میانگین زمان واردات از 26 روز به 3 
روز و کاهش میانگین زمان صادرات از ۷ روز به یک روز پس از استقرار 
گمرك الکترونیک و یکپارچه، گفت: کاهش زمان امور گمرکي به میزان 
قابل توجهي صرفه جویي در زمان منجر مي شود و اگر هزینه میزان 
معطلي ارباب رجوع پیش از استقرار گمرك الکترونیک و یکپارچه با 
وضعیت فعلي مقایسه شود، شاهد صرفه جویي فراواني در زمان و هزینه 

ها خواهیم بود.
آقاي جهانگیري همچنین با تاکید بر لزوم حذف مقررات زاید که موجب 
معطلي کارها مي شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه دستگاه هاي 
اجرایي از طریق سامانه هاي ایجاد شده مي توانند پاسخ ها و استعالم 
هاي الزم را به صورت آنالین و برخط به گمرك ارائه کنند که این امر 
نقش موثري در از بین رفتن توقف و معطلي کارها داشته است.معاون 
اول رئیس جمهور با اشاره به نقش پراهمیت استقرار گمرك الکترونیک 
و یکپارچه در جلوگیري از قاچاق کاال، تصریح کرد: هدف گذاري گمرك 
جمهوري اسالمي ایران این بود که اجازه ندهد قاچاق کاال از مراکز 
رسمي انجام شود که خوشبختانه امروز با استقرار سامانه هاي مختلف و 
از طریق به کارگیري تجهیزات جدید نظیر ایکس ري پرسرعت شاهد 
آن هستیم که امکان قاچاق کاال از مبادي رسمي کشور به میزان قابل 
توجهي کاهش یافته است.وي همچنین با اشاره به ادعاي دست داشتن 

برخي مسئوالن و فرزندانشان در قاچاق کاال،  از قوه قضاییه خواست این 
موضوع را با جدیت پیگیري کند و افزود: هر مسئولي در هر رده اي که 
باشد حتي اگر دخالت غیرمستقیم در قاچاق کاال داشته باشد،  صالحیت 
حضور در دولت را ندارد و حتما با وي برخورد خواهد شد و قوه قضاییه 

هم باید عالوه بر دولت، با آن فرد برخورد کند.

سعید       شفیعیان
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شفافیت تنها راه جلب اعتماد عمومی
* مرتضی بهشتی 

خبر خوبی که این روزها از زبان رئیس جمهور محترم شنیده می شود 
شفافیت در تخصیص بودجه های نهادهای دولتی و غیردولتی است که 
در جای خود قابل تحسین است.این حق عمومی است که بتواند ؛ میزان 
اعتبارات و پرداخت ها را در تابلوی دولت رصد کند زیرا بودجه های سالیانه 
امانتی است که مردم و نمایندگان دراختیار دولت گذاشته اند و رفتاری 
خالف برنامه مصداق کامل خیانت در امانت است لکن انتظار این است که 
در کنار این کار ارزشمند ؛ دولت بودجه های در اختیار را هم در تابلوی 
دولت نشان بدهد تا مردم بتوانند بدون کمترین مانعی دسترسی به این 
بخش از بودجه و مصارف آن هم پیدا کنند. گرچه اختصاص ردیف بودجه 
ای برای مقامات که با تصمیم ایشان و خارج از نظارت مجلس و دیوان 
محاسبات و بدون در نظر گرفتن سیاست های ندوین شده در مجلس 
شورای اسالمی مفسده انگیز بوده و با اساس نظام برنامه ریزی در مغایرت 
می باشد زیرا بودجه تابع برنامه تصویب شده است و نمی توان ردبفی را تابع 
اراده مسئوالن کرد که در مسافرت ها یا مناسبت ها هزینه کنند و مکانیزم 
مدیریت پولی کشور را گرفتار هرج و مرج کرد. تالی فاسد این نوع اقدامات 
باعث سوء تفاهمات فراوانی بین مردم و حاکمیت می شود و زمینه بدبینی 
و گسترش شایعاتی می شود که اگر فرض یگیریم مسئوالن در رده های 
مختلف از بهترین های روزگلر هم باشند ولی هزینه اداره کشور را باال می 
برد و موجب افزایش بد بینی ها می شود.آموزه های دینی ما هم چنین 
راهنمایی کرده است که می فرمایند: » اتقوا من مواضع التهم « از اینکه در 

موضع تهمت دیگران قزار بگیرید دوری کنید.  
در طول چهل سال گذشته به ویژه در سال های اخیرکه بی توجهی به 
این نوع نصایح و ارشادات گسترش یافته است و هر روز شایعات جدید و به 
هم ریختن نظم اداری فکری مردم و احراز تخلفات اقتصادی از سوی افکار 
عمومی یاعث رنجش مردم شده است ؛ ضرورت حذف اینگونه امکانات و 
ویژه برای مدیران اجتناب شود و اگر امکانش نیست حداقل میزان بودجه 
های در اختیار هر یک از مدیران به تفکیک در تابلوی دولت نشان داده 
شود / زیرا مشکل فکری عموم مردم با حاکمیت ، حول اینگونه هزینه های 
نابجا و خارج از برنامه می باشد و همین امر در بخش های مختلفی از جامعه 
موجبات گسست و فاصله بین مردم وحاکمیت گردیده است که خطرات آن 
، به میزانی سوزان است که با هیچ قدرت و ارعابی نمی توان جامعه را توجیه 
کرد.بنابراین پیشنهاد اول حذف این گونه ردیف های بودجه ای است و در 
صورت عدم امکان میزان بودجه های دراختیار و مصارف آن در تابلوی دولت 

به نمایش عمومی قراردهید.
alborz.payam@gmail.com

سراسر خاک آمریکا در تیرس موشک های کره شمالی
رهبر کره شمالی: کلید پرتاب موشک های هسته ای در دفتر کار من قرار دارد.به 
گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، رهبر کره شمالي اعالم کرد تمام خاك آمریکا 
در تیررس موشک هاي این کشور قرار دارد.رهبر کره شمالي در یک سخنراني 
تلویزیوني به مناسبت سال نو میالدي با بیان اینکه دو کره باید روابط با یکدیگر را 
بهبود بخشند گفت مسیر گفتگو باز است.وي افزود درحال بررسي اعزام هیئتي از 
کره شمالي به بازي هاي المپیک مي باشد که قرار است در کره جنوبي برگزار شود.

وي در سخنراني تلویزیوني خود به مناسبت سال نو میالدي گفت :» سراسر خاك 
آمریکا در تیررس تسلیحات هسته اي ما است و دکمه هسته اي همیشه روي میز 
من است. این یک واقعیت است نه یک تهدید.«وي افزود آمریکا هرگز قادر به آغاز 

جنگ علیه کره شمالي نخواهد بود.

دشمنان کمر همت برای ایجاد 
ناآرامی در ایران بسته اند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: تمامی 
دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسالمی ایران 
کمر همت خود را برای تحریک مردم و تهییج آن ها 

به تجمع و ایجاد ناآرامی بسته اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر سرتیپ »امیر 
حاتمی« وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
اشاره  با  دفاع  وزارت  کارشناسان  و  مدیران  جمع 
به حوادث چند روز اخیر در کشور اظهار داشت: 
باید با همبستگی، اتحاد و انسجام ملی، توطئه ها و 
فتنه های بیگانگان را ناکام بگذاریم.وی با بیان اینکه 
با آرامش، امنیت و نظم در چارچوب قانون می توان 
مطالبات را پیگیری کرد، افزود: مردم عزیزمان طی 
چهار دهه گذشته به خوبی نشان داده اند که همواره 
با تاکید بر روش های قانونی، پیگیر حقوق حقه خود 
بوده و خواهند بود.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح با بیان اینکه در شرایط کنونی تمامی دشمنان 
قسم خورده نظام جمهوری اسالمی ایران کمر همت 
خود را برای تحریک مردم و تهییج آن ها به تجمع و 
ایجاد ناآرامی بسته اند، تصریح کرد: استکبار جهانی 
و دشمنان کشورمان، ایرانی ناامن و بی ثبات را در 
سر می پرورانند.امیر حاتمی با اشاره به اینکه دولت 
و تمامی دستگاه های خدمتگزار از هیچ کوششی 
برای برطرف کردن مشکالت مردم فروگذار نخواهند 
کرد، گفت: حفظ آرامش و نظم، تمکین به قانون 
و قانونگرایی، تقویت وحدت و انسجام و هماهنگی 
برای پیگیری خواست و مطالبه مردم، بهترین راه 
به  پاسخگویی مناسب  و  امنیت عمومی  برقراری 

نیازهای مردم است.

»هشدار قرمز« دبیرکل سازمان ملل
متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  گوترش«  »آنتونیو 
پیام   ،)2018( میالدی  جدید  سال  آستانه  در 
»هشدارقرمز« صادر کرد و در آن گفت، جهان از 
سال 2016 که وی فراخوان صلح را داد، »به عقب 

برگشته است.«
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، گوترش همچنین 
درباره احتمال تعمیق درگیری ها در سال 2018 
میالدی هشدار داد و در پیامی ضبط شده گفت: 
در روز سال نو 2018، من درخواست نمی کنم، این 
یک هشدار و هشداری قرمز برای جهان ما است.
دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت، درگیری 
که  است  حالی  در  این  و  کرده  بروز  جدید  های 
درگیری های دیگر تعمیق شده اند. وی خاطرنشان 
کرد که تهدیدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی، 
جنگ هسته ای و نقض حقوق بشر همگی بزرگتر از 
گذشته شده است. گوترش همچنین گفت که ملی 

گرایی و بیگانه ستیزی افزایش یافته است. 

یادداشتخبر

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1396603310100053۷4 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر پورمحمدی  فرزند علی به 
شماره شناسنامه 55093  کد ملی 4130539159 صادره از  بروجرد در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 314/8 مترمربع  پالك 1258 فرعی از 
163 اصلی واقع در کرج - فردیس - فلکه اول - کوچه رادیولوژی - پالك 23  خریداری 
از مالک رسمی آقای بهرام فراز محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2064
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/2۷

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

مفقودی 
جواز سالح دولول ساچمه زنی ته پر کالیبر 12 با شماره سالح 3660 مدل کوسه 
ساخت مجارستان بنام فرزاد محمد زاده طالشی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

بابل ساقط می باشد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   4۷1 شماره  شناسنامه  دارای  کرمی  ستاره  سیده  خانم   
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  کالسه 15/1292/96از 
در   505 شناسنامه  و  میرکالیی  زاده  زکی  محمد  سید  شادروان  که  داده  توضیح 
آن  الفوت  حین  ورثه   گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  96/9/20اقامتگاه  تاریخ 
ملی  شماره  به  محمد  سید  فرزند  زاده  زکی  علی  سید    -1 از:  عبارتند  مرحوم 
2050918356پسر متوفی 2-  سید فاطمه زکی زاده میرکالیی فرزند سید محمد 
به شماره ملی2050608896 دختر متوفی 3- سید ستاره کرمی میرکالیی فرزند 

سید ولی به شماره شناسنامه 4۷1 نسبت به همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم  
بابل در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه مورخ 96/6/12 شورای اسالمی   شهرداری 
شهر بابل 18 دستگاه از خودروهای خود را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده 

عمومی با مشخصات ذیل  به فروش برساند.

قراردادهای شهرداری  به واحد  تاریخ 96/10/26  تا  این آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  لذا متقاضیان محترم می 
مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید و بررسی دقیق پیشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به 

همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نماینده 
ضمنًا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 96/10/24لغایت 96/10/26از ساعت 11:30 صبح تا 15 از خودروها به 

آدرس بابل میدان قاضی کتی تاسیسات شهرداری بازدید به عمل آورند
 آخرین مهلت تحویل اسناد روز سه شنبه مورخ 96/10/26می باشد 

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخ96/10/27راس  ساعت 13 می باشد 
انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهند ماند و پس از عقد قرارداد  سپرده نفرات اول دوم و سوم مزایده تا زمان 

نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد
 تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423یا 32223401داخلی 268می باشد. 

محسن کبود فیروزجایی شهردار بابل

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجراي طرح 
ضربتي اشتغال 450 هزار نفري در سال آینده 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، صادق نجفي 
و شهرکهاي  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
صنعتي ایران در نشست خبري ارائه تسهیالتي 
چون پرداخت حق بیمه کارفرمایي از جانب دولت 
تسهیالت  و  یارانه  هاي  پرداخت  طور  همین  و 
6 تا 14 درصدي از جانب دولت را زمینه هاي 
دستیابي وزارت صنعت ، معدن و تجارت به این 
هدف برشمرد.معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت 
با اشاره به وجود حدود صد هزار واحد در شهرك 
هاي صنعتي گفت، بیش از 40 هزار واحد از آنها 
پروانه بهره برداري گرفتند و بیش از 33 هزار واحد 
آنها فعال هستند.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرك هاي صنعتي ایران در ادامه نشست خبري 
امروز خود با اشاره به سخنان دیشب رئیس جمهور 
در جلسه هیئت دولت مبني بر ضرورت اطالع 
رساني شفاف اقدامات انجام شده ازجانب دولت به 
نقش مهم رسانه ها در این کار تاکید کرد.صادق 
نجفي معیشت مردم و بیکاري را دو موضوع و 
اولویت مهم رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دانست و گفت: ساماندهي و به وجود 
آوردن صنایع کوچک براي حل بخشي از مسایل 
و مشکالت اقتصادي کشور از جمله وظایف مهم 
سازمان صنایع کوچک وشهرك هاي صنعتي است.

به گفته نجفي بیش از 90 درصد از صنایع کشور، 
کوچک و متوسط هستند، بیش از 960 شهرك 

صنعتي داریم که بیش از ۷00 شهرك از آن ها 
فعال هستند و امکان سرمایه گذاري در آنها وجود 
دارد.معاون وزیر صنعت گفت: اولویت ما در حال 
حاضر صنایع کوچک است، به ظرفیت رساندن 
صنایعي که با ظرفیت کامل کار نمي کنند براي 

ایجاد اشتغال از اولویت هاي ما است. 
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  معاون 
بازار داخلي  نوسازي واحدهاي صنعتي و ایجاد 
و خارجي به موازات یکدیگر از مهمترین برنامه 
هاي سازمان صنایع کوچک است. وی تاکید کرد: 
به ظرفیت کامل رساندن 20 هزار واحد صنعتي 
در 4 سال آینده در دستور کار است، ضمن آنکه 

توجه به روستاها و راه اندازي نواحي و شهرك 
هاي صنعتي در این مناطق را در اولویت قرار داده 
ایم.صادق نجفي با یادآوري اینکه فضاي کسب و 
کار را در شهرك ها باید بهبود ببخشیم گفت: در 
پي افزایش اختیارات به شهرك ها هستیم، و در 
این باره با وزارت نیرو، بانکها و دستگاههاي مرتبط 
خرید  براي  گفت:  داشتیم.وي  خوبي  جلسات 
کاالي ایراني باید انگیزه در مردم به وجود آید، 
رسانه ها در این موضوع مي توانند کمک کنند، 
ایجاد کمپین براي خرید کاالي ایراني در ماههاي 
پر خرید مانند اسفند ماه پیشنهاد خوبي است .
وي همینطور ابراز امیدواري کرد : با حضور جوانان 

نخبه و به کمک رسانه ها آینده درخشاني داریم، 
راهبردها و اهداف برنامه ششم توسعه، چشم انداز 
20 ساله و اسناد باالدستي افق پیش روي ماست .

معاون برنامه ریزي سازمان صنایع کوچک با اشاره 
به فعالیت 53 شرکت مدیریت صادرات در کشور 
ارزش صادرات این شرکتها را 50 میلیون دالر 
تاکنون یک  ابتداي سال  از  اعالم کرد و گفت: 
میلیارد و 300 میلیون دالر محصوالت صنایع 
کوچک به خارج کشور صادر شده است.به گفته 
این مقام مسئول از ابتداي سال تاکنون هزار و 
۷۷4 واحد صنعتي به بهره برداري رسیده و براي 
2۷ هزار و 290 نفر شغل ایجاد شده و همینطور 
هزار و 13 واحد بازفعال شده که اشتغال 1۷ هزار 
و 868 نفر را دربرداشته که با در نظر گرفتن دیگر 
اقدامات، در بخش تولید و در 10 ماه امسال در 
شهرکها و نواحي صنعتي 66 هزار و 5۷3 شغل 
به وجود آمده است. مقیمي ادامه داد: از ابتداي 
سال تاکنون 81 کارگاه را واگذار کردیم و 5 هزار 
و 301 دوره آموزشي برگزار کردیم که 11۷ هزار 
و 843 نفر اموزش دیدند و در زمینه الکترونیکي 
را  از خدمات سازمان  کردن خدمات، 2۷ مورد 
رساندیم. استخدامي  و  اداري  سازمان  تایید  به 
وي از ابالغ برنامه شناسایي ظرفیت هاي تولید 
ملي به استان ها و از دستور کار بودن بروزرساني 
اطالعات واحدها و طرح ها با صحت سنجي خبر 
داد و گفت: در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 
براي شرکت هاي واقع در شهرکهاي صنعتي تا 

13 سال معافیت مالیاتي وجود دارد.

تسهیالت 6 تا 14 درصدي از جانب دولت: 

طرح ضربتي براي ایجاد 450 هزار شغل

عیار امریکا و اذنابش 
در ایران عیان شد

افزایش تعرفه واردات خودرو 
در دستورالعمل جدید

سخنگوی ارشد نیرو های مسلح: ورود عالی ترین 
مقام رژیم آمریکا در حمایت از اغتشاشگران 
حاکی از برنامه ریزی این کشور برای راه اندازی 

فتنه جدید در ایران بود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛  سردار 
سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری با توجه به 
پاره ای اغتشاشات که سبب خسارت به اموال 
عمومی شد، اظهار داشت: ورود عالی ترین مقام 
رژیم آمریکا در حمایت از اغتشاشگران همراه 
با تعدادی دولت ها و رسانه های استکباری از 
جمله بی بی سی حاکی از برنامه ریزی آمریکا 
برای راه اندازی فتنه جدید در ایران بود که بجز 
خفت و ناکامی برای دشمنان انقالب اسالمی 
به همراه نداشت.وی افزود: حضور طیف های 
مختلف ضد انقالب از باقیمانده های خانواده 

تروریستی  گروهک  سرکرده  تا  پهلوی  بدنام 
منافقین و جنایتکاران داعش و امثال آن در 
طرح فتنه آمریکا در جمهوری اسالمی ایران، 
حجم، سطح و اندازه مخالفان و معاندان ضدالهی 
و ضدمردمی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران را به درستی پیش روی افکار عمومی قرار 
داده است.سردار جزایری خاطرنشان کرد: نقشه 
های شیطانی و سخیف حاکمان شرور آمریکا 
و صهیونیسم بین الملل علیه انقالب اسالمی 
در حالی است که آمریکا در سال گذشته با 
دهها نوع مخالفت های مردمی با سیاست ها 
و اقدامات واشنگتن مواجه بود و پیش بینی 
می شود موج مخالفت و آشوب های مردمی 
علیه دولت شرور آمریکا در سال جاری مسیحی 

بیش از گذشته ادامه یابد.

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: با آغاز مجدد 
ثبت سفارش واردات خودرو قیمت خودروهای 
وارداتی موجود در بازار که با هزینه های پیشین 

وارد کشور شده باید کاهش یابد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، شهرام آزادی 
اظهار کرد: دولت در دستورالعمل جدید واردات 
خودرو تعرفه واردات این محصول را حدود 20 
تا 30 درصد افزایش داده است ضمن آنکه نرخ 

دالر نیز رشد حدودا ۷، 8 درصدی داشته است.
قیمت  رشد  بر  عوامل  این  اینکه  بیان  با  وی 
خودرو اثرگذار است، خاطرنشان کرد: البته باید 
توجه شود که خودروهایی که هم اکنون در بازار 
موجود است با نرخ ارز و تعرفه های پیشین وارد 
کشور شده بنابراین این خودروها نباید مشمول 
افزایش قیمت شوند و قیمت این محصوالت که 

در هفته های اخیر رشد بی ضابطه ای داشته است 
باید کاهش یابد.

نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
طوسی ادامه داد: در خودروهایی که از این پس 
با نرخ ارز و تعرفه های جدید وارد می شوند نیز 
حداکثر 20 تا 30 درصد رشد هزینه های واردات 
را خواهیم داشت در حالیکه برخی خودروهای 
موجود در بازار در چند هفته اخیر بیش از این ها 
افزایش قیمت داشته اند.وی تصریح کرد: بنابراین 
در مجموع می توان گفت که از یک سو قیمت 
نرخ های  به  باید  بازار  در  موجود  خودروهای 
حدود دو ماه پیش کاهش یافته و از سوی دیگر 
خودروهایی جدید وارداتی نیز بیش از 20 تا 30 
درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ های حدود دو 

ماه پیش نباید داشته باشند.
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آگهی مناقصه عمومی
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
جلسه   4 بند  باستناد  دارد 
به  12 شورای محترم اسالمی شهر نسبت 
اجرای توسعه و نگهداری پروژه های فضای 
سبز از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
لذا متقاضیان واجد صالحیت جهت دریافت 
به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مناقصه  برگه 

واحد فضای سبز مراجعه نمایند./پ
مبلغ اعتبار: 12/000/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک: 96/10/24
شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

 نوبت دوم

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

تجدید آگهی مشارکت
شهرداری صفادشت در نظر 
جلسه   8 بند  باستناد  دارد 
به  8 شورای محترم اسالمی شهر نسبت 
مشارکت  طریق  از  گذار  سرمایه  جذب 
پروژه  اجرای  جهت  خصوصی  بخش  با 
مجتمع تجاری و اداری نور )زمین حمام( 

از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه شرایط 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند. 10/3/پ
پایان تحویل مدارک: 96/10/24

شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

 نوبت دوم

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

تجدید آگهی مناقصه
شهرداری صفادشت در نظر 
مصوبه   2 بند  باستناد  دارد 
نشست شماره 97 شورای محترم اسالمی 
طریق  از  آسفالت  خرید  به  نسبت  شهر 

مناقصه اقدام نماید.
جهت  صالحیت  واجد  متقاضیان  لذا 
اطالعات  کسب  و  مناقصه  برگه  دریافت 

بیشتر به واحد عمران مراجعه نمایند./پ
مبلغ اعتبار: 10/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 96/10/24

شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

 نوبت دوم

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1396603310100053۷6 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود ملک  فرزند مهدی  به 
شماره شناسنامه 215  کد ملی4132140385 صادره از بروجرد در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 314/8 مترمربع پالك 1258 فرعی از 
163 اصلی واقع در کرج - فردیس - فلکه اول - کوچه رادیولوژی - پالك 23 خریداری 
از مالک رسمی آقای  بهرام فراز  محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 2061
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/2۷

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139660331010005615  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حسین پیرولی زاده فرزند 
عباسعلی به شماره شناسنامه 432 صادره از )بروجرد( اشترینان در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 210/25 مترمربع مفروز از پالك 14۷65 فرعی از163 اصلی واقع  در 
البرز خریداری از مالک رسمی سید علی آستان بوس محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1918
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/2۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/12

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139660331010005516  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عفت سیاری فرزند علی  
به شماره شناسنامه 365 صادره از بندر امام خمینی )ماهشهر( در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 183/۷0 مترمربع مفروز از پالك 2۷۷۷ فرعی از 163 اصلی واقع در 
کرج - فردیس- کانال غربی - بلوارقریشی - کوچه هشت متری - پ 14 خریداری از 
مالک رسمی آقای بررضا ایرانپور محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 1922
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/2۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/12

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

آگهی احضار متهم
 )مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه 960998842650042 این شعبه متهم به نام سجاد لطفی زاد فرزند 
گل مراد متهم است به سرقت با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات 
ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )یکماه 
از تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد و قانونا نیز می 
توانند یک نفر وکیل به همراه داشته باشند بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر 

موجه، موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی ایالم- 

آگهی احضار متهم
 )مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه 96099884265001۷9 این شعبه متهم به نام میر جابر سید احمدی 
فرزند میر هدایت متهم است به کالهبرداری اینترنتی به مبلغ دو میلیون ریال حسب 
شکایت افراسیاب راسخی با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات 
ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )یکماه 
از تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد و قانونا نیز می 
توانند یک نفر وکیل به همراه داشته باشند بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر 

موجه، موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی ایالم

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 96104066110081۷9 در خصوص شکایت آقای کوروش دانیالیان فرزند 
علی اله علیه بیژن میر ساالری دائر بر ضرب و جرح عمدی بوسیله چاقو به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت متهم و در راستای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نامبرده از تاریخ 
نشر آگاهی تا ظرف 30 روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660301060003621 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی 
/ خانم طاهره صادقین فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۷328 صادره از خوانسار در 
ششدانگ یک باب خانه / به مساحت 120 متر مربع پالك 184فرعی از 12اصلی واقع 
در ..... قریه خیر آباد  ورامین ...... خریداری از مالک رسمی /خانم ....زهرا حسن زاده ... 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 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: 1396/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/26

م.الف 708ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   61 شماره  شناسنامه  دارای  طلب  صفا  حسن  آقای 
1/96ش/13۷9 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سلیمان کمیزی بشناسنامه شماره3۷۷ در تاریخ 89/11/25 اقامتگاه دائمی 

خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-متقاضی فوق الذکرحسن صفا طلب نام پدرسلیمان شماره شناسنامه 61متولد 42

2-کبری کمیزی نام پدرسلیمان ش ش ۷5 متولد 35 
3-علی اصغر کمیزی نام پدر سلیمان  ش ش  ۷12متولد 25

4-فاطمه کمیزی نام پدرسلیمان ش ش 42 متولد 19
5-زهرا کمیزی نام پدر سلیمان  ش ش 42متولد 31

6-سکینه کمیزی نام پدر سلیمان ش ش 43 متولد 45
۷-حسین کمیزی نام پدر سلیمان ش ش 215 متولد 39 

8-خیر النساء کمیزی نام پدر علیرضا ش ش 150 متولد 1301
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 1511خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

برگ اجرائیه
محل  پدرعبدالکریم،شغل-نشانی  ،نام  البوغبیش  له:مکیه  محکوم  مشخصات 
اقامت:سربندرفازیک مفتح 11نیلوفر3جنب آپارتمان مارال پالك68 –مشخصات محکوم 
علیه:فاضل عساکره،نام پدر زوید،شغل-نشانی محل اقامت:مجهول المکان-محکوم به:به 
موجب دادنامه شماره 484/96مورخ قاضی شورای حل اختالف شعبه بندرامام خمینی)ره(

مجتمع-محکوم علیه فاضل عساکره محکوم به پرداخت مبلغ 200/000/000ریال بابت 
نفقه به عالوه هزینه دادرسی درحق محکوم له خانم مکیه البوغبیش صادرواعالم می 
دارد .به استناد ماده29قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف است پس ازابالغ 
اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد درغیراینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام 

قانونی از سوی اجرای احکام شورای حل اختالف صورت می پذیرد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان بندرامام خمینی)ره(-وحید خندانی

آگهی حصر وراثت
آقای الزم سبهان دریساوی،نام پدرحسین بشناسنامه 35۷60صادره از آبادان درخواستی 
به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم حسین سبهان 
دریساوی بشناسنامه 1۷1صادره آبادان در تاریخ 1365/3/2۷در اهواز اقامتگاه غیر دائمیش 
فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر 2-هوشنگ بشناسنامه 
بشناسنامه 3۷605آبادان)پسران  بشناسنامه 8۷5آبادان4-کاظم  1810آبادان 3-رضا 
فردبشناسنامه  دریس  متوفی(6-هیله  )دختر  35۷آبادان  بشناسنامه  متوفی(5-مالیه 
قانونی مراتب مزبوررادریک  انجام تشریفات  با  538آبادان)همسرمتوفی(و الغیر.اینک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزداو باشد ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری 

و رسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:)9/1046(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

وجود تنها یک کارگاه طالسازی در 
گلستان با پروانه استاندارد

سلیمانی- گلستان: مدیرکل استاندارد گلستان 
اظهار داشت: در استان گلستان، تنها یک کارگاه 
طالسازی دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد 

می باشد.
محمود فرمانی با بیان این مطلب که سازمان ملی 
انگ گذاری  قانونی  تنها مرجع  ایران  استاندارد 
افزود:  باشد؛  می  گرانبها  فلزات  عیار  تعیین  و 
اهمیت  حائز  جنبه  دو  از  طال  استانداردسازی 
است: 1- حفظ و حراست از حقوق مصرف کننده 

2- توجه به حقوق تولید کننده.
داشت:  اظهار  گلستان  استاندارد  شورای  دبیر 
طال،  مصنوعات  تولیدکننده  واحدهای  الزامات 
دارا بودن جواز یا پروانه تولید و یا معادل آن از 
مراجع ذیصالح؛ دارا بودن کد ساخت از ادارات 
کل استاندارد استان ها و حک نمودن آن بر روی 
مصنوع طال و درج آن بر روی فاکتورهای فروش 
خود؛ دارا بودن پروانه کاربرد عالمت استاندارد و 
حک نمودن آنها بر روی مصنوعات طال طبق 
ایران به شماره 2132؛ استفاده  استاندارد ملی 
از فاکتورهای معتبر در مبادالت خرید و فروش 
و ارائه این فاکتورها به بازرسان و نمونه برداران 
اداره کل جهت رویت و بررسی درج کد ساخت؛ 
همکاری های الزم با بازرسان و نمونه برداران اداره 
کل؛ و پرداخت کارمزد خدماتی مرتبط می باشد.

فرمانی تاکید کرد: مشتریان در هنگام خرید طال 
تنها به عدد ۷50 روی مصنوع اکتفا نکنند، چرا 
که این عدد صرفا نشان دهنده عیار طال می باشد. 
همچنین ضروری است طالیی که انتخاب می 
شود دارای کد شناسایی )کد ساخت( و عالمت 
استاندارد باشد. این کد ساخت به صورت یک 
حرف انگلیسی )مختص هر استان( و یک عدد 
است. به گفته فرمانی اهمیت این کد در این است 
که چنانچه پس از خرید طال، مشتری متوجه 
وجود مشکل خاصی در آن شد، می تواند تولید 
کننده را در هر نقطه ای از کشور شناسایی و از 
طریق سامانه شکایات اداره کل استاندارد جهت 

جبران خسارت خود اقدام نماید.

خبر

فرسودگی یک هزار و 300 کیلومتر از شبکه 
آبرسانی روستایی استان مرکزی

استان  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  اراک:  داودی- 
مرکزی گفت: یک هزار و 300 کیلومتر از طول شبکه آبرسانی روستایی 

استان مرکزی فرسوده است و نیاز به مرمت و بهسازی دارد. 
یوسف عرفانی نسب افزود: 30 درصد از مجموع چهارهزار و 100 

کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی استان فرسوده است.
وی، قدمت شبکه آبرسانی روستایی استان را 20 سال عنوان کرد و 
اظهار کرد: حدود 585 میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و بهسازی یک 
هزار و 300 کیلومتر تاسیسات فرسوده آبرسانی روستایی استان اعتبار 

نیاز است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزی گفت: در 
سال جاری 4۷ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی 105 کیلومتر از طول 

شبکه فاضالب روستایی هزینه شده است.
شبکه  آب  ذخیره  مخزن   686 از  درصد   43 افزود:  نسب  عرفانی 
روستایی استان فرسوده است که بیشتر این مخازن فرسوده در آشتیان 
و کمترین آن در شازند واقع شده است. وی اظهار کرد: عواملی مانند 
انشعاب های غیرمجاز، فرسودگی و عمر باالی تاسیسات شبکه توزیع 
منجر به هدررفت آب آشامیدنی می شود. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان مرکزی گفت: اصالح و توسعه شبکه با هدف 
و متعادل کردن فشار آب  مدیریت مصرف آب، کاهش هدر رفت 

مصرفی مشترکان اجرا می شود.
146 هزار و 139 مشترك آب روستایی و ۷94 مشترك آب و فاضالب 
در روستاهای ابراهیم آباد اراك و راونج دلیجان از خدمات آب و فاضالب 

روستایی بهره مند می شوند.

تقدیر معاون اول رئیس جمهور  از زحمات فوالد 
مبارکه در ساخت گندله سازی فوالد سنگان

بهادری- اصفهان: معاون اول رئیس جمهور در بازدید از معادن سنگ 
آهن سنگان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در تکمیل 
زنجیرۀ فوالد و نقش آن در توسعۀ اقتصادی و اشتغال زایی گفت: از 
زحمات ارزشمند فوالدمبارکه در سرمایه گذاری و ساخت کارخانۀ 
گندله سازی 5میلیون تنی فوالد سنگان تقدیر و تشکر ویژه میکنم.
وی افزود: حل مسائل اقتصادی و توسعه ای کشور نیازمند مشارکت 
همۀ بخشه ای نظام است و همه باید در شناخت مسائل اصلی کشور و 
راهکارها تفاهم داشته باشند.جهانگیری تصریح کرد: همه متفق القول 
اند که سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری تنها راه 
برون رفت از مشکالت کشور است و دولت هم در چند سال گذشته 
در این مسیر حرکت کرده است.معاون اول رئیس جمهور گفت یکی 
از مظاهر اقتصاد مقاومتی استفاده از توان متخصصان کشور است که 
در همین افتتاحیه نمونۀ آن را میتوان به خوبی دید.وی همچنین بر 
ضرورت ایجاد اشتغال و مقابله با تورم تأکید کرد. جهانگیری با اشاره به 
ضرورت توسعۀ ریلی در کشور هم گفت: یکی از مهمترین طرحهایی که 
دولت آن را پیگیری میکند، راه آهن خراسان به سیستان و بلوچستان 

است.

خبر

نماینده عالی دولت در استان البرز با بیان 
اینکه هیچ فردی حق ندارد بدون اخذ مجوز 
افزایش قیمت در کاال و خدمات مختلف را 
از  دیشب  تجمعات  در  گفت:  کند،  ایجاد 
که  خواستیم  امنیتی  و  نظامی  نیروهای 
اموال  به  تعرض  اما  کنند  خویشتن داری 
نخواهیم  اجازه  و  است  تامل  قابل  عمومی 
استفاده  سوء  اتفاقات  این  از  عده ای  داد 

کنند.
در  نجفی  محمدعلی  ایسنا؛  از  نقل  به 
و  برنامه ریزی  شورای  جلسه  هشتمین 
توسعه استان که در استانداری البرز برگزار 
و  به شهرك  های صنعتی  توجه  شد، گفت: 
باالیی  اهمیت  از  بخش  این  مشکالت  رفع 

برخوردار است.
نجفی افزود: به دنبال ایجاد نواحی صنعتی 

در نقاط مختلف در استان البرز هستیم.
اشاره  موجود  مشکالتی  به  ادامه  در  وی 
ندارد  حق  فردی  هیچ  اینکه  بیان  با  و 
و  کاال  در  قیمت  افزایش  مجوز  اخذ  بدون 
خدمات مختلف را ایجاد کند، تصریح کرد: 
و  نظامی  نیروهای  از  دیشب  تجمعات  در 
کنند  خویشتن داری  که  خواستیم  امنیتی 
اما تعرض به اموال عمومی قابل تامل است 
و اجازه نخواهیم داد عده ای از این اتفاقات 
دولت  عالی  نماینده  کنند.  استفاده  سوء 
مردم  می دانیم  کرد:  اضافه  البرز  استان  در 
مشکل اقتصادی و اشتغال دارند؛ به همین 

سبب بارها در این باره تذکر داده ام.
اقتصادی  مشکالت  رفع  کرد:  تصریح  نجفی 
در دستور کار قرار دارد، رسانه ها بزرگ نمایی 
نکنند، شب گذشته در البرز چند خبر غلط 
منتشر شد و بزرگ نمایی صورت گرفت. مسئول 

اجرای امور عمومی دولت در استان البرز ادامه 
داد: مشکالت مردم را جدی بگیرید مشکالت 
باید مورد توجه قرار گیرد، تکریم ارباب رجوعان 
در دستگاه های اجرایی و سازمان های مختلف 

دولتی و غیر دولتی الزامی است.

استاندار البرز:    

   مشکالت مردم را جدی بگیرید

 ضرورت فعال شدن شرکت های بندری 
در بازاریابی

 مستمری مددجویان کمیته امداد بوشهر
 ۳ برابر شد

بنادر  سازمان  اقتصادی  و  بندری  امور  معاون 
شرکت  شدن  فعال  خواستار  دریانوردی  و 
های سرمایه گذاری بنادر در زمینه بازاریابی و 
همچنین ارایه طرح های سرمایه گذاری از سوی 
آنها برای حضور در اراضی 2400 هکتاری بندر 

شهید رجایی شد.
به گزارش زمان؛ دکتر محمدعلی حسن زاده 
محمدی با همراهی جمعی از مدیران ارشد حوزه 
معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و 
بندر شهید  از بخش های مختلف  دریانوردی 
رجایی بازدید کردند عضو هیات عامل و معاون 
امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردي 
پس از این بازدید، در نشستی با مدیران شرکت 
های سرمایه گذار بخش خصوصی که در سالن 
شهید  بندر  اقتصادی  ویژه  منطقه  کنفرانس 
رجایی برگزار شد، گفت: در شرایط فعلی اثتصاد 
کشور، ضرورت دارد که به کسب و کار در بنادر 

نگاهی تازه داشته باشیم.
که  دراد  رابطه، ضرورت  در همین  افزود:  وی 
شرکت ها برای رونق بیشتر طرح های سرمایه 
گذاری خود به سمت فعالیت های بازاریابی و 

جذب مشتری باشند.
حسن زاده، بنادر را گلوگاه های اقتصادی کشور 
شدن  خارج  لزوم  بر  تأکید  با  و  کرد  توصیف 
دست  در  گذاری  سرمایه  قرادادهای  وضعیت 
ساخت، افزود: به دنبال تعیین تکلیف پروژه های 

عمرانی مربوط به سرمایه گذاران بخش خصوصی 
هستیم که بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی 

دارند.
بنادر  سازمان  اقتصادی  و  بندری  امور  معاون 
و دریانوردي خاطرنشان کرد: در راستای بسته 
شدن پرونده طرح های نیمه تمام سرمایه گذاری 
در بنادر، برنامه ای در دستور کار داریم که پس 
از انجام بررسی های کارشناسی دقیق، قراردادها 
را مورد بازنگری قرار داده و وضعیت طرح های 

بالتکلیف را مشخص کنیم.
خواستار  اظهاراتش،  از  دیگری  بخش  در  وی 
حضور سرمایه گذاران در اراضی 2400 هکتاری 
بندر شهید رجایی برای ساخت کارخانه، مراکز 

تولیدی وفعالیت های ارزش افزوده شد.
اله مراد عفیفی پور مدیرکل بنادر و دریانوردی 
ارایه گزارشی  به  این نشست  نیز در  هرمزگان 
مختصر از وضعیت طرح های در دست ساخت 
بندر  در  خصوصی  بخش  های  شرکت  توسط 
شهید رجاییی پرداخت و تصریح کرد: برای دهه 
فجر سال جاری، بهره برداری از ۷ طرح عمده 
سرمایه گذاری در بخش های نفتی، آب شیرین 
کن و لجستیک کاال و کانتینر هدفگذاری شده 
است. وی مهم ترین نتیجه این سرمایه گذاری 
ها را رونق اشتغال، ایجاد پویایی در اقتصاد ملی و 
همچنین زمینه سازی برای بهبود معیشت و رفاه 

مردم عنوان کرد.  

احمدی- بوشهر: مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان بوشهر با اشاره به افزایش 
نهاد  این  مددجویان  مستمری  برای  سه 
گفت: در 9 ماه امسال 156.5 میلیارد ریال 
مستمری به مددجویان کمیته امداد استان 

بوشهر پرداخت شده است.
اجرای  بررسی   نشست  در  لطفی  احمد 
کمیته  مددجویان  توانمندسازی  طرح های 
امداد استان بوشهربا بیان اینکه کار آفرینی 
این  اولویت های  از  پایدار   اشتغال  ایجاد  و 
ایجاد  و  با آموزش  اظهار داشت:  نهاد است 
می شود  تالش  مناسب  شغلی  فرصت های 
و  استقالل  به  حمایت  تحت  مددجویان 
تا  برسند  معیشتی  و  اقتصادی  خودکفایی 
بتوان نیازمندان دیگری را جایگزین آنها کرد.

وی به وضعیت پرداخت مستمری مددجویان 
کمیته امداد استان بوشهر پرداخت و  بیان 
کرد: هدف از پرداخت مستمری رفع نیازهای 
معیشتی و ضروری مددجویان تحت حمایت 

است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با بیان 
از  بخشی  ماهانه  مستمری  پرداخت  اینکه 
می کند  برطرف  را  مددجویان  مشکالت 
تصریح کرد: در 9 ماه امسال  156 میلیارد 
و 539 میلیون ریال مستمری در قالب کمک 
معیشت زندگی به مددجویان تحت پوشش 

کمیته امداد استان بوشهر پرداخت شده است.
این  پوشش  تحت  خانوارهای  تعداد  وی، 
با جمعیت  خانوار  و 5۷3  هزار  را 2۷  نهاد 
52 هزار و ۷53 نفر دانست و با بیان اینکه 
61 درصد خانوارهای تحت حمایت کمیته 
امداد دارای سرپرست زن هستند خاطر نشان 
کرد: 95 میلیارد و 489 میلیون ریال از کل 
این مستمری پرداخت شده به حساب زنان 

سرپرست خانوار واریز شده است.
لطفی از افزایش سه برابری مستمری ماهانه 
مددجویان کمیته امداد استان بوشهر خبر و 
گفت: این مستمری برای خانوار با جمعیت 
یک نفره 950 میلیون ریال در ماه، خانوار 
با جمعیت دو نفره یک میلیون و 980 هزار 
ریال، خانوار با جمعیت سه نفره دو میلیون 
و 530 هزار ریال، چهار نفره سه میلیون و 
3۷0 هزار ریال و خانوار با جمعیت پنج نفره 
به باال سه میلیون و 650 هزار ریال محاسبه 
شده است. وی از ارائه خدمات حمایتی به 
نیازمندان با محرومیت باال خبرداد و  بیان 
کرد: خانوارهای مستمری بگیر به سبب از کار 
افتادگی، درجه محرومیت باال، فوت سرپرست، 
طالق، متارکه و زندانی بودن سرپرست خانوار، 
تحت حمایت قرارمی گیرند و به صورت ماهانه 
از همه خدمات حمایتی کمیته امداد بهره مند 

می شوند تا به مرحله خودکفایی برسند.
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»حفاظت از سفره های آب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است«

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید لوله فوالدی

شماره  به  فوق  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  یزد  ای  منطقه  آب  سهامی  شرکت 
برگزارنماید.  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   200961074000029
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
و  نام در سایت مذکور  خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
در  مناقصه  انتشار  تاریخ  سازند.  محقق  مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت 

سامانه 96/10/19 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 96/10/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 96/11/7
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز شنبه تاریخ 96/11/7

ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
 پاکت های الف: آدرس: یزد، بلوار دانشجو، مجتمع ادارات، شرکت آب منطقه ای یزد، دبیرخانه مدیریت 

حراست - تلفن: 035-38258020
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131، دفتر ثبت نام 

88969737 و 85193768
مدیریت قراردادهای شرکت

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای یزد

1890

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي نوبت دوم

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

شماره  اصالحی  و   1396/06/02 مورخ   139660331011001185 شماره  آرا  برابر 
139660331011002252 مورخ 1396/09/21  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی 
ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمدرضا قراکزلو  بشناسنامه 
شماره ۷4 صادره از کرج فرزند حسن در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت 46۷/44 مترمربع مفروز از پالك شماره 536 فرعی از 146 اصلی واقع در 
البرز و با خریداری از آقایان حسن قراکزلو و امین قراگزلو و خانمها معصومه و فاطمه و زهرا 
قراگزلو و با مالکیت مالک اولیه آقایان یداله و عبدالعلی دهستانی بوده که به موجب دادنامه 
شماره 2۷594 شعبه 14 دادگاه انقالب به نفع ستاد  اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
مصادره گردیده تایید مینماید. 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 یکماه 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. 96/9469/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/09/2۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/12

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

اصالحیه
محمد  آقای  ملی  1396/9/5شماره  مورخه  مصادره  نامه  پیروآگهی 

مدنی5290020551وشماره موتورسیکلت 564/932۷5صحیح می باشد.
مدیردفترشعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرمشهر

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1396603310100053۷۷ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فصیح ملک آبادی فرزند مرتضی  
به شماره شناسنامه 114  کد ملی0651214106 صادره از بیرجند  در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  314/8 مترمربع  پالك 1258 فرعی 
از 163 اصلی واقع در کرج - فردیس - فلکه اول - کوچه رادیولوژی - پالك 23 خریداری 
از مالک رسمی آقای بهرام فراز محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 2062
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/2۷

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

متن آگهی
با توجه به اینکه آقای اسحاق الوار شوش دادخواستی به طرفیت سیمین ترابی همدانی 
دائر بر مطالبه اجرت المثل اموال مطرح نموده لذا با توجه به وصول نظریه کارشناسی 
ظرف هفت روز از تاریخ انتشار آگهی جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی 

نفیا یا اثباتا در این شعبه حاضر شوید . 
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – علیرضا تقی پور . 

دادنامه 
پرونده کالسه 9609986611600300 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
آباد )101 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 96099۷6613500922 شاکی : آقای 
میالد نوری فرزند بهرام به نشانی لرستان خرم آباد پشته حسین آباد پاکمهر 31 نرسیده 
به 20 متری سمت راست انتهای کوچه متهم : آقای رضا سجاد نیا به نشانی متواری 

-------پشته حسین آباد پاکدشت 21 –اتهام: ایراد جرح عمدی با چاقو 
رای دادگاه : در خصوص اتهام رضا سجاد نیا )به جهت عدم حضور متهم مشخصات 
بیشتری از وی در دست نیست ( دایر بر ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت 
آقای میالد نوری فرزند بهرام دادگاه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده با التفات به 
شکایت شاکی و اظهارات وی که منحصرا از متهم مذکور اعالم شکایت و طرح دعوا نموده 
است و با عنایت دالیل و شواهد مندرج در پرونده از جمله تحقیقات مرجع انتظامی و 
اظهارات شهود و مطلعیین محلی جملگی حکایت از صحت ارتکاب بزه توسط متهم دارد 
و پزشکی قانونی نیز تاریخ وقوع صدمات شاکی را ناشی از اصابت جسم برنده قید نموده 
است و متهم نیز در جریان تعقیب متواری بوده و در جلسه این دادگاه نیز حضور نداشته 
و امکان دسترسی به وی میسور نشده است از این رو دادگاه بزهکاری نامبرده را به شرح 
کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب جنبه خصوصی قضیه به جهت عدم امکان 
قصاص و منتفی بودن شرایط اجرای آن و تبدیل به دیه مستند به مواد 449-448-
452-488-۷09-۷10 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 متهم را به پرداخت 
دیات زیر به نفع شاکی ظرف یکسال قمری از تاریخ حدوث محکوم مینماید 1-یک و 
نیم درصد دیه کامل بابت جراحت متالحمه سطح پشتی دست راست 2-یک درصد دیه 
کامل بابت ارش پارگی تاندون انگشت پنجم دست راست و از باب جنبه عمومی بزه به 
اینکه فعل ارتکابی عمال منجر به اخالل در نظم و آسایش عمومی گردیده و بیم تجری 
مرتکب و دیگران را به همراه دارد لذا در جهت حفظ انتظام عمومی و دفاع از صیانت 
جامعه مستند به تبصره ماده 614 از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نامبرده را به 
تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید این رای غیابی محسوب و ظرف 20 روز 
قابل واخواهی در همین شعبه است و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – آرش قاسمی . 

دادنامه 
پرونده کالسه 96099866116002۷9 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
آباد )101 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 96099۷6613500925 –شاکی : آقای 
احمد مرادی میر فرزند علی عباس به نشانی لرستان خرم آباد خ ولی عصر خ سی متری 
گلبرگ 4 حیاط اول –متهمین : 1-آقای رضا گل پور 2-آقای سجاد گل پور همگی به 

نشانی .........متواری-اتهام ها : 1-ایراد صدمه بدنی عمدی 2-توهین 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقایان 1-سجاد 2-رضا شهرتین گل پور )متهمین به جهت 
متواری بودن آدرس و مشخصات بیش تری از آنها در دست نمی باشد (دایر بر ایراد ضرب 
و جرح عمدی ساده موضوع شکایت آقای احمد مرادی میر فرزند علی عباس دادگاه نظر 
به جامع اوراق و محتویات پرونده با التفات به شکایت شاکی و اظهارات وی که منحصرا از 
متهمین مذکور اعالم شکایت و طرح دعوا نموده است و با عنایت به اینکه دالیل و شواهد 
مندرج در پرونده از جمله تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات شهود و مطلعین محلی 
جملگی حکایت از صحت ارتکاب بزه توسط متهمین  دارد و پزشکی قانونی نیز تاریخ وقوع 
صدمات را همزمان با تاریخ وقوع جرم اعالم نموده و صدمات شاکی را ناشی از اصابت جسم 
سخت قید نموده است و متهمین نیز در جریان تعقیب و جلسه این دادگاه حاضر نشده و 
از ابتدای تشکیل پرونده متواری می باشند و تا کنون نیز عذر موجهی ارائه نکرده اند از این 
رو دادگاه بزهکاری نامبردگان را به شرح کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب 
جنبه خصوصی قضیه به جهت عدم امکان قصاص و منتفی بودن شرایط اجرای آن و تبدیل 
موضوع به دیه مستند به مواد 448-449-452-488-۷09-۷10 از قانون مجازات اسالمی 
1392 هر یک از متهمین را مشترکا به پرداخت دیات زیر به نفع شاکی ظرف یکسال قمری 
از تاریخ حدوث محکوم مینماید .1- دو درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه پشت بینی 
2-یک درصد دیه بابت ارش آسیب بافت نرم شانه و چپ و راست و از باب جنبه عمومی 
قضیه به جهت فقد عنصر قانونی دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد این رای غیابی محسوب 
و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه است و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 

20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان است . 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – آرش قاسمی 

وظیفه وزارت بهداشت؛
افزایش رضایتمندی مردم

حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  برخی  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
سالمت و با اجرای طرح تحول نظام سالمت گفت:  اجرای این 
طرح در راستای رعایت حقوق مردم بوده و منجر به رضایت و 
توجه مردم به حوزه سالمت شده است.دکتر سید حسن هاشمی 
اداری که  نظام  بهینه حقوق شهروندی در  اجرای  در  نشست 
به میزبانی وزارت بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه طی طرح 
تحول نظام سالمت برای برخی خدمات پوشش بیمه ای ایجاد 
شد، گفت:  در گذشته می دیدم که هر از گاهی بیماران خاص 
به دلیل کمبود دارو و یا پوشش ناقص بیمه ای تجمع می کردند، 
این در حالیست که طی این چهار سال با چنین مسائلی مواجه 
نبودیم و کمبود دارو هم نداشتیم. البته شاید همه خواسته های 
مردم در این حوزه برآورده نشده باشد، اما در مقایسه با شرایط 
به  منجر  موضوع  این  و  بیشتر  به حوزه سالمت  توجه  گذشته 
رضایتمندی مردم شده است.وی با اشاره به افزایش 30 درصدی 
ظرفیت حوزه آموزشی در گروه های پزشکی و تخصصی طی طرح 
تحول سالمت، اظهار کرد: ما روابط دست و پا گیر در حوزه های 
هنوز  البته  کردیم؛  را حذف  غیره  و  دارو  غذا،    از  اعم  مختلف 
مواردی از این دست وجود دارد که باید شناسایی و حذف شود.
هاشمی افزود: طی اجرای طرح تحول با تغییر تعرفه ها توانستیم 
زیرمیزی راحذف کنیم و تعرفه ها نسبتا واقعی شدند. در عین 
حال به موضوع دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در نقاط 
مرزی و دور افتاده توجه کردیم که کار سختی بود، اما با کمک 
بنابراین قدم های زیادی در  انجام شد.  جامعه پزشکی و دولت 
این حوزه برداشته شده و اقدامات مان نمایشی نبوده است. اگر 
و  روستاها  در  اثری   حاضر  حال  در  بود  نمایشی  اقدامات  این 
نقاط مرزی دیده نمی شد. این در حالیست که به عنوان مثال 
در سیستان و بلوچستان 5۷0 پروژه در حال اجرا داریم و 6000 
پروژه در سراسر کشور در حال اجرا هستند و این موضوع نشان 
می دهد که در حوزه سالمت به حقوق مردم توجه شده است.

هاشمی با بیان اینکه در دولت دوازدهم هم همین مسیر را ادامه 
می دهیم و تالش می کنیم عالوه بر ارائه خدمات اولیه احتیاجات 
مردم در حوزه خدمات ثانویه نیز رفع شود، گفت: ما در این حوزه 
مشکالتی هم داریم، اما اعتراف به مشکالت به اصالح آنها کمک 
کرده و متقاضیان خدمات را آرام می کند. بنابراین بشارت و انزار 
باید در کنار هم اتفاق افتد. باالخره باید بدانیم زیرساخت هایمان 
در حوزه سالمت قدیمی هستند، اما در حال اصالح آنها هستیم. 
همچنین در حوزه سالمت الکترونیک بحث ایجاد پرونده سالمت 
را پیش می بریم و باید توجه کرد که 80 درصد مرگ مردم ما به 
دلیل ابتال به بیماری های غیر واگیر است. بنابراین باید آموزش 
دچار  کمتر  مردم  تا  کنیم  رعایت  را  استانداردهایی  که  دهیم 
بیماری شوند. وی با تاکید بر لزوم کاهش پرداخت از جیب مردم 
نظام سالمت  تحول  آغاز طرح  در  اظهار کرد:  درحوزه سالمت 
میزان پرداخت از جیب مردم در این حوزه 58 درصد بود؛ در 
حالی که در برنامه پنجم توسعه اعالم شده بود که پرداخت از 
جیب مردم در  حوزه سالمت باید به 30 درصد برسد و به ازای 
هر یک درصد کاهش ۷00 میلیارد هزینه شود. امروز می بینیم 
که میزان پرداخت از جیب مردم با یک سوم این هزینه به 38 
درصد کاهش یافته است. حال اگر دولت و مجلس به ما کمک 

کنند، می توانیم این روند کاهشی را ادامه دهیم. 

خبر

شائبه رایگان شدن ثبت نام اولیه 
کارت ملی هوشمند

سخنگوی سازمان ثبت  احوال کشور شائبه 
رایگان شدن ثبت نام اولیه کارت ملی هوشمند 
را رد و درباره آن توضیحاتی بیان کرد.خبری 
مبنی بر »رایگان شدن پیش ثبت نام کارت 
در  پست  ملی  شرکت  که  هوشمند  ملی 
راستای تاکید وزیر ارتباطات و جهت تسهیل 
در ارایه خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی 
برخی  در  شائبه  ایجاد  موجب  کرد«،  اعالم 
ثبت نام  شدن  رایگان  بر  مبنی  شهروندان 
کارت ملی هوشمند شد، شائبه ای که ابوترابی 
سخنگوی سازمان ثبت احوال آن را رد کرد.

وی گفت: دفاتر پست و پیشخوان قبال جهت 
ثبت نام از افرادی که به دلیل عدم دسترسی 
به  اقدام  شخصا  نمی توانستند  اینترنت  به 
کنند،  هوشمند  ملی  کارت   اولیه  ثبت نام 
تومان دریافت  الی 3 هزار  مبالغی حدود 2 
این  ارتباطات،  وزیر  دستور  با  که  می کرد 
خدمت شرکت پست برای شهروندان رایگان 
شد.ابوترابی در خاتمه با بیان اینکه مبلغی که 
دفاتر پست به عنوان حق الزحمه ثبت نام از 
متقاضیان دریافت می کردند با هزینه ثبت نام 
خاطرنشان  دارد،  تفاوت  ملی  کارت  اولیه 
کرد: هزینه ثبت نام اولیه کارت ملی 20 هزار 
تومان است که مستقیما به خزانه دولت واریز 
باید آن  می شود و متقاضیان برای ثبت نام 
گفت:  نیا  درخشان  کنند.حمید  پرداخت  را 
دولت کاربردی سازی کارت هوشمند ملی و 
محوریت آن را مصوب کرده  و وزیر کشور نیز 
با تاکید بر این موضوع به طور مستمر برای 
کارت  بالقوه  های  ظرفیت  از  برداری  بهره 
هوشمند ملی و تجمیع اطالعات سایر کارت ها 

در کارت هوشمند ملی پیگیر بوده است.

حذف طرح ترافیک
 از سال آینده

سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور 
تهران در خصوص حذف طرح ترافیک از سال 
آینده گفت: این طرح توسط شهرداری تهران 
ارائه شده است؛ بر اساس آن پیشنهاد شده 
شارژ  و  حذف  ترافیک  طرح  کارت  فروش 
کارت جایگزین شود؛ از سوی دیگر بر اساس 
این طرح پیشنهاد شده که طرح زوج و فرد 
این  فعال  این که  به  اشاره  با  پولی شود.وی 
طرح در مرحله بررسی پلیس است، گفت: از 
نظر ما هنوز این طرح ابهاماتی مانند مشخص 
به  فشار  روزانه،  سفر  تقاضای  میزان  نبودن 
معابر پیرامونی زوج و فرد با پولی کردن این 

محدوده و ... دارد.

خبر

بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 
 8 طی  بازنشستگان  خرید  قدرت  اینکه 
است،  یافته  کاهش  درصد   68 تا  سال 
سال  در  کارگران  خرید  قدرت  گفت: 
تا 40 درصد  نیز  92 نسبت به سال 89 
کاهش یافته که از سال 93 با تعیین مزد 

تا 2۷ درصد جبران شده است.
علی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  دولت  برنامه  اینکه  بیان  با  ربیعی 
 9۷ سال  در  فقر  کاهش  سیاستگذاری 
و  فقر  با  مبارزه  برنامه  دو  بر  مبتنی 
بودجه 9۷  افزود: شاخص  است،  اشتغال 
این  در  تجربه سال های گذشته  براساس 
همچنین  شد.  خواهد  دنبال  حوزه  دو 
تبدیل  موضوعات  این  که  هستیم  شاهد 
همچنین  و  اجتماعی  گفت وگوهای  به 
مطالبه مردم در خیابان ها نیز شده است.

دنبال  به  دولت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خروج از فقر با استفاده از برنامه اشتغال 
اظهار  است،  روستایی  اشتغال  و  فراگیر 
دولت  در  نیز  مقطعی  برنامه های  کرد: 
شده  گرفته  نظر  در  فقر  از  خروج  برای 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  است.وزیر 
مقام  نه  راحل  امام  نه  اینکه  بر  تاکید  با 
معظم رهبری و نه دولت به دنبال برنامه 
زیر  فقرا  که  نیستند  توسعه ای  و  رشد 
چرخ های آن له شوند، تصریح کرد: دولت 
است  فراگیری  اشتغال  برنامه  دنبال  به 
محض  رشد  افزایش  بر  مبتنی  تنها  که 
نباشد و نابرابری و فقر را به طور گسترده 
کاهش دهد.ربیعی در ادامه تجربه دولت 
ارقامی  را  اشتغال  درخصوص  یازدهم 

قابل توجه دانست و افزود: در سال 95 و 
94 میزان جمعیت کشور 900 هزار نفر 
افزایش یافته است. هرچند دولت توانسته 
را  مشاغلی  نسبت  این  با  متناسب  است 
جمعیت  افزایش  دلیل  به  اما  کند  ایجاد 
نیافته  بیکاری کاهش چندانی  نرخ  فعال 
است.وی با اشاره به اینکه در شش ماهه 
دفترچه  هزار   355 جاری  سال  نخست 
اولیه تامین اجتماعی داشتیم، ادامه داد: 
رسمی  شغل  دو  هر  ازای  به  گذشته  در 
یک شغل غیررسمی داشتیم اما به دلیل 
ازای  به  حاضر  حال  در  طوالنی  رکود 
غیررسمی  شغل  یک  رسمی  شغل  هر 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  داریم.وزیر 
جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در 
تولید  دولت  توسط  شغل  هزار   ۷00
تا  می کنیم  پیش بینی  گفت:  است،  شده 
پایان سال به ارقام بهتری نیز درخصوص 
مسائل  کنیم.  پیدا  دست  اشتغال زایی 

تاخیر  با  معموال  اجتماعی  و  اقتصادی 
زمانی به دوره بعد منتقل می شود.ربیعی 
اینکه از سال ۷6 به مدت 8  با اشاره به 
سال در کشور با افزایش نرخ رشد روبه رو 
بوده ایم، توضیح داد: به دلیل تاخیر نمود 
شاهد  حاضر  حال  در  اقتصادی  مسائل 
افتاده  اتفاق  رکود  کشور  در  که  هستیم 
است. همچنین مسائل مربوط به استفاده 
تا 50  و خاك که طی 40  منابع آب  از 
سال گذشته اتفاق افتاده اند نیز در دولت 
نشان  را  خودشان  دوازدهم  و  یازدهم 
دریاچه ها  شدن  خشک  مساله  داده اند. 
و یا حتی صندوق بازنشستگی نیز که با 
60 سال بی اعتنایی روبه رو بوده است، در 
این دوره سر باز کرده است.وی در ادامه 
در  کار  جویای  سال   34 تا   15 جمعیت 
توضیح  و  دانست  درصد   40 تا  را  کشور 
حاضر  حال  در   60 دهه  متولدین  داد: 
این  رسیده اند  کار  بازار  به  ورود  سن  به 

کوچک  اقتصاد  کیک  که  است  حالی  در 
این  جمعیتی  انفجار  طرفی  از  و  شده 
کاهش  را  شغلی  فرصت های  نیز  دهه 
اشتغال  برای  باید  که  طوری  به  داده 
 80 نیمه  و   ۷0 دهه  کار  جویای  جوانان 
رفاه  و  کار  تعاون،  بکنیم.وزیر  فکری  نیز 
موجود  چالش های  به  اشاره  با  اجتماعی 
بر سر راه اشتغال زایی در کشور افزود: در 
حال حاضر افراد جویای کار عمدتاً تمایل 
تحصیالت  با  متناسب  مشاغلی  یافتن  به 
تنها 20 درصد  خود هستند. در گذشته 
بودند.  تحصیلکرده  کار  جویای  افراد  از 
این در حالی است که در سال 95، 40 
هستند. دانش آموخته  بیکاران  از  درصد 

ربیعی در ادامه از اختصاص 100 میلیارد 
تومان برای حق بیمه کارگری خبر داد و 
بیمه  پایان سال حق  تا  امیدواریم  گفت: 
و یارانه مزد را به شکل کامل با استفاده 
ادامه  در  کنیم.وی  پرداخت  مبلغ  این  از 
هدفگیری دولت در حوزه ثبات اقتصادی 
را خوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: در حال 
انجام  درستی  به  جهت گیری  این  حاضر 
است.  روبه رو  زیادی  موانع  با  اما  شده 
و  دولت  اقتصادی  برنامه ریزی های  برای 
مبارزه با بیکاری از بیش از 40 کارشناس 
دعوت  کشور  در  حضور  برای  بین المللی 
آنان  نظرات  براساس  و  آمده  عمل  به 
با  است.  شده  انجام  برنامه ریزی هایی 
دسترسی  عدم  نظیر  موانعی  وجود  این 
به  مربوط  پول  تومان  میلیارد   400 به 
بازنشستگان و به دلیل عدم دسترسی به 
بازارهای جهانی از جمله این موانع است.

ربیعی اعالم کرد: متوسط درآمد مستمری بگیران برای سال 97

مبارزه با فقر و اشتغال دو برنامه  دولت 

مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
معتاد  هزار   15 تا   12 اینکه  بیان  ضمن 
متجاهر در تهران وجود دارد از راه اندازی 
مراکز درمان مادران باردار معتاد و توسعه 

گرمخانه های ویژه زنان خبر داد.
با  خود  خبری  نشست  در  افشار  پرویز 
مهمترین  بر  مروری  به  رسانه  اصحاب 
اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با مواد 
مخدر پرداخت و جزییات جلسه آبان ماه 
اعالم  را  مسووالن  با  رهبری  معظم  مقام 
در  را  راهکارهایی  رهبری  گفت:  و  کرد 
ارائه کردند و بر  امر مبارزه با مواد مخدر 
اساس آن باید اولویت اصلی بر پیشگیری 
امر  به  بودجه ها  درصد   50 و  باشد  اولیه 

پیشگیری اختصاص یابد.
دانش  جمعیت  باید  همچنین  افزود:  وی 
آموزی در اولویت امر پیشگیری از آسیب ها 
باشند. ایشان بر اجرای طرح های تحولی 

و نوآورانه دستگاه ها تاکید داشتند و باید 
گزارش عملکرد دستگاه ها تا شش ماهه 

آینده ارائه شود.
با  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
بیان اینکه رهبری نسبت به عملکرد برخی 
دستگاه ها اعالم رضایت کردند و نسبت به 
عملکرد برخی دستگاهها رضایتی نداشتند 
اظهار کرد: ایشان بر این امر که باید ورود 
باشد،  عالمانه تر  حیطه  این  به  دستگاه ها 
تاکید کردند و ما شاهد جدیت بیشتر این 

دستگاه ها هستیم.
افشار درباره سن شروع مصرف مواد مخدر 
مصرف  سن  میانگین  مجموع  در  گفت: 
مواد مخدر تغییر نکرده است اما اطالعاتی 

داریم که نشان می دهد در جمعیت دانش 
آموزی افراد در سن 15، 16 و 1۷ سالگی 
به مصرف گل می کنند و مصرف  شروع 

گل در سنین پایینتر شروع می شود. 
به  کشور  در  شیشه  مصرف  افزود:  وی 
شدت پایین آمده و اکنون گل دومین ماده 
مصرفی شده است. دسترسی به گل راحت 
تر شده و برخی بذر دارای شاه دانه های 
کرده  وارد  از خارج  را سعی می کنند  باال 
گلخانه  و  پاسیو  چون  هایی  محیط  در  و 
بکارند. از سوی دیگر تبلیغات اغواکننده در 

سایت ها زیاد است. 
افشار ادامه داد: سال قبل 24 سایت درباره 
گل را به ناجا معرفی کردیم که سرشاخه 

آن ها جوانی26 ساله بود.
با  مبارزه  ستاد  تقاضای  کاهش  معاون 
مواد مخدر با بیان اینکه دو درصد جامعه 
متوسطه  دوم  مقطع  در  آموزی  دانش 
تجربه حداقل یک بار مصرف مواد مخدر 
را داشته اند، گفت: البته این آمار به هیچ 
عنوان به معنای معتادی دانش آموز نیست 
و بسیاری از آنها تنها یکبار مصرف مواد را 

تجربه کرده اند.
افشار ادامه داد: توانمندسازی دانش آموزان 
شروع   94 سال  از  را  متوسطه  مقطع  در 
کردیم و قصد داریم آن را به دوره متوسطه 
اول و ابتدایی نیز تسری دهیم. همچنین 
بود  قرار  که  بود  تدوین شده  درسنامه ای 
یک میلیون نسخه از آن چاپ و توزیع شود 
که بر اساس آخرین آمارها در هشت ماهه 
امسال 230 هزار نسخه از این درسنامه در 

مدارس توزیع شده است.

کاهش سن مصرف »گل« در کشور
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فراخوان شماره »1607079«                       شماره مجوز : 1396.4571

آگهـي  مناقصه عمومي
شرکت گازاستان البرز، در نظر دارد پروژه موضوع  مذکور با مشخصات و شرایط کلی زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 

همراه با ارزیابی کیفی )به صورت فشرده( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: 
1-نوع فراخوان: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران

2-موضوع مناقصه: تکمیل ساختمان اداره گاز کوهسار
3-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: کرج ، میدان طالقاني ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروي تربیت 6، شرکت گاز استان البرز 
خرید اسناد: واریز  مبلغ 300,000 ریال )سیصد هزار ریال( به شماره حساب 2174636001005 نزد بانک ملی شعبه شریعتی کرج کد 

2659 بنام شرکت گاز استان البرزو ارائه اصل فیش واریزی
محل دریافت اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی: طبقه سوم، واحد امور پیمانها- تلفن امور پیمانها: 34187146 026- نمابر امور پیمانها: 34187142 026

 محل تحویل اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی: دبیرخانه محرمانه حراست
4-زمان و مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران از دستگاه مناقصه گزار: از روز انتشار آگهی نوبت اول 

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/10/16
5-برآورد تقریبی اولیه مناقصه: 10,000,000,000 ریال )ده میلیارد ریال(

6-آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی و پیشنهاد مالی )قیمت( مناقصه گران به دستگاه مناقصه گزار: پایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ 1396/10/30

7-مدت اعتبار پیشنهادات: 3 ماه و قابل تمدید برای یک دوره 3 ماهه دیگر از طرف دستگاه مناقصه گزار
8-اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران به طور همزمان با سایر اسناد مناقصه به مناقصه گران تحویل و به طور همزمان از مناقصه گران 

دریافت خواهد گردید. 
9-مدت و محل اجرای پروژه: 120 روز تقویمی شمسی- کوهسار کرج      محل تأمین اعتبار: منابع داخلی

10-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 500,000,000 ریال )پانصد میلیون ریال( مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 
94/09/22 هیأت محترم وزیران

11-زمان و محل گشایش پاکات مناقصه: روز یکشنبه مورخ 1396/11/08 در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز
12-شرایط مناقصه گر: داراي شناسه ملي، توان فني و اجرائي و سابقه در زمینه موضوع پروژه - داراي حداقل رتبه 5 ابنیه و ساختمان معتبر از سازمان برنامه و 
بودجه کشور و ظرفیت خالي درسقف مبلغ مناقصه - دارای توانایی تهیه و تسلیم تضمین انجام تعهدات به میزان 5 درصد کل مبلغ پیشنهادی )درصورت برنده 

شدن در مناقصه(
13-زمان و رسانه انتشار فراخوان:  تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1396/10/10                        تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1396/10/11

این آگهی در سایتهای www.shana.ir   ،  www.iets.mporg.ir   ،  www.nigc-alborz.ir   قابل رویت می باشد.
الزم به ذکر است که ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه، هیچگونه حقی را برای متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.  

روابط عمومی شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گازاستان البرز

)سهامی خاص(

 نوبت دوم

آگهی مفقودی
شماره  به   1389 مدل   206 پژو  سواری  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   14189061390 موتور  شماره  و  82-948م14  شهربانی 
NAAP03ED3BJ4۷2۷59 به نام سمانه رجب زاده طبری مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شماره  به  تیمور  فرزند  بروجنی  نیکوئی  محبوبه  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرك 
شناسنامه62صادره از ایذه مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی 
شوشتر به شماره8530۷10036مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. نوبت 

شهرستان باغملکاول:96/9/21-نوبت دوم:96/10/2-نوبت سوم:96/10/12

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1396603310100060۷0  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم انسیه کندری فرزند امراله به 
شماره شناسنامه 851  کد ملی4910391932 صادره از شهریار در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 228/۷2 مترمربع 281 پالك فرعی از 163 اصلی واقع در جاده 
مالرد- روبروی مرغ مادر - کوچه میالد - پالك 15  خریداری از مالک رسمی آقای 
ابراهیم بیات  محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2060

تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/2۷
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1396603310100053۷5 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی لشگری فرزند محرم 
به شماره شناسنامه 545۷  کد ملی55989146۷0 صادره از ضیاء آباد در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  314/8 مترمربع  پالك 1258 
فرعی از 163 اصلی واقع در کرج - فردیس - فلکه اول - کوچه رادیولوژی - پالك 23 
خریداری از مالک رسمی آقای بهرام فراز محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف 2063
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/2۷

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

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

آقای مصطفی مرادی فرزند توفیق درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالك  
156 و 158  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین 
دیمی قرگه که از آقای امین ویسمرادی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و 
پرونده نیز تحت کالسه  95 – 5۷ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 13966031600۷001001  مورخ 20 / 8 
/ 96  حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 10۷ متر مربع بنام آقای 
مصطفی مرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالك مزبور آقای برزو بیگ سلیمی 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا بنام آقای مصطفی مرادی صادر 

خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 12  /  10 / 1396  تاریخ انتشار دوم  2۷  /  10 / 1396 

دادنامه
دادگاه کیفری دو شهرستان  پرونده کالسه 9309980840501541 شعبه 101 

ایالم تصمیم نهایی شماره 96099۷0842۷00823 
بیمارستان   – ایالم  نشانی  به  قربانعلی  فرزند  پوالد سنگ  آقای محمدعلی  شاکی: 

امام – قسمت تاسیسات 
متهم: آقای مجید چوبین به نشانی مجهول المکان 

اتهام ها: 1- دایر بر مشارکت در کالهبرداری از طریق انتقال مال غیر 2- سرقت 
ختم  دادگاه  پرونده  بودن  تکمیل  و  قانونی  تشریفات  انجام  از  پس   – گردشکار 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای مجید چوبین فرزند علی مبنی بر سرقت اموال 
شاکی موضوع شکایت آقای محمد علی پوالد سنگ و مفاد کیفر خواست صادره 
و  اوراق  بررسی  با  دادگاه   9610430843901321 شماره  به  ایالم  دادسرای  از 
محتویات پرونده نظر به اینکه از متهم اموالی کشف نشده و تنها دلیل شاکی دو نفر 
گواه می باشد که مفاد اظهارات آنها این است که )دیدم اموالی را با وانت بار کرد و 
برد(که هیچ گونه داللتی بر سرقت نمی باشد بسا بر فرض صحت این کار متهم بر 
قصد دیگری انجام نشده باشد لذا نمی توان به صرف گواهی گواهان به این طریق 
کسی را مجازات نمود در نتیجه بزهکاری نامبرده را احراز ننموده و مستندا به ماده 
4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 120 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 و اصل 3۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 120 
قانونآیین دادرسی کیفری مجازات اسالمی مصوب 1392 و اصل 3۷ قانون اساسی 
حکم به برائت نامبرده را صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان ایالم خواهد بود.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ایالم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن مهر 21 رباط کریم شماره ثبت 850

به اطالع کلیه اعضا میرساند جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم  شرکت تعاونی مسکن 
مهر 21 رباط کریم  در روز شنبه مورخه 96/10/23 ساعت 10 صبح در محل اتحادیه 

مسکن مهر برگزار می گردد.
 دستورجلسه : 1.گزارش هیات تصفیه 

2.طرح و تصویب صورت های مالی ) 95،96( 
3.تمدید ماموریت هیات تصفیه 

رئیس هیئت تصفیه مسکن مهر 21 رباط کریم

صادرات 777 میلیون بشکه نفت ایران
 در سال 2017 

را  ایران در سال 201۷ موفق شد ۷۷۷ میلیون بشکه نفت 
به مقاصد کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کند.

 201۷ سال  در  ایران  شانا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به   
روزانه حدود 2 میلیون  و 130 هزار بشکه نفت صادر کرده 
و  آسیایی  کشورهای  مقصد  به  میزان  این  از  درصد   62 که 

38 درصد به مقصد اروپا صادر شده است.
به شمار  آسیا  در  ایران  نفت  بزرگترین مشتریان  چین، هند 
می روند. کره جنوبی، ژاپن نیز از واردکنندگان نفت ایران در 
مجارستان،  انگلیس،  ایتالیا،  کنار  در  ترکیه  به هستند.  آسیا 
هلند و ... از مشتریان نفتی ایران در اروپا به شمار می آیند. 
میلیون   180 شد  موفق   ،201۷ سال  در  همچنین  ایران 
روز  در  بشکه  هزار   490 روزانه  یعنی  گازی  میعانات  بشکه 
صادر کنند. میزان صادرات میعانات گازی ایران در ماه های 
اخیر به دالیل اختصاص دادن آن  به پاالیشگاه ستاره خلیج 

فارس و پاالیشگاه های داخلی کاهش یافت.
در  نیز  ایران  گازی  میعانات  و  نفت  فروش  قیمت  میانگین 

سال 201۷، حدود 52 دالر برای هر بشکه بوده است.
شرکت ملی نفت ایران همچنین در سال201۷، 1۷ میلیون 
به  بیشتر  گازوئیل  تن  میلیون   2 حدود  و  کوره  نفت  تن 

کشورهای همسایه صادر کرده است. 

برداشتن اولین قدم برای رفع مشکل 
نفتی تجهیزات  داخلی  سازندگان 

رفع  از  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  رییس 
طبق  گفت:  و  داد  خبر  انجمن  این  واحدهای  بیمه  مشکل 
است،  شده  ابالغ  اجتماعی  تامین  سوی  از  که  بخشنامه ای 
تا 36 قسط  این زمینه مشکل دارند  بیمه واحدهایی که در 

تقسیط خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، رضا خیامیان با اشاره به 
وزیر  به  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  اخیر  نامه 
نفت گفت: برخی از واحدهای انجمن دچار بحران شده اند و 
هدف ما از ارسال این نامه رفع مشکل واحدهای مذکور قبل 

از توقف فعالیت آن ها بود.
این  داد:  توضیح  مذکور  واحدهای  مشکالت  مورد  در  وی 
بانکی  مشکالت  دارایی،  بیمه،  قبیل  از  مشکالتی  با  واحدها 
بسته  یک  آن  رفع  برای  و  می کنند  نرم  پنجه  و  دست  و... 

پیشنهادی از سوی دولت به وزارت نفت ارائه شد.
بر  تاکید  با  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  رییس 
این  از  بعد  کرد:  تصریح  است  بوده  موثر  مذکور  نامه  اینکه 
نامه بیمه واحدهای مشکل دار به 36 قسط تقسیم شد. البته 
تعداد این واحدها زیاد نیست و شاید 5 یا 6 درصد اعضای 

انجمن را تشکیل دهد.
مشاور  عنوان  به  زاده  نعمت  انتصاب  به  اشاره  با  خیامیان 
ساخت  توانمندسازی  به  نعمت زاده  گفت:  نفت  وزیر  صنعتی 
مشکل  است  قرار  و  کرد  کمک   ITC پروژه های  در  داخل 

واحدها در صنایع و کارگروه ملی مورد بررسی قرار بگیرد.

کوتاه از انرژی

نصب اولین سکوی فاز 14 پارس 

جنوبی بعد از 5 سال 

بیش از 5 سال از نصب نخستین جکت فاز 
نخستین  امروز  است  قرار  و  گذرد  می   14
سکوی فاز 14 پارس جنوبی به آب اندازی 
تا 22 دی ماه  زمانی 20  فاصله  در  تا  شود 
این  اساس  بر  شود.  نصب  خود  محل  در 
پارس   14 فاز  توسعه  عملیات  گزارش، 
میلیون   56 روزانه  تولید  هدف  با  جنوبی 
 ۷5 و  ترش  گاز  مترمکعب  هزار   600 و 
ویژه  منطقه  در  گازی  میعانات  بشکه  هزار 
اجراست،  حال  در  پارس  انرژی  اقتصادی 
همچنین تولید ساالنه بیش از یک میلیون 
تن گاز مایع، یک میلیون تن اتان مصرفی 
 400 روزانه  تولید  و  پتروشیمی  واحدهای 
تن گوگرد از دیگر تولیدات این فاز خواهد 
به کنسرسیومی  فاز  این  پروژه  اجرای  بود. 
نوسازی  و  گسترش  سازمان  از  متشکل 
مدیریت  شرکت  )ایدرو(،  ایران  صنایع 
مهندسی  شرکت  ایران،  صنعتی  طرح های 
شرکت  ایران،  دریایی  تأسیسات  ساخت  و 
کشتی  مجتمع  شرکت  ایران،  حفاری  ملی 
شرکت  ایران،  فراساحل  صنایع  و  سازی 
گروه مپنا، شرکت پایندان و شرکت ماشین 
سازی اراك واگذار شده است که مسئولیت 
و  گسترش  سازمان  را  کنسرسیوم  رهبری 
دار  عهده  )ایدرو(  ایران  صنایع  نوسازی 
است. عملیات احداث این فاز از 25 خرداد 
تولید  منظور  به  و  شد  آغاز   1389 ماه 
غنی،  گاز  مترمکعب  میلیون   56.6 روزانه 
مجموع  با  دریایی  سکوی  چهار  استقرار 
کیلومتری   105 فاصله  در  چاه  حلقه   44
ماه  دی  شد.  هدفگذاری  کنگان  ساحل 
سال 90 اعالم شد که مراحل ساخت چهار 
پایان رسیده است.  به  فاز  این  پایه سکوی 
خردادماه سال 91 ، نخستین جکت فاز 14 
در آب های خلیج فارس نصب شد. اکنون 
بیش از 5 سال از نصب نخستین جکت فاز 
نخستین  امروز  است  قرار  و  گذرد  می   14
سکوی فاز 14 پارس جنوبی به آب اندازی 
شود تا در فاصله زمانی 20 تا 22 دی ماه در 
محل خود نصب شود. حمیدرضا مسعودی 
جنوبی  پارس   14 فاز  توسعه  طرح  مجری 
حلقه   8 حفاری  عملیات  اتمام  به  اشاره  با 
چاه و امکان برداشت گاز از میدان مشترك 
فاز 14، پیش بینی  بلوك  پارس جنوبی در 
جاری  سال  بهمن ماه  بیست ودوم  تا  کرد 
سکوی  نصب  از  پس  ماه  یک  از  )کمتر 
14A(، برداشت 500 میلیون فوت مکعب 
گاز غنی از فاز 14 پارس جنوبی آغاز شود.

خبر

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جزئیات طرح 
برندینگ جایگاه های سوخت را تشریح کرد و گفت: اجرای این 

طرح برای دولت بار مالی نخواهد داشت.
سید محمدرضا موسوی خواه با بیان این که موضوع شرکت های 
کاهش هدف  با   1394 سال  از  سوخت  توزیع   زنجیره ای 

 تصدی گری شرکت ملی پخش در دستور کار قرار گرفت، 
گفت: در سال 1394 جلساتی تشکیل و شیوه نامه ای در این 
راستا تدوین شد. این شیوه نامه مراحل قانونی خود را طی کرد 
تا ابالغ شد.وی با اشاره به اصل های 44 و 46 قانون اساسی، 
از تصدیگری  باید  اساسی  قانون  اظهار کرد: طبق اصل 44 
خصوصی  بخش  به  مسئولیت ها  از  برخی  و  کاسته  دولت 
واگذار شود.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
شرکت های  به  سوخت رسانی  مسئولیت  واگذاری  مورد  در 
زنجیره ای، توضیح داد: معنی این واگذاری این است که ما 
فرآورده را به شرکت های زنجیره ای تحویل دهیم و بر توزیع 
آن نظارت داشته باشیم.موسوی خواه با بیان این که روزانه بیش 
از 200 میلیون لیتر فرآورده  به سراسر کشور توزیع می شود، 
اظهار کرد: اجرای طرح برندینگ با مشکالتی روبه رو شد اما 
است.  الزم االجرا  اصل 44  کردند  تاکید  مجلس  نمایندگان 

نمایندگان به شیوه نامه طرح برندینگ ایراداتی وارد کردند.
از  جلوگیری  و  انحصار  از  جلوگیری  برای  داد:  ادامه  وی 
ایجاد رانت در کشور در هر استان بیش از 30 درصد در هر 
شهرستان بیش از 50 درصد و در کشور 20 درصد نازل ها 
شرکت  بگیرد.مدیرعامل  قرار  شرکت  یک  اختیار  در  نباید 
ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: همه ارکان مالی شرکت 
زنجیره ای توسط حسابرس های مستقل حسابررسی می شود و 
همه اسناد مالکیت باید به تایید رسیده باشد و شرکت ملی 
پخش این اسنادی که توسط نهادهای نظارتی برون سازمانی 

تهیه شده صحت سنجی آن را انجام می دهد.
موسوی خواه با اشاره به درخواست 85 شرکت برای مشارکت 

توانمندسازی  می شود  تالش  افزود:  برندینگ  طرح  در 
شرکت ها به خوبی انجام شود و نظارت حاکمیتی خود را در 

امر حفظ حقوق شهروندان حفظ کنیم.
با بیان این که تهیه شیوه نامه طرح برندینگ به دلیل  وی 
کرد:  اظهار  است،  گرفته  صورت  جایگاه داران  درخواست 
باشند  قادر  جایگاه داران  که  است  این  طرح  این  از  هدف 
به صورت مستقل تر عمل کنند. این که در ابتدای امر همه 
شرکت ها توانمند باشند قابل تردید است اما به مرور زمان 
فقط شرکت های توانمند ماندگار خواهند شد. در کشورهای 

پیشرفته هم همین روند هم طی شده است.
ادامه  در  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
را  فرآورده  تولید  پاالیشگاه  این که در حال حاضر 9  بیان  با 
انجام داده و به شرکت ملی پاالیش و پخش تحویل می دهند، 
گفت: این فرآورده ها توسط شرکت ملی نفت توزیع می شود. 
براساس طرح برندینگ تالش می شود پاالیشگاه ها فرآورده را 
به جایگاه های طرف قرارداد تحویل دهند.موسوی خواه در مورد 
مشارکت شرکت های خارجی در طرح برندینگ توضیح داد: 
اگر قوانین اجازه دهد شرکت های خارجی در این طرح شرکت 
خواهند کرد. شرکت ملی نفت تالش می کند انحصار خود را 
کمتر کند.وی در ادامه در مورد اخباری مبنی بر این که اجرای 
توضیح  داشت،  خواهد  مالی  بار  دولت  برای  برندینگ  طرح 
داد: افزایش بار مالی دولت را به شدت تکذیب می کنم. هیچ 
هزینه ای در این طرح به دولت تحمیل نشده است بلکه گردش 
هزینه ها تغییر کرده است. کرایه حمل در حال حاضر از بودجه 
دولت پرداخت می شود. حق تبخیر و مالیات بر ارزش افزوده 
از دل فرآورده پرداخت می شود.مدیرعامل شرکت ملی پخش 
هزینه  ریال  با جداسازی ۷53  داد:  ادامه  نفتی  فرآورده های 
توزیع، تبخیر، مالیات و ارزش افزوده خرد می شود، در واقع 
پخش  ملی  شرکت  توسط  تجمعی  صورت  به  که  هزینه ای 
پرداخت می شده با اجرای طرح برندینگ خرد خواهد شد و 

در کل قضیه تفاوتی ایجاد نمی شود. در حال حاضر به طور 
متوسط 40 تومان کارمزد داده می شود که با اجرای این طرح 
این میزان ثابت خواهد ماند. حق تبخیر بنزین در حال حاضر 
45 ریال است که با اجرای طرح 42 ریال خواهد شد. مالیات 
پرداخت می شود  فرآورده  قیمت  از دل  افزوده که  ارزش  بر 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  است.مدیرعامل  ریال   59
نفتی افزود: مبلغی به عنوان حق نشان پرداخت می شود که 
باید  شرکت ها  و  کرده ایم  تعیین  وظیفه  آن  پرداخت  برای 
کهاب، دیسپچینگ، زیباسازی و ایمن سازی و ارائه ی خدمات 
مطلوب به نفع مردم را انجام دهند.موسوی خواه با تاکید بر 
این که اجرای طرح برندینگ باعث اخراج یا تعدیل نیرو در 
شرکت ملی پخش نخواهد شد، توضیح داد: تا زمانی که در 
اجرای این طرح به بلوغ برسیم به تعداد زیادی نیرو نیاز داریم. 
در حال حاضر 92 انبار و 125 تاسیسات داریم که بیش از 
9000 نفر در این تاسیسات فعالیت می کنند و از تعداد آنها 
کم نخواهد شد.وی در مورد تعداد شرکت هایی که برای اجرای 
طرح برندینگ ابراز تمایل کرده اند، گفت: در حال حاضر 85 
شرکت برای این طرح اعالم آمادگی کردند که امیدواریم تعداد 

آنها به 120 شرکت برسد تا رقابت بیشتر شود.
مورد  در  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
کارمزد جایگاه های سوخت، اظهار کرد: برای افزایش کارمزد 

باید سازمان برنامه و بودجه تصمیم گیری کند.

موسوی خواه اعالم کرد:

طرح برندینگ جایگاه های سوخت، بار مالی ندارد

بر اساس اعالم سازمان حمایت؛ بخشنامه 
گاز  مشترکان  قبوض  از  آبونمان  اخذ 
طبیعی  ابطال و مبالغ اخذ شده از زمان 
بستانکاری  حساب  به  دیوان  رای  ابالغ 

مشترکان مسترد می گردد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به  پیگیری های  متعاقب  کرد:  اعالم 
حمایت  سازمان  سوی  از  آمده  عمل 
بر  و  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
اساس رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه 
گاز  مشترکان  قبوض  از  آبونمان  اخذ 
طبیعی  ابطال و مبالغ اخذ شده از زمان 
بستانکاری  حساب  به  دیوان،  رای  ابالغ 

مشترکان مسترد می گردد.
گاز  ملی  شرکت  که  است  حالی  در  این 
ایران بنا به پیگیری های به عمل آمده از 
سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
به  نسبت  که  کرده  اعالم  تولیدکنندگان 
حذف بند مرتبط با اخذ آبونمان ودریافت 
آن در قبوض جدیدگاز، اقدام شده است.

همچنین طی پیگیری های صورت گرفته، 
اعالم شده که مبالغ دریافتی از مشترکین 
تحت عنوان آبونمان ، از تاریخ ابالغ رای 
امسال،  مهرماه  هفدهم  تاریخ  در  دیوان 
مشترکان  به  بعدی  صورتحساب  در 
شد.مشترکان خواهد   بازگردانده 

گونه  هر  مشاهده  درصورت  توانند  می   
به  تلفن 124  از طریق  را  تخلف، مراتب 
صنعت،  سازمان  مردمی  شکایات  سامانه 

معدن و تجارت استان های سراسر کشور 
اعالم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

سازمان حمایت اعالم کرد:

حذف آبونمان از قبوض مشترکان گاز
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۱0۸2 هزار میلیارد وام بانکی  
در سراسر ایران توزیع شد 

باالترین سطح از مانده سپرده ها و تسهیالت بانکی با اختالف قابل توجه 
نسبت به سایر استان ها در اختیار تهران است که این البته با توجه به 
شرایط خاص پایتخت تا حدی طبیعی است. به گزارش ایسنا، بخش 
زیادی از نقدینگی موجود را سپرده های بانکی تشکیل می دهد. عمده 
ارقام سپرده های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری 
شامل سپرده های دیداری، قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه  مدت و بلندمدت، پیش دریافت های غیردولتی و بستانکاران  موقت 
مدت دار،  دیداری،  سپرده های  شامل  ارزی  سپرده های  و  است  ریالی 
بستانکاران  و  غیردولتی  اسنادی  اعتبارات  دریافت  پیش  و  پس انداز 
موقت ارزی می شود.بر این اساس، در پایان مهرماه مانده کل سپرده های 
بانک ها به حدود 1433 هزار میلیارد تومان رسیده است. مانده سپرده ها 
در مقایسه با مهرماه سال گذشته 21.6 درصد رقمی معادل 254 هزار 
میلیارد تومان افزایش دارد. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته 
حجم مانده سپرده ها تا 160 هزار میلیارد تومان و معادل 12.6 درصد 
رشد دارد.در حال حاضر سپرده های بانکی مدت دار یکساله با سود 15 
درصد گشایش یافته و برای کوتاه مدت به حداکثر 10 درصد می رسد. 
طی ماه های اخیر با تغییری که در سود بانکی ایجاد و بانک ها ملزم 
از  به کاهش یکپارچه نرخ سود شدند، آمارها نشان داد که تا حدی 
میزان رشد سپرده گذاری در بانک ها کاسته شده است.طبق آماری که 
بانک مرکزی منتشر کرده است، حدود 842 هزار میلیارد تومان از مانده 
1433 هزار میلیاردی سپرده در بانک ها به استان تهران اختصاص دارد 
و در این حالت حدود 600 هزار میلیارد تومان دیگر بین سایر استان ها 
تقسیم شده است. کمترین مبلغ سپرده ها به استان کهگیلویه و بویراحمد 

با 3000  میلیارد تومان تعلق دارد.

افزایش ۱2 درصدی جابه جایی کاال در آبادان
در ادامه آمارهای مثبت ثبت شده از بنادر ایران در حوزه جابه جایی کاال 
و ترانزیت آمارهایی که از بنادر کشور در روزهای اخیر منتشر شده نیز 
تداوم رشد اقتصادی آنها را نشان می دهد.به گزارش ایسنا، در بندر آبادان 
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 62 هزار و 320 تن کاال جابه جا شده 
که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش 12 درصدی را نشان 
می دهد. این میزان جابه جایی در حالی صورت گرفته که در سال قبل رقم 
تخلیه و بارگیری 55 هزار و 495 تن بوده است.در بندر اروندکنار نیز بر 
مبنای آمار ارائه شده میزان عملیات تخلیه و بارگیری از ابتدای امسال 
تاکنون بیش از 186 درصد افزایش داشته است.در بندر توریستی کیش 
نیز آمارها چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه مسافری رشدی قابل توجه 
داشته است.آمارهای سازمان بنادر نشان می دهد از ابتدای امسال تا پایان 
آذرماه سال 1396 دو میلیون و 232 هزار تن کاالی نفتی و غیرنفتی در 
این بندر تخلیه و بارگیری شده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل 
افزایشی 50 درصدی را نشان می دهد.از این رقم یک میلیون و 920 هزار 
تن به کاالهای غیرنفتی و 303 هزار و 450 تن به کاالهای نفتی اختصاص 

یافته است.

جزئیات قرض 20میلیاردتومانی هما
یک مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 20 میلیارد تومانی که 
هما از این سازمان قرض گرفته، به صورت وام نبوده و قرار است این شرکت 
یکجا آن را تا قبل از پایان سال مالی برگرداند.یک مقام مسئول در سازمان 
بنادر و دریانوردی که خواست نامش ذکر نشود، در گفت وگو با خبرنگار 
هواپیمایی  شرکت  تومانی  میلیارد  استقراض 20  جزئیات  درباره  مهر 
جمهوری اسالمی ایران از سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: موضوع 
استقراض برخی دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی از سازمان بنادر 
و دریانوردی موضوع تازه ای نیست و در سال های گذشته نیز اتفاق افتاده 
است.وی ادامه داد: در گذشته برخی از دستگاه های تابعه وزارت راه مانند 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای برخی امور اجرایی خود مبالغی در 
همین حدود از بنادر قرض می گرفته اند ولی تا پیش از پایان سال مالی، 

مبلغ دریافتی را عینا به سازمان بنادر برمی گرداندند.

کارشناسان و فعاالن حوزه مسکن درباره اینکه آیا بازار 
مسکن به رونق رسیده یا نه، اختالف نظر دارند. مهدی 
روانشادنیا کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه تقاضای 
واقعی در بازار وجود دارد، گفت: با توجه به معامالت 
صورت گرفته در ماه های گذشته، برآوردها رونق فضای 
مسکن را نشان می دهد.وی با ابراز اینکه »در شش 
ماه اول امسال شش و دودهم درصد رشد در صنعت 
ساختمان داشته ایم« افزود: قطعاً واحدهای متوسط و 
کوچک در این مقطع، مشتری های خاص خود را دارند 
و بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند.وی با اعالم اینکه 
۷0 درصد معامالت صورت گرفته در تهران زیر 500 
میلیون تومان بوده است، گفت: سهم تسهیالت بانکی 
در واحدهای کوچک تر قابل توجه است و تسهیالتی 
که تحت عنوان وام مسکن یکم هم مطرح است، اثر 
خود را بیشتر در واحدهای کوچک نشان می دهند.

کارشناس بازار مسکن ادامه داد: فعالً در شش ماهه دوم 
سال به نظر می رسد واحدهای متوسط و کوچک متراژ 
تحت تأثیر قرار می گیرند و نوع معامالت هم در ماه های 
گذشته همین را نشان می دهد.وی با اشاره به اینکه در 
سال های گذشته واحدهای لوکس از رونق برخوردار 
بود گفت: در ماه های اخیر تقاضای واقعی در بازار وجود 
دارد و بیشتر معامالت برای مصرف بوده است.روانشادنیا 
اضافه کرد: در ماه های گذشته در شهر تهران، حدود 
از 500  کمتر  واحدهای  برای  معامالت  درصد   ۷0
میلیون تومان و زیر 100 متر بوده است.وی همچنین 
افزایش میزان معامالت را در ماه های اخیر قابل توجه 
دانست و گفت: در آذر ماه 50 درصد رشد معامالت 
مسکن داشته ایم.این کارشناس بازار مسکن افزود: در 
ماه های اخیر در تهران 1۷ هزار و 800 معامله مسکن 
صورت گرفته که حاکی از رشد 50درصدی معامالت 
سراسری  کانون  رئیس  برزگر  است.جمشید  بوده 
انبوه سازان گفت: رونقی که امسال در بازار مسکن اتفاق 
افتاد امیدواریم در آینده با تداوم بیشتری انجام بگیرد.

او همچنین گفت: پیگیری های وزیر و دولت محترم در 
راستای اعطای مسکن به مسکن اولی ها با سود کم و 
اعطای تسهیالت به تولید و قابل انتقال به خریداران 

موجب گردیده تا خریداران بتوانند از این تسهیالت 
استفاده و مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان افزود: اقدامات دولت 
در بودجه 9۷ مخصوصاً در حوزه بافت های فرسوده 
و سکونت گاه های ناکارآمد و حاشیه نشین همچنین 
اقدام اخیر بانک مسکن برای تسهیالت بدون سپرده 
گذاری برای تولید کنندگان بارقه های امیدی است 
که موجب رونق بهتر مسکن با نرخ متناسب خواهد 
شد و به تبع آن خواهیم توانست از رشد بیشتری در 
مسکن برخوردار شویم.برزگر درباره تداوم رونق گفت: 
باید بر اساس نیاز به واحدهای مسکونی تولید داشته 
باشیم؛ برای تولید مسکن اگر بتوانیم دهک های هدف 
را شناسایی کنیم و تولید کننده بتواند با توجه به نیاز 
این  در  بیشتر  شکوفایی  شاهد  باشد،  داشته  تولید 
بخش خواهیم بود. برای خروج از رکود نیز باید موانع 
تولید و آسیب را برداریم و در قانون نظام مهندسی 
نیز تجدید نظر داشته باشیم. دستگاه های اجرایی و 
خدمات رسان نیز باید کمک کنند و به تناسب احداث 
مطالبات مورد نیاز را طلب کنیم تا بتوانیم مسکن امن 
و ارزان قیمت در اختیار مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه 
قرار دهیم. مسکن باید توسط افراد متخصص ساخته 
شود و اعطای تسهیالت برای تولید و خریداران با بهره 

متعارف نیز از راهکارهای تداوم رونق مسکن است.
حسام عقبایی نماینده اصناف در کمیسیون امالك نیز 
گفت: در مجموع این رونق نسبی است که نسبت به 
تابستان 96 رخ داده و میزان آن به طور متوسط در 
شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک و غیرشهری 
است. این رونق روند مالیمی است و نمی توانیم تعبیر 
بازگشت رونق به بازار مسکن را داشته باشیم، فقط 
می توان گفت تاحدودی معامالت بیشتر شده و درحال 
عبور از مسیر رکود هستیم اما حجم معامالت آنقدر 
نیست که رونق گرفته باشد.او درباره عبور از مرحله 
پیش رونق به مرحله رونق نیز افزود: اگر میزان معامالت 
صورت گرفته در کشور را بر اساس سامانه اداره امالك 
و مستغالت رصد کنیم و مقایسه ای با سال های قبل 
از سال 91 داشته باشیم؛ این حجم از معامالت تقریباً 
یک چهارم معامالتی است که ما در سال های 90 یا 89 
در تهران داشته ایم که این میزان معامالت نشان دهنده 
بازگشت رونق به بازار مسکن نیست و هنوز به رونقی 
که مد نظر است نرسیده ایم.عقبایی در ادامه گفت: 
پیش بینی این است که روند رو به رشد ادامه داشته 
افزایش  با شیب مالیم شاهد  پایان سال  تا  و  باشد 
معامالت خواهیم بود؛ رشد قیمت نخواهیم داشت اما 
افزایش معامالت مسکن را حتماً شاهد خواهیم بود. 

اصالح ساختار سود بانکی نیز در رونق بازار مسکن از 
عوامل رونق در بازار مسکن است

آغاز رونق در بازار مسکن
عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران اعالم کرد: در ماه های اخیر تقاضای واقعی در 
بازار شکل گرفته و این از رونق بازار مسکن حکایت 
اینکه  بیان  با  دارد.به گزارش مهر مهدی روانشادنیا 
تقاضای واقعی در بازار وجود دارد گفت: با توجه به 
معامالت صورت گرفته در ماه های گذشته، برآوردها 
بیان  با  دهد.وی  می  نشان  را  مسکن  فضای  رونق 
اینکه در 6 ماه اول امسال 6.2 درصد رشد در صنعت 
ساختمان داشته ایم افزود: قطعاً واحدهای متوسط و 
کوچک در این مقطع، مشتری های خاص خود را 
دارند و بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.عضو هیئت 
مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 
با بیان اینکه ۷0 درصد معامالت صورت گرفته در 
تهران زیر 500 میلیون تومان بوده است افزود: سهم 
تسهیالت بانکی در واحدهای کوچک تر قابل توجه 
است و تسهیالتی که تحت عنوان وام مسکن یکم هم 
مطرح است، اثر خود را بیشتر در واحدهای کوچک 
نشان می دهند.کارشناس بازار مسکن ادامه داد: فعال 
در شش ماهه دوم سال به نظر می رسد، واحدهای 
متوسط و »کوچک متراژ« تحت تاثیر قرار می گیرند 
و نوع معامالت هم در ماه های گذشته همین را نشان 
می دهد.وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته 
واحد های لوکس از رونق برخوردار بود گفت: در ماه 
های اخیر تقاضای واقعی در بازار وجود دارد و بیشتر 
معامالت برای مصرف بوده است.روانشادنیا افزود: در 
تهران، حدود ۷0 درصد  در شهر  های گذشته  ماه 
معامالت برای واحدهای کمتر از 500 میلیون تومان 
و زیر 100 متر بوده است.وی همچنین افزایش میزان 
معامالت را در ماه های اخیر قابل توجه دانست و گفت: 
در آذر ماه 50 درصد رشد معامالت مسکن داشته ایم.
این کارشناس بازار مسکن افزود: در ماه های اخیر در 
تهران 1۷ هزار و 800 معامله مسکن صورت گرفته که 

حاکی از رشد 50درصدی معامالت بوده است.

تولید مسکن متناسب با نیاز مصرف کننده

به پیام رسان »بله« بله بگویید!
هر چه زمان به جلوتر می رود، لزوم استفاده همگانی 
بومی  پیام رسان های  از  استفاده  فراگیر شدن  و 

بیشتر حس می شود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، پیام رسان های خارجی شاید در ابتدا جذاب 
اطالعات  از  آنها  استفاده  اما سوء  برسند،  نظر  به 
کاربران کم و بیش در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
در شرایطی که کشور با چالش های فضای مجازی 
دست و پنجه نرم می کند، طبیعی است که استفاده 
از یک پیام رسان امن داخلی می تواند بسیار مورد 
استقبال قرار بگیرد و نگرانی های رایج در این حوزه 
را از بین ببرد. اما با وجود چندین پیام رسان داخلی، 
کدام یک می تواند بیش از همه نیازهای مخاطبان 
را برآورده کند؟ واقعیت این است که کارکرد همه 
پیام رسان ها تقریبا یکسان است و حداکثر تفاوت 
می تواند در شکل ظاهری یا عملکردهای موردی 
آنها باشد، اما پیام رسان »بله« یک قابلیت منحصر 
به فرد دارد. این پیام رسان عالوه بر ارائه ی همه 
خدمات معمول از جمله گفتگو، ایجاد کانال و گروه، 
استفاده از استیکر و بازو )بات(، امکان ارائه خدمات 
بانکی را نیز دارد. »بله« یک پیام رسان بومی است 
که با حمایت بانک ملی ایران توسعه یافته و هم 
اکنون عالوه بر دو بستر اندروید و آی او اس، نسخه 

دسکتاپ آن نیز قابل دسترسی است.

واردات ۱۱۶ تن تخم مرغ
براساس آمار گمرك ایران در یک هفته اخیر 116 
تن تخم مرغ به ایران وارد شده است.به گزارش ایسنا، 
با کاهش موجودی تخم مرغ در ایران قیمت این کاال 
رو به افزایش گذاشت. به این ترتیب دولت برای 
تامین تخم مرغ مورد نیاز مردم و کاهش قیمت این 
کاال اقدام به واردات تخم مرغ کرد.در همین راستا 
نشان  اسالمی  جمهوری  گمرك  آمار  به  نگاهی 
می دهد در یک هفته گذشته 116 تن تخم مرغ به 
ارزش 169 هزار دالر به ایران وارد شده است.گمرك 
ایران مدعی است که با توجه به شرایط خاص این 
کاال تشریفات گمرکی این محموله ها در سریع ترین 
زمان ممکن به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره 

واحد تجارت فرامرزی انجام شده است.
طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر شانه تخم مرغ 12 
هزار و 600 تومان و هر دانه از این محصول 420 
گیرد  قرار  مصرف کنندگان  اختیار  در  باید  تومان 
و متقاضیان در صورت مواجه شدن با قیمت های 
باالتر می توانند موضوع را به سامانه 124 سازمان 
حمایت اعالم کنند تا با گرانفروشان برخورد شود.
ایسنا، طی مدت اخیر به دلیل شیوع  به گزارش 
از  تعدادی  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری 
مرغ های تخم گذار از دور تولید خارج شدند که این 
امر باعث کاهش عرضه تخم مرغ و افزایش قیمت این 
محصول شد. در این میان درهای واردات به روی 
این محصول باز شد تا بخشی از نیاز کشور از طریق 
واردات تامین و بازار این محصول تنظیم شود که 
طبق اعالم گمرك 116 تن تخم مرغ در یک هفته 
اخیر وارد کشور شده است.همچنین طبق گفته وزیر 
جهاد کشاورزی، بخشی از کسری عرضه تخم مرغ از 
محل واردات جبران می شود و بخشی دیگر نیز با 
کنترل و تنظیم چگونگی توزیع آن در بازار مصرف 
انجام می شود که اکنون بازار تخم مرغ بهتر شده است 
و برای کنترل بازار این محصول تالش می شود.البته 
قیمت هر شانه تخم مرغ طبق مصوبه ستاد تنظیم 
بازار 12 هزار و 600 تومان و دانه ای 420 تومان است 
که طی مدت اخیر این محصول به قیمت مصوب در 

اختیار مصرف کنندگان قرار نگرفت.

خبرخبر

آگهی احضار متهم
احتراما در اجرای ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری به آقای علی اشرف الماسی فعال مجهول المکان که به اتهام مباشرت در 
فروش مال غیر و آقای عارف الماسی بع اتهام معاونت در فروش مال غیر در پرونده کالسه 
9609980841200129 در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ایالم تحت 
تعقیب می باشد ابالغ میگردد ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهی جهت دفاع از 

اتهام منتسبه در این شعبه حاضر و اال تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم

آگهی احضار متهم
احتراما در پرونده کالسه 960259 متهم مهدی فارغی فرزند روح اله ساکن ایالم فعال 
مجهول المکان به اتهام توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک حسب شکایت روح اله 
فوالدی تحت تعقیب قرار گرفته با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای 
مقررات ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به 
نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )یکماه از تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 

دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ایالم رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.

دادنامه 
خانواده  اختالف مجتمع  پرونده کالسه 9609986656۷00245 شعبه 1۷ شورای حل 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 96099۷6656۷00355 خواهان : آقای چنگیز 
محمودی منفرد فرزند علی رضا به نشانی استان لرستان – خرم آباد خ شریعتی ك ش عادلی پ 

1۷ – خوانده : آقای محمود صارمیان به نشانی مجهول المکان – خواسته : استرداد الشه چک
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست آقای چنگیز محمودی منفرد فرزند علیرضا به طرفیت 
آقای محمود صارمیان به خواسته استرداد اصل الشه چک به شماره 12-9046/4534۷0 
به مبلغ 23/400/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به اینکه خواهان در متن 
دادخواست تقدیمی اظهار داشته حدود دو سال پیش یک فقره چک به عنوان خرید مبل و تحت 
خواب به مبلغ دو میلیون و سیصد و چهل هزار تومان به خوانده دعوی داده ام که مبلغ ذکر شده 
پرداخت شده است ولی نامبرده از دادن اصل چک امتناع ورزیده است و با عنایت به استعالم 
صورت گرفته از بانک محال علیه که تا کنون گواهی عدم پرداخت در خصوص چک صادر نشده 
است و خوانده علیرغم ابالغ از طریق جراید کثیر االنتشار در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی 
در خصوص دعوای مطروحه ارائه ننموده است فلذا این مرجع دعوی خواهان را محمول به صحت 
دانسته و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد 
عین الشه چک به شماره 9046/4534۷0-12 نزد بانک ملی ایران و پرداخت مبلغ 6۷5/000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید 

نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف خرم آباد – کامران هادی پور . 

 آگهی مزایده 
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی به کالس 9534۷9 
و هزینه های  به  پیمانه حبیبی جهت وصول محکوم  علیه  ندایی  احسان  آقای  له 
روی  طبقه  دو  شرقی  واحد  اول  طبقه  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  اجرایی 
پیلوت خ مدرس و نقیب کال کوچه ملت 4 نبش رضا به متراژ9۷/32 متر مربع 
متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده در تاریخ 96/11/9روز دوشنبه ساعت 
11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری بابل به فروش برسانند مزایده از قیمت 
واگذار  پیشنهادی  بهای  باالترین  به  و  آغاز  ریال  مبلغ1/400/000/000  به  پایه 

خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور

 آگهی960178 
نظر به اینکه ابوالفضل مصحفیان  آن فرزند به اتهام سرقت به شماره پرونده9601۷8 
از طرف این بازپرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او  ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 1۷4 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب با درجه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نامبرده ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه بازپرسی دادسرای میاندرود جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد
 مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
اول/ موضوع  رای  شماره139660331009002249 مورخ 96/9/11 هیات  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسین مراد سیاوشی فرزند علی مراد بشماره شناسنامه 21 به صورت شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 98/2۷ مترمربع مفروز از قطعه 
32 تفکیکی از صورت مجلس تفکیکی شماره 33182 مورخ 51/12/16 از پالك 
254 فرعی از 154 اصلی واقع در حسن آباد خریداری از مالک رسمی آقای حمید 
پرندیان به طور قولنامه ای می باشد که مالکیت نامبرده ذیل ثبت و صفحه 529 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  دفتر 158 محرز گردیده است 
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. 96/1006/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:96/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/10/2۷

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو ون –کامیونت سیستم نیسان تیپ 2400 مدل 1386 رنگ آبی –

روغنی به شماره موتور 3595۷۷ به شماره شاسی j045808 به شماره پالك ۷84-31 
ج 32 بنام احمد باقری دریکوند فرزند رهدار به شماره ملی 48594۷5283 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان –خرم آباد . 

آگهی تحدید اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك های 159 و 160 فرعی از یک اصلی 
شماره  رای  طبق  و  است  نیامده  عمل  به  کرمانشاه   13 بخش  در  واقع  جوانرود 
1396031600۷000860 مورخ 25 / ۷ / 96  هیات حل اختالف مستقر درثبت 
به  ساختمان  باب  یک  ازششدانگ  محمدی  حسین  آقای  نفع  به  حکم  جوانرود 
مساحت  220/90 مترمربع صادر شده است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید 
حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ 96/11/۷ ساعت 10 صبح طبق ماده 15 
قانون ثبت درمحل وقوع ملک موصوف به عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین 
دعوت میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود حدود 
بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانیکه به حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند 
می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت 30 روز اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد وامالك جوانرود تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است 

پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار  12 / 10 / 96 

رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

مفقودی
نوك  رنگ  به   91 مدل   141 سایپا  پراید  خودروی   سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
مدادی با شماره پالك 894م52 ایران 33 با شماره موتور 4۷256۷1و شماره شاسی 

S348229136183۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نوشهر

 آگهی مناقصه شهرداری حمیل

شهرداری حمیل در نظر دارد پروژه تکمیل بلوار شهید یعقوب نژاد شهر حمیل را با اعتباری بالغ 
بر 5000میلیون ریال را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی اسناد خزانه در 
سال 96 از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا پیمانکاران واجد شرایط از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز کاری  فرصت دارند جهت خرید اسناد و همچنین جهت 

تحویل نیز 5روز کاری فرصت دارند به شهرداری حمیل مراجعه نمایند.
1-محل فروش اسناد مناقصه واحد فنی و شهرسازی و دریافت و تحویل پاکت پیشنهادی به 

ذیحسابی  شهرداری حمیل مراجعه نمایند
2-به پیشنهادهای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4-کلیه کسورات قانونی قرارداد و هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

5-حضور پیمانکار یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه مناقصه بالمانع است.
6-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 11صبح روز چهارشنبه 20دیماه 96 می باشد.

7-سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 70/000/000ریال در وجه حساب شماره2171143766000به 
نام شهرداری حمیل نزد بانک ملی واریز نمایند یا بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری از 

تاریخ صدور  به مدت 3ماه ضمیمه قیمت خود نمایند.
8-سپرده شرکت در مناقصه نفر دوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در حساب شهرداری باقی و در 

صورت انصراف نفر اول تا سوم به ترتیب ضبط خواهد شد.
9-سایر جزییات و شرایط مربوط به مناقصه در اسناد آن موجود است.

کامران جلوند - شهردار حمیل

 نوبت اول

مدیر کل نشر و ریالی بانک مرکزی با اعالم اینکه 
ذخایر طال و سکه در اختیار بانک مرکزی از وضعیت 
مطلوبی برخوردار است، گفت: جلسات حراج سکه تا 
زمان تامین نیاز کامل بازار و ایجاد تعادل در قیمت ها 

ادامه می یابد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بانک مرکزی انحصار 
ضرب انواع سکه طال را برعهده دارد، از این رو تامین 
نیاز بازار به انواع سکه بهار آزادی از وظایف این بانک 
از اهداف بانک مرکزی حفظ  است؛ همچنین یکی 
ارزش پول کشور است. از آنجا که افزایش قیمت سکه 
و طال می تواند سایر بازارهای موازی همچون ارز را نیز 
متاثر کرده و قیمت ها در این بازارها را نیز افزایش دهد، 
هرگاه قیمت سکه در بازار با ارزش ذاتی سکه و قیمت 
تمام شده آن فاصله قابل توجهی پیدا کرده و قیمت ها 
غیر واقعی و به اصطالح حبابی شود بانک مرکزی با 
هدف ایجاد تعادل در بازار و کنترل قیمت  ها اقدام به 
مداخله و عرضه سکه در بازار می کند.در این پیوند 
»مسعود رحیمی« مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی 
روز دوشنبه درباره نوسان قیمت طال و انواع سکه بهار 
آزادی در ماه های اخیر گفت: از ابتدای مهرماه امسال 
قیمت سکه روند افزایشی را در پیش گرفت که علت 
ورود  دلیل  به  تقاضای خرید سکه  افزایش  امر  این 
برخی از سرمایه گذاران به این بازار بود که با احتمال 
افزایش قیمت طال در ماه های آتی اقدام به خرید سکه 
می کردند.وی افزود: برخی از مردم عادی نیز به منظور 
حفظ قدرت خرید پول خود، پس اندازهایشان را تبدیل 

به سکه می کردند که همه این موارد حجم تقاضا در 
بازار سکه را افزایش داده بود و به دنبال آن قیمت  انواع 
سکه نیز افزایش یافت.رحیمی درباره ورود بانک مرکزی 
برای عرضه سکه در بانک کارگشایی اظهار داشت: به 
موجب قانون ضرب مسکوك طال، بانک مرکزی انحصار 
ضرب انواع سکه طال را برعهده دارد؛ بنابراین تامین نیاز 
بازار به انواع سکه بهار آزادی از وظایف این بانک است.

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی افزود: یکی از اهداف 
بانک مرکزی حفظ ارزش پول کشور است. از آنجا که 
افزایش قیمت سکه و طال می تواند سایر بازارهای موازی 
همچون ارز را نیز متاثر کرده و قیمت ها در این بازارها 
را نیز افزایش دهد، هرگاه قیمت سکه در بازار با ارزش 
ذاتی سکه و قیمت تمام شده آن فاصله قابل توجهی 
پیدا کرده و قیمت ها غیر واقعی و به اصطالح حبابی 
شود، بانک مرکزی با هدف ایجاد تعادل در بازار و کنترل 

قیمت  ها اقدام به مداخله و عرضه سکه در بازار می کند.
وی ادامه داد: در اتفاقات اخیر بازار طال، بررسی ها 
حاکی از افزایش تقاضای خرید بود و با توجه به اینکه 
عرضه سکه در بازار با تقاضای شکل گرفته متناسب 
نبود، بانک مرکزی تصمیم به عرضه سکه از طریق 
بانک کارگشایی گرفت.وی یادآور شد: از آنجا که 
رئیس کل بانک مرکزی بر صیانت از ذخایر بانک 
مرکزی با اتخاذ سیاست  ها و اقدامات اصولی در بازار 

ارز و سکه و ایجاد ثبات در این بازارها تاکید دارد، ورود 
حداقلی بانک مرکزی به بازار و حراج سکه در دستور 
کار است و به همین دلیل باتوجه به ثبات نسبی 
قیمت ها و آرامش بازار سکه در طی این سال ها اصال 
ورودی به بازار نداشته ایم.مدیرکل نشر و ریالی بانک 
مرکزی اظهار داشت: با این حال هر زمانی که الزم 
باشد و احساس شود که بازار ملتهب است و مصرف 
کنندگان متحمل زیان می شوند بانک مرکزی با ورود 
خود به بازار قیمت ها را متعادل خواهد کرد.رحیمی 
درباره تاثیر برگزاری جلسات حراجی سکه بر بازار 
اظهار داشت: حدود یک ماه از فروش سکه های بهار 
آزادی از طریق بانک کارگشایی می گذرد در طی 
این مدت 15 جلسه حراج برگزار شده و متناسب 
با نیاز متقاضیان، سکه های طال عرضه شده است.

وی یادآور شد: تا پیش از شروع حراج سکه در بانک 
کارگشایی، قیمت سکه یک بهار آزادی تا مرز 1 
میلیون و 450 هزار تومان نیز رسید؛ در روزهای اول 
حراج، برخی از افراد سودجوی فعال در بازار سعی 
داشتند مانع از افت قیمت  ها شوند و حتی برخی 
از خرید  ها را با قیمت باال انجام می دادند این افراد 
معموالً زمانی که بازار ملتهب است و قیمت ها رو به 
باالست منتفع می شوند اما با ادامه حراج مقاومت این 
گروه نیز شکست و به تدریج قیمت ها روند کاهشی 

را در پیش گرفت و در حال حاضر به حدود 1 
میلیون و 400 هزار تومان رسیده است.وی تاکید 
کرد: انتظار می رود با ادامه جلسات حراج و ورود 
تدریجی سکه های عرضه شده در بانک کارگشایی 
به بازار، شاهد افت بیشتر قیمت ها و ایجاد تعادل در 
بازار باشیم.رحیمی درباره اینکه گفته می شود در 
جلسات حراج افرادی خاص و برخی دالالن حضور 
داشته و امکان خرید برای افراد عادی وجود نداشته 
است، گفت: تجربه سال های گذشته نشان داده است 
که استفاده از روش حراج سکه موثرترین راه برای 
تامین نیاز بازار و کنترل قیمت هاست.وی افزود: 
قیمت های پایه اعالم شده در حراج بر مبنای قیمت 
تمام شده و پایین تر از نرخ عرضه سکه در بازار بوده 
و خریدهای صورت گرفته از بانک کارگشایی هم به 
طور عموم با قیمتی پایین تر از بازار است.مدیر کل 
نشر و ریالی بانک مرکزی افزود: شرکت در جلسات 
بانک کارگشایی برای عموم مردم آزاد است و هر 
کسی می تواند با شرکت در جلسه و پیشنهاد قیمت 
نسبت به خرید اقدام کند. وی تاکید کرد: سکه های 
عرضه شده از طریق بانک کارگشایی توسط هر 
فردی که خریداری شود در نهایت راهی بازار شده 
و افزایش عرضه در صرافی ها و تعدیل قیمت ها را به 
دنبال خواهد داشت.به گفته رحیمی، با هدف ایجاد 
امکان خرید از بانک کارگشایی برای مردم عادی که 
سرمایه کمتری دارند، سکه ها در بسته های 20 تایی 

نیز در این حراجی ها عرضه می شود.

ادامه حراج سکه تا زمان تامین نیاز بازار



داستان فیلم »آزادی به قدید شرط«، در 
عنوانش خالصه شده. مجرمی که به قید 
آزادی  این  ادامه  در  اما  است.  آزاد  شرط 
اتفاقاتی رخ می دهد که به نظر می رسد 
او  حق  در  آن  مرسوم  معنای  به  آزادی 
آزادی  تحقق  عدم  این  نمی شود.  محقق 
دالیلی دارد که کارگردان با بیان آن، قصد 
دارد.  را  اجتماعی  برخی مسائل  بازنمایی 
مسایلی که در پیوند با برخی موضوعات 
سیاسی و اجتماعی معنا می یابد. کمالی با 
بازی امیر جعفری ده سال است به دلیل 
به  محکوم  مسلحانه  سرقتی  در  معاونت 
بیست سال حبس شده و پس از سال ها، 
به دلیل رفتار درست و قابل اعتمادش، به 
قید شرط آزاد می شود. و داستان کلیشه ای 
مجرمی که برچسب دزدی بر پیشانی دارد 
و نمی تواند در جامعه زندگی عادی داشته 
باشد را پی می گیرد. تضاد فرد مظلوم و 
با  تنها  قهرمان  کلیشه  و  بی رحم  جامعه 
و  شده  ترکیب  سیاسی  شعارهای  برخی 

پیش می رود. 
دیالوگ هایی  با  فیلم  می رسد  نظر  به  اما 
صریح و البته شعاری قصد دارد این نوع 
جامعه  افراد  دیگر  به  را  مشروط  آزادی 
بی  و  غیرمنطقی  تعمیمی  دهد.  تعمیم 
دیالوگی  در  موجود.  وضعیت   با  تناسب 
که گویا فلسفه شکل گیری »آزادی به قید 
شرط« است، کمالی می گوید: »اگر با یک 
تهمت آزادی آدم گرفته می شود پس ما 
همه مشروط آزادیم!« این ماجرای همان 
دکمه ای است که کارگردان به خاطر آن 
کت دوخته! از عنوان فیلم تا ترسیم جامعه 
ای به مثابه زندان، و عدم زندگی مسالمت 

و...  آزاد شده  قید شرط  به  مجرم  آمیز 
جمله  همین  بازنمایی  خدمت  در  همه 

هستند. 
»آزادی به قید شرط« در کنار فیلمنامه 
گاه  و  متوسط  بازی های  کلیشه ای،  ای 
است  موقعیت هایی  تصویرگر  ضعیف، 
که سطحی و شتابزده روایت می شوند و 
پایان بندی ساده انگارانه اش، تله فیلمی 
مناسبتی محسوب می شود که در مدیوم 
سینما جای نمی گیرد. مدیومی که در آن 
جزئیات و روند داستان، با کمک تصویر 
میزانسنی  و  شده  حساب  دکوپاژی  در 
به  گفتن  برای  حرفی  تواند  می  دیدنی 

مخاطب داشته باشد. 
دیگر  های  ویژگی  کنار  در  دیگر  نکته 
فیلم، تاکید بیش از حد به بحث حمایت 
به  کمالی،  دختر  است.  داخلی  تولید  از 
راه  به  خیاطی  کارگاهی  نامزدش  همراه 
می اندازند و کاالی ایرانی تولید می کنند. 
این مضمون مخاطب را  با  از فیلم  نیمی 
نصیحت می کند که کاالی ایرانی بخر و از 
جوانان تولیدکننده حمایت کن! این نیمه 
خود گواه دیگری بر کلیشه ای بودن فیلم و 
شبه سینمایی بودن اثری است که در قالب 

سینما امکان عرضه ندارد. 
شخصیت پردازی »آزادی به قید شرط« 
شخصیت  نمی پذیرد.  صورت  تمامی  به 
مسیر  در  او  با  مرتبط  افراد  و  اصلی 
داستان، تیپ هایی هستند که به شخصیت 
نمی رسند. کمالی که اذعان دارد با تهمت 
به بیست سال حبس محکوم شده و حرف 
گناهی  بی  افراد  کردن  زندانی  هم  فیلم 
سرمایه داران  تهمت  با  تنها  که  است 

سر  به  حبس  در  سال ها  قدرتمندان  و 
اما مشخص نمی شود  نهایت  می برند، در 
این تهمت چگونه و چرا به او زده شده؟ 
حتی فلش بکی به دادگاه ندارد که دفاعیه 
کمالی مبنی بر بی گناهی او و ظلمی که 
در حق او شده را به تماشاگر نشان دهد. 
تنها و تنها دیالوگ است که حق را از آن 
باور  باید  نیز  تماشاگر  و  داند  می  کمالی 
او بی گناه است! بی گناهی که  کند که 
نمی تواند عدم معاونت در دزدی مسلحانه 
را اثبات کند و در پی آن زندگی اش نابود 
تیپی  قالب  در  اصلی  شخصیت  می شود. 
مظلوم، سرخورده و زندانی زخم خورده ای 
است که اتفاقا جعفری را بارها در این نقش 
دیده ایم! اما قرار است او شخصیت باشد. 
شخصیتی که نمی دانیم چه کاره بوده! چرا 
همسرش با تمام عشقی که به او داشته 
با رانتخواری با نفوذ پس از زندانی شدن 
نبود  در  دخترش  و  کند  می  ازدواج  او 
پدر، زندگی مجردی را تجربه می کند و 
گویی در این ده سالی که او زندانی است؛ 

از اتفاقات بیرون و اعضای خانواده اش بی 
اطالع بوده است و پس از آزادی با تغییرات 
عدم حضورش در خانواده روبرو می شود. تا 
اینجا نیمی از بار فیلم بر دوش شخصیت 
اصلی است که البته در حد تیپ می ماند. 
نیم دیگر فیلم ترسیم جامعه ای است که 
کمالی در آن می خواهد زندگی دوباره ای 
را آغاز کند. تن به کار سخت و طاقت فرسا 
می دهد. سعی دارد با شرافت خرج زندگی 
خود و دخترش را تامین کند، اما در محیط 
کار به دلیل رفتار درست و کار بیش از حد، 
مورد غضب دیگر کارگران قرار می گیرد و 
در ادامه اختالفات دختر و نامزدش، با یک 
روابطی  اخراج می شود. البی گری،  تلفن 
با  رویارویی  به ضوابط مقدم هستند،  که 
پیش فرض های عمومی اجتماعی و سرایت 
آن، بی عدالتی و نفوذ افراد فاسد در قدرت 
و... از ویژگی های جامعه ای است که شهابی 
آنها را پیش روی شخصیت زخم خورده 

خود قرار می دهد. 
Alborz.payam@gmail.com

نگاهی به فیلم »آزادی به قید شرط«

جامعه به مثابه زندان! یا دکمه ای نیازمند کت؟
*رویا سلیمی

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 
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هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید 
زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم 

و کوتاه است. 
)فرانکلین(

سخن حکیمانه

زخاک من اگر گندم برآید
ازو گر نان پزی مستی فزاید

خمیر و نانبا دیوانه گردد
تنورش بیت مستانه سراید

 امروز  با موالنا

رمانی از داوود غفارزادگان 
منتشر شد

از  دیگری  رمان 
غفارزادگان  داوود 
با عنوان »آواز نیمه 
بازنگری  با  شب« 
نویسنده  دوباره 

تجدید چاپ شد.
مهر،  گزارش  به 

انتشارات کتاب نیستان اثری دیگر از داوود 
غفارزادگان را با عنوان »آواز نیمه شب« با 

اطالح و بازنگری تازه روانه بازار کتاب کرد.
از داوود غفارزادگان  رمان »آواز نیمه شب« 
انتشارات کتاب  از سوی  بار  برای نخستین 
نیستان و برای ششمین نوبت در بازار کتاب 

ایران منتشر شده است.
که  است  نوجوانی  داستان  اثر  این  داستان 
و در کش  دارد  نویسندگی در سر  سودای 
و  تهران  به  و قوس شب های حمله هوایی 
در  آنچه  توصیف  با  دارد  پناهگاه  سعی  در 
پیرامون او در حال رخ دادن است خود را 
در قامت یک نویسنده معرفی کند. حضور 
و  خانواده  واکنش  و  جبهه  در  او  برادر  دو 
جامعه پیرامونی او به این حضور و اتفاقاتی 
کنار  در  می دهد  شکل  آن  دنبال  به  که 
انتشار یکی از داستان های او در یک نشریه 
دست در دست هم می دهد تا او به عنوان 
در  را  خود  نهایت  در  جوان  نویسنده  یک 
و در  ببیند  پیرامون خود  واقعیت  محاصره 
نتیجه داستان های خود را نیز به این سمت 

سوق دهد.
غفارزادگان این داستان بلند را به نوعی در 
سال های نوجوانی ادبیات نوجوانانه در ایران 
پس از انقالب اسالمی می نویسد؛ اما قلم و 
ادبیاتی  از نسل و  او به روشنی نشان  بیان 
می دهد که تالش دارد تا این گونه از ادبیات 
برساند،  بلوغ  به  نوجوانی  از  را  داستانی 
استفاده از جمالت، رسم الخط و توصیفاتی 
بر  را  مخاطبش  نسل  نمایندگی  دقیقا  که 
حرفه ای  دادن  حرکت  کنار  در  دارد  عهده 
در  نو  و  تازه  فضاهای  بازکردن  و  داستان 
و  تعلیق  او  روایت  به  که  آن  بخش  بخش 
جذابیت فوق العاده ای می دهد از نشانه های 

این تالش به شمار می رود.
انتشارات کتاب نیستان در راستای بازچاپ 
»آواز  رمان  نویسنده،  این  آثار  مجموعه 
نیمه شب« را در قالبی تازه و با ویرایش نو، 
با قیمت 14000 تومان  در 1۷6 صفحه و 

روانه بازار کتاب کرده است.  

دردنیای کتاب

موج سواری آمریکا، آل سعود و صهیونیست ها
 روی نارضایتی  اقتصادی مردم !

کاریکاتور

خبر

»اکسیدان« برای ناشنوایان به 
نمایش درآمد

زبان  دوبله  با  »اکسیدان«  سینمایی  فیلم 
اشاره و زیرنویس فارسی برای ناشنوایان و 

کم شنوایان به نمایش درآمد.
سینمایی  فیلم  فیلم،  بانی  گزارش  به 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  »اکسیدان« 
منوچهر  کنندگی  تهیه  و  محمدی  حامد 
محمدی ساعت 15 در سینما فرهنگ برای 
ناشنوایان و کم شنوایان به نمایش گذاشته 

شد.
تالش  و  همت  به  که  مراسم  این  در 
سینمایی  فیلم  شد،  برگزار  تهرانی  امیر 
 – با دوبله زبان اشاره طبیعی  »اکسیدان« 
لبخوانی و همچنین زیرنویس فارسی برای 

این قشر از جامعه به نمایش درآمد.
در نمایش روز گذشته امیر جعفری بازیگر 
فیلم  این  کارگردان  محمدی  حامد   و 

حضور داشتند.

خبر

بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم پالم اسپرینگز، در 
بخش ویژه فصل جوایز، میزبان »یه وا« خواهد بود.

به گزارش رسیده، جشنواره فیلم پالم اسپرینگز در بخش 
ویژه فصل جوایز، به شکل معمول، منتخبی از فیلم های 
سینمایی  هنرهای  و  علوم  فرهنگستان  به  شده  معرفی 
برای رقابت در رشته اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را 
به  وا«  »یه  فیلم  در سال جاری،  و  نمایش می گذارد  به 
کارگردانی آناهید آباد و پخش کنندگی بنیاد سینمایی 
فارابی را به عنوان نماینده سینمای ارمنستان برای حضور 
در این بخش برگزیده است.»یه وا« که محصول مشترك 
چون  جشنواره های  در  تاکنون  است،  ایران  و  ارمنستان 
مونترال، میل ولی، جهان آسیای لس آنجلس و تفلیس 
به روی پرده رفته و جایزه فیلم منتخب تماشاگران در 
انار را نیز به خود اختصاص داده است.از  جشنواره فیلم 
ایرانی که در این جشنواره حضور  آثار سایر سینماگران 
دارند، می توان به »آن سوی ابرها« ساخته مجید مجیدی 
و »بدون تاریخ، بدون امضاء« ساخته وحید جلیلوند اشاره 
کرد.این رویداد سینمایی از 12 تا 25 دی سال جاری در 

کشور  آمریکا برگزار می شود.

»یه وا« در بخش  ویژه پالم اسپرینگز

یک کارگردان تئاتر اعالم کرد که نمایشش به دلیل نظر 
نهادی خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مجبور به 
انصراف شده است. با این حال مدیرکل هنرهای نمایشی 
می گوید، در جشنواره تئاتر فجر هیچ مبنایی بر حذف آثار 
انتخاب و اعالم شده وجود ندارد و بررسی شورای ارزشیابی 

و نظارت روال مرسومی است که همیشه طی می شود.
به  عقیم«  »روز  نمایش  عمومی  روابط  ماه  دی   دهم 
سال  تابستان  که  کیانی  کارگردانی حسین  و  نویسندگی 
جاری در تئاتر باران روی صحنه رفت و یکی از 39 نمایشی 
بود که در بخش مرور سی وششمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر به دبیری فرهاد مهندس پور پذیرفته شده بود، 
به  مجبور  مانده،  آغاز جشنواره  تا  روز  که 18  کرد  اعالم 

انصراف از جشنواره شده اند.
کیانی در نامه ای سرگشاده  اعالم کرد که زمینه  این انصراف 
توسط شورای نظارت و ارزشیابِی اداره کل هنرهای نمایشی 
فراهم شده و در جلسه ای، با خوانِش نامه ای که از نهادی 
غیرفرهنگی و خارج از مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد به 
دستشان رسیده، اعالم کردند این نمایش مجاز به حضور 
در جشنواره نیست. کیانی در ادامه نامه ی خود با ابراز تاسف 
برای وضعیت فرهنگ و هنر کشور، مسؤوالن وزارت فرهنگ 
رویه هایی  چنین  وجود  به خاطر  هم  را  اسالمی  ارشاد  و 

سرزنش کرده بود.

روز عقیم از تئاتر فجر کنار رفت؟

سریال »افتاده ها« که قرار است مجموعه نوروزی شبکه 
2 در سال 9۷ باشد دیروز در شهر شیراز کلید خورد.

سریال »افتاده ها« به کارگردانی علیرضا امینی که قرار 
روز  از  برود  دو سیما  آنتن شبکه  روی  نوروز 9۷  است 

دوشنبه 11 دی ماه در شهر شیراز کلید خورد. 
نوشته است و  را احسان جوانمرد  این سریال  فیلمنامه 
در 15 قسمت ساخته خواهد شد. همچنین محمدرضا 
دارد  عهده  بر  را  سریال  این  بازیگردانی  که  نیا  شریفی 

خودش هم در آن بازی می کند.
این سریال  با حضور محمود عزیزی، محمدرضا شریفی 
نیا، افسانه بایگان و افسر اسدی کلید خورد و گروه سازنده 
بعد از تصویربرداری صحنه های مورد نظر در شیراز به 
کیش می روند. ضبط و تصویربرداری این سریال حدود 
2 ماه طول می کشد و قرار است کل کار در این شهرها 

تصویربرداری شود. 
در خالصه داستان این سریال 15 قسمتی که در گروه 
است:  آمده  شده،  تهیه  سیما  دو  شبکه  سریال  و  فیلم 
»افتاده ها« داستان دو برادر است که هر کدام در مسیر 
علم و ثروت به موفقیت هایی رسیده اند و در ایام نوروز با 
خانواده هایشان در مهمانسرایی در مشهد اقامت می کنند 
که با ورود یک مسافر خارجی حوادث جالب و شیرینی 

برایشان رقم می خورد...

سریال نوروزی شبکه ۲ کلید خورد

با هدف اشتغال زایی و توسعه اقتصادی؛
آغاز طرح توراپراتور مجازی از هفته آینده

دانشجویان  و  آموختگان  دانش  ثبت نام  فرهنگی:  میراث  سازمان  رئیس 
برای  مجازی  توراپراتور  عنوان  به  کشور  دانشگاهی  رشته های  تمام 

محصوالت گردشگری از هفته آینده آغاز می شود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی صنایع 
دانش  گفت:  خبر  این  اعالم  با  مونسان  علی اصغر  گردشگری؛  و  دستی 
شنبه  از  می توانند  دانشگاهی  رشته های  تمام  دانشجویان  و  آموختگان 
tourismcalendar درخواست  در  نام  ثبت  با  آینده 16 دی  هفته 
افزود:  اعالم کنند.وی  توراپراتور مجازی  به عنوان  فعالیت  برای  را  خود 
کار شناسان  از سوی  افراد  این  درباره  اولیه  بررسی های  ثبت نام،  از  پس 
معاونت گردشگری انجام می شود، همچنین روش ها و شیوه های فعالیت 
در این حوزه به عالقه مندان آموزش داده می شود.معاون رئیس جمهوری 
اجرای  مهم  اهداف  از  اقتصادی  توسعه  و  اشتغال زایی  اینکه  به  اشاره  با 
این طرح است، گفت: دانشجویان و دانش آموختگانی که در این حوزه 
به عنوان توراپراتور مجازی فعالیت می کنند بابت جذب گردشگر مبالغی 
جذب  در  روش  این  افزود:  می کنند.وی  دریافت  دستمزد  عنوان  به  را 
شدن  فعال  همچنین  گردشگری  صنعت  توسعه  و  رشد  و  گردشگران 

تأسیسات گردشگری مؤثر است.

آثار دنباله داری که سال 2018 اکران می شود
شماری از مهم ترین فیلم هایی که ادامه آثار مطرح سال های پیش هستند 

در سال 2018 راهی پرده  نقره ای می شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، از »انتقام جویان« 
و »ددپول« گرفته تا »ماما میا« از جمله فیلم هایی هستند که به عنوان 
ادامه ای بر فیلم های پرفروش قبلی، در سال جدید میالدی راهی سینماها 

می شوند.

»توطئه آمیز: آخرین کلید«
آن  قسمت  که چهارمین  کلید«  آخرین  »توطئه آمیز:  دنباله  جدیدترین 
است از بالوم هاوس پروداکشنز با بازی لیم شین در نقش دکتر الیس 
رینیر به کارگردانی آدام روبیتل بر مبنای فیلمنامه لی ونل ساخته شده 
است. در این فیلم ترسناك که 5 ژانویه 2018 اکران می شود لی ونل و 

آنگوس سمپسون نیز بازی کرده اند.

»پدینگتون 2«
دومین قسمت از ماجراهای خرس پدینگتون ادامه ای بر فیلم پل کینگ 
در سال 2015 است. در این فیلم جدید خرس پدینگتون با صداپیشگی 
تولد صد  اما  بارون زندگی می کند.  بن ویشاو شادمانه در خانه خانواده 
سالگی عمه او و هدیه ای که دزدیده می شود، ماجراهای جدیدی را رقم 
می زند. این فیلم 12 ژانویه در آمریکا و در ماه نوامبر در بریتانیا اکران 

می شود.

»دونده مارپیچ: عالج مرگ«
با عنوان  از »دونده مارپیچ« که سال 2015  سومین و آخرین قسمت 
دیلن  بازی  با  توماس  داستان  بود،  شده  اکران  اسکرچ«  »مشقت های 
گلیدر  از  فرار  برای  را  گروهش  رهبری  که  می کند  دنبال  را  اوبراین 
بیماری مرگ باری  برای  یافتن درمانی  برای  او در تالش  دارد.  برعهده 
به  آمریکایی  مهیج  تخیلی   - علمی  فیلم  این  است.  »فلیر«  نام  به 
کارگردانی وس بال و نویسندگی تی.اس. ناولین بر اساس رمان »عالج 
نوشته  مارپیچ«  »دونده  رمان های  مجموعه  از  کتاب  آخرین  مرگ«، 
جیمز دشنر ساخته شده است. دیلن اوبراین، کایا اسکودالریو، توماس 
سنگستر، کی هونگ لی، جیانکارلو اسپوزیتو، آیدان گیلن، بری پیپرو 
پاتریشا کالرکسون بازیگران این فیلم هستند. این فیلم 26 ژانویه اکران 

می شود.

»پنجاه طیف خاکستری«
قسمت نهایی سه گانه ای که بر مبنای رمان ای.ال.جیمز ساخته شده 9 

فوریه اکران می شود.

»حاشیه اقیانوس آرام: طغیان«
ادامه فیلم علمی تخیلی ساخته گیلرمو دل تورو با عنوان »حاشیه اقیانوس 
آرام« که سال 2013 اکران شد به کارگردانی استیون اس. ده نایت و به 
تهیه کنندگی گیلرمو دل تورو بر شخصیت جیک پونتکاست با بازی جان 
بویگا متمرکز است. این فیلم برمبنای فیلمنامه امیلی کارمایکل ساخته 
شده است. اسکات ایستوود، کیلی اسپینی، جینگ تیان و آدریا آرجونا به 
این قسمت اضافه شده اند و رینکو کیکوچی و چارلی دی دیگر بازیگران 
فیلم در نقش های قبلی خود ظاهر شده اند. این فیلم 23 مارس 2018 

اکران می شود.

»شرلوک گنومز«
است  فیلمی  بر  ادامه ای  استیونسون  جان  ساخته  انیمیشن  فیلم  این 
جانی  شد.  اکران   2011 سال  در  که  ژولیت«  و  »کوتوله  عنوان  با 
گنومز  نام شرلوك  به  انیمیشن  این  اصلی  دپ صداپیشگی شخصیت 
است.  ژولیت  نقش  صداپیشه  بالنت  امیلی  و  دارد  برعهده  را  بازرس 
که  انیمیشن  این  صداپیشگان  دیگر  اجیوفور  چیوتل  و  بلیگی  مری 
اکران  مارس   23 فیلم  این  است، هستند.  پیکچرز  پارامونت  محصول 

می شود.

قرارست  که  هایی  کنسرت  بلیت  قیمت 
در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر 
تاالرهای  تفکیک  به  بروند  صحنه  روی 

میزبان اعالم شد.
اعالم دو سامانه فروش بلیت کنسرت های 
جشنواره موسیقی فجر )که هنوز درباره 
روند و نحوه انتخاب آنها از سوی مسئوالن 
جشنواره موسیقی فجر شفاف سازی نشده 
است( قیمت بلیت کنسرت ها در بخش 
شده  اعالم  زیر  ترتیب  به  مختلف  های 
است:در تاالر وحدت تهران که طی سال 
های اخیر به نوعی کاخ جشنواره موسیقی 
بلیت  قیمت  شود  می  محسوب  فجر 
آثار  حضور  روی  عمدتا  که  ها  کنسرت 

هنرمندان شرکت  و  ها  گروه  ارکسترال، 
کننده در بخش بین الملل تمرکز دارد، 

بین 30 تا 90 هزار تومان نوسان دارد.
قیمت بلیت آثار به صحنه رفته در تاالر 
تا 80  یا ۷0  تا 60  نیز بین 50  رودکی 
هزار تومان تعیین شده که این اختالف 
قیمت نسبت به جایگاه صندلی ها و نوع 

برنامه ارایه شده متغیر خواهد بود.
آزادی  برج  هنری  فرهنگی  مجموعه  در 
تهران نیز که بیشتر آثار بخش تلفیقی و 
موسیقی نواحی سی و سومین جشنواره 

موسیقی فجر در آنجا اجرا می شود قیمت 
بلیت ها بین 50 تا 60 هزار تومان تعیین 
ها  سامانه  همین  اعالم  است.طبق  شده 
قیمت بلیت کنسرت های به صحنه رفته 
در بنیاد آفرینش های هنری نیاوران که 
و  بانوان  ویژه  های  کنسرت  بر  متمرکز 
اجراهای زنده تخصصی در حوزه موسیقی 
ردیف دستگاهی و کالسیک است بلیت 
عالقه  به  تومان  هزار  تا 60  بین 50  ها 

مندان عرضه می شود.
در سالن همایش ایرانیان به عنوان تاالر 

میزبان  های  سالن  به  شده  اضافه  تازه 
بخش  که  فجر  موسیقی  جشنواره 
برگزار  آنها  این رویداد در  پاپ  موسیقی 
هزار  تا 90  بین 50  ها  بلیت  می شود، 
تومان به فروش می رسد. این شرایط در 
مرکز همایش های برج میالد تهران که 
طبق اعالم جدول جشنواره فقط میزبان 
بلیت  قیمت  با  بود  یک کنسرت خواهد 
بین 35 تا 95 هزار تومان به فروش می 
موسیقی  جشنواره  سومین  و  رسد.سی 
به  ماه  دی   30 تا   20 روزهای  فجر 
مدیریت حمیدرضا نوربخش در تاالرهای 
مختلف شهر تهران میزبان عالقه مندان 

موسیقی است.

گران ترین بلیت ۹0 هزارتومان است

صنعت سینما تا هر وقت وجود داشته 
و  فروپاشی  درباره  هشدارهایی  باشد، 
تباهی حتمی آن هم شنیده خواهد شد. 
جدیدترین سینماگری که درباره آینده 
فاستر  جودی  کرده،  صحبت  هالیوود 
است که به تازگی کارگردانی قسمتی از 
مجموعه تلویزیونی محبوب »آینه سیاه« 

را به پایان رسانده است.
ایندی وایر  از  نقل  به  هنروتجربه 
»رِیدیو  با  گفت وگو  در  نوشت:فاستر 

تایمز« گفته است: »استودیوها در حال تباهی و از بین بردن عادت های تماشاگران آمریکایی 
هستند و در نهایت همین کار را با تماشاگران سایر نقاط جهان انجام خواهند داد… سینما 
رفتن مثل بازدید از یک پارك تفریحی شده است.« این بازیگر/ کارگردان موفق که تا امروز 
دو بار برنده تندیس طالیی اسکار بازیگری شده، حرف هایش را این طور ادامه داده است: 
»استودیوهای هالیوود تولید محتوای بد دارند چون هدف شان جذب عموم تماشاگران است؛ 
این اتفاق شاید در کوتاه مدت به کسب درآمدهای خوبی منجر شود اما در نهایت سینما را 
از بیخ وبن نابود خواهد کرد.«فاستر می افزاید: » نمی خواهم فیلم های دویست میلیون دالری 
درباره ابرقهرمان ها بسازم. راستش را بخواهید گاهی وقت ها انتخاب هایم در گذشته را زیر 
سؤال می برم و این که چرا به دانشکده حقوق نرفتم؟ و چرا تحصیالت دانشگاهی را رها 
کردم؟« در این میان، فاستر از اتفاق ها و تجربه های خوشایندش هم گفته است و به عنوان 

مثال، از همکاری با چارلی بروکر اظهار رضایت کرده است.

هالیوود،در حال تخریب عادت های فیلم دیدن مردم جهان است

جهانی  جشنواره  نهمین  و  بیست 
»یه  میزبان  اسپرینگز«  »پالم  فیلم 

وا« و 2 فیلم ایرانی دیگر است.
بنیاد  عمومی  روابط  از  گزارش   به 
نهمین  و  بیست  فارابی،  سینمایی 
»پالم  فیلم  جهانی  جشنواره 
فصل  ویژه  بخش  در  اسپرینگز« 

جوایز میزبان »یه وا« است.
اسپرینگز« در  »پالم  فیلم  جشنواره 
شکل  به  جوایز  فصل  ویژه  بخش 

معمول، منتخبی از فیلم های معرفی شده به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی 
برای رقابت در رشته اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را به نمایش می گذارد و در 
سال جاری فیلم »یه وا« به کارگردانی آناهید آباد و پخش کنندگی بنیاد سینمایی 
برگزیده  بخش  این  در  برای حضور  ارمنستان  نماینده سینمای  عنوان  به  را  فارابی 
است.»یه وا« که محصول مشترك ارمنستان و ایران است تاکنون در جشنواره هایی 
چون مونترال، »میل ولی«، جهان آسیای لس آنجلس و تفلیس روی پرده رفته و 
جایزه فیلم منتخب تماشاگران در جشنواره فیلم »انار« را نیز به خود اختصاص داده 
به  می توان  دارند  حضور  جشنواره  این  در  که  ایرانی  سینماگران  سایر  آثار  است.از 
»آن سوی ابرها« ساخته مجید مجیدی و »بدون تاریخ، بدون امضا« ساخته وحید 
جلیلوند اشاره کرد.این رویداد سینمایی از 12 تا 25 دی سال جاری در کشور آمریکا 

برگزار می شود.

سه فیلم ایرانی به جشنواره ای در آمریکا راه یافت


