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به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- مجید بوجارزاده با اعالم این خبر 
که همزمان با افت دما و بارش برف و باران و افزایش برودت هوا در نقاط 
مختلف کشور، مقدار مصرف گاز افزایش یافته، تشریح کرد:  مصرف گاز 

6خانگی به بیش از ۴۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

 رشد مصرف گاز 
با افزایش برودت هوا

برنامه های  از  گفت:  تقی زاده  جمشید  زمان،  گزارش  به 
دولت دوازدهم این است که هر ایرانی حداقل یک مهارت 
افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  را فرا گیرد. وی 

وظایف دشوار و پرخطری را دارد.

صالحی با بیان اینکه باید مراقب بود تا ســهم حــوزه های دینی و قرآنی 
از وقف کاهش نیابــد، گفت: می توانیم در حوزه هــای خدمات اجتماعی 
و فرهنگــی با بهره گیــری از دیدگاه ها کارشناســان و صاحبنظران امر و 

ابتکارهای جدید، سهم وقف را در این عرصه مهم و مورد نیاز ارتقا داد. 3

 فراگیری یک مهارت 
برای هر ایرانی؛ برنامه دولت

 تاکید بر ارتقای سهم وقف
 در عرصه های فرهنگی

8

سرمقاله

 تحوالت درانتظار 
امت عربی

نگاه روز

3

همه الزام های اصالح 
ساختار شرکت های دولتی

 حباب خودروهای وارداتی 
بزرگتر شد!

 زمانی که به قول رابرت 
فیسک همزمان با ادعای 
مبارزه بافســاد شــاهد 
خرید یک قایق تفریحی 
بــه ارزش ۵۰۰ میلیون 
دالر توســط محمد بن 
سلمان در فرانسه هستیم! حتما چند جای کار 
معیوب اســت. البته موضوع مبارزه با فساد در 
خاورمیانه اتفاق جدیدی نیست. شاید بتوان به 
اقدامات مشابه آخرین پادشاه ایران محمدرضا 
پهلوی بین ســال های 1976 تا 1978 اشاره 
کرد . اقداماتی نــا متوازن و روبنایی که نتایج 
آن در نهایت دامان کل حکومت شــاه تا فرو 
پاشی کامل را گرفت.این اعتقاد و باور تاریخی 
که خاورمیانه ســرزمین پدیده های نادر و به 

قول عرب ها »ساحره« است.
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2 متین مسلم

به گزارش زمان، فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه هدف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی تخریب مسجداالقصی است، گفت: به فضل الهی، قدس مدفن رژیم صهیونیستی خواهد شد.سردار 
سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی سخنانی در جمع تعدادی از کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی درباره تصمیم اخیر دولت 
آمریکا مبنی بر انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی و به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم غاصب اسرائیل، اظهار کرد: همه اینها مقدمه تخریب مسجداالقصی است و 

مسلمانان باید بدانند اگر همین االن و به فوریت مقابل این توطئه شوم نایستند، زمان به سرعت از دست خواهد رفت.
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 شناسایی ساالنه
  بیش از ۹۰ هزار 
 مورد سرطان 
در کشور

سحر شقاقی

2

سرلشکر جعفری در واکنش به تحوالت فلسطین:

»قدس« مدفن صهیونیست ها می شود

 کاهش
۷۲درصدی ثبت 
شرکت  تعاونی

 افزایش 
 دو برابری ایدز 

در زنان  

 هشدار
  پلیس درمورد

 رجیستری موبایل
752

وزیر رفاه از یک هدف گذاری خبرداد؛

تامین مسکن برای خانواده دارای 
یک معلول از سال 97

تقدیم الیحه بودجه ۹۷ به مجلس؛ امروز 
2

1

آگهی مزایده عمومی
 96/7/20 مورخ  چ  96/455/ش.ش  شماره  مجوز  براساس  شهرداری چهار باغ در نظر دارد     
شورای اسالمی شهر چهار باغ نسبت به مشروحه ذیل مطابق شرایط ذکر شده اقدام 
نماید. لذا از کلیه شرکت کنندگان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف 

مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1-معادل 5 درصد قیمت کارشناسی هر دستگاه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از صور 

ذیل به شهرداری تسلیم گردد:
الف( واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری
ب( ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه

ج( چک تضمینی بانکی
2- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
5-هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت اول

شماره تماس: 026-44564614-17
شهردار چهارباغ- رسول عظیمی

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

۹

1۰

نوع خودرو

نیسان زد اف

نیسان زد اف

مینی لودر بابکت

مینی لودر بابکت

پراید دوگانه سوز 
شرکتی
پراید

پیکان سواری

پیکان وانت دوگانه سوز 
شرکتی

پیکان وانت

زانتیا

شماره انتظامی

78-318 ط 17

68-712 ب 81

-----

 -----

68-452 ط 14

68-645 ط 75

78-252 ص 58

68-16۹ س 47

78-446 ط 15

78-166 ط 15

مدل

1384

1384

88

8۹

1387

1387

1381

----

1383

138۹

رنگ

نارنجی

نارنجی

فیروزه ای

فیروزه ای

نقره ای

سفید

سفید

سفید

سفید

نقره ای

سپرده 5 درصد 
)ریال(

3/۰۰۰/۰۰۰

3/۰۰۰/۰۰۰

24/۰۰۰/۰۰۰

25/5۰۰/۰۰۰

3/75۰/۰۰۰

4/15۰/۰۰۰

1/۰۰۰/۰۰۰

75۰/۰۰۰

6۰۰/۰۰۰

16/5۰۰/۰۰۰

قیمت کارشناسی 
)ریال(

6۰/۰۰۰/۰۰۰

6۰/۰۰۰/۰۰۰

48۰/۰۰۰/۰۰۰

51۰/۰۰۰/۰۰۰

75/۰۰۰/۰۰۰

83/۰۰۰/۰۰۰

2۰/۰۰۰/۰۰۰

15/۰۰۰/۰۰۰

32/۰۰۰/۰۰۰

33۰/۰۰۰/۰۰۰

وزیر رفاه از یک هدف گذاری خبرداد؛

تامین مسکن برای خانواده دارای یک معلول از سال 97
وزیــر تعــاون ، کار و رفاه اجتماعــی دیروز در 
گردهمایی روز جهانی معلوالن اعالم کرد: هدف 
گذاری این وزارتخانه تامین مسکن برای خانواده 
های دارای یک معلول در کشــور از سال 1397 
است.به گزارش زمان به نقل از ایرنا ، علی ربیعی 
افزود: در زمان حاضر تامین مسکن برای خانواده 
های دارای دو معلــول به باال در نظر گرفته می 
شــود اما هدف گذاری ما از ســال 97 شــامل 

خانواده های دارای یک معلول هم می شود.
ربیعــی تاکیــد کرد: بایــد از فقــر و معلولیت 
جلوگیری شود و این مساله یکی از برنامه های 
مهم ما به شمار می آید.واقعیت این است که در 
برخی استان ها، افراد دارای معلولیت و ناتوانی 
به هیچ وجه نمی توانند توانمند شوند بنابراین 
نباید اجازه داد که معلولیت با فقر ، مترادف شود.

وی همچنین به این نکته هم اشــاره کرد که با 
 توجه به افزایش جمعیت سالمندی در سال های

آینده مــی خواهیــم از معلولیت ســالمندی 
جلوگیری کنیم.

وزیر رفاه تاکید کرد: معلوالن نگاهی به دلسوزی 
ندارند، البته توجه، بد نیســت امــا افراد دارای 
معلولیت باید به حق خود برســند؛ ضمن اینکه 
افــراد دارای معلولیت، توانمند هســتند و باید 
این توانمندی ها دیده شــود.وزیر رفاه در ادامه 
به الیحه حمایت از حقوق معلوالن اشــاره کردو 
گفت: در این الیحه ، الزامات حقوقی برای حقوق 
معلوالن در نظر گرفته شده است. همچنین دولت 
در این الیحه، حدود سه هزار میلیارد تومان برای 

خود، بار مالی دیده است.
به گزارش ایرنا، قانــون جامع حمایت از حقوق 
معلوالن با 16 ماده و 2۴ تبصره در جلسه علنی 
روز چهارشــنبه مورخ 16 اردیبهشــت ماه سال 

1383 مجلس شورای اسالمی تصویب شد.قانون 
جامــع حمایت از حقــوق معلوالن یک ســند 
حقوقی- اجتماعی اســت که اجرایی شدن مواد 
و تبصره های این قانون نیاز به فرهنگ سازی و 
همکاری بیشتر افراد جامعه و همچنین دستگاه 
هــای اجرایی دارد. اخیرا نیز دولت ، الیحه ای را 
به مجلس شورای اسالمی داده است که گفته می 
شــود تمام الزامات و تکالیف برای رعایت حقوق 
معلوالن در آن لحاظ شده و کامل تر از قانون یاد 
شده است .پیش از این معاون توانبخشی سازمان 
بهزیستی، نداشتن ضمانت اجرایی برای عملیاتی 
کردن این قانون را یکی از مهم ترین مشــکالت 
و چالش های حوزه توانبخشی به منظور خدمات 
رسانی به جامعه هدف عنوان کرد.وزیر رفاه اضافه 
کرد: مقرر شده اســت تا انتخابات آزادی برگزار 
شود تا چهار نفر از افراد دارای معلولیت به عنوان 
چهار مشــاور در کنار وزیر فعالیت کنند. وی با 
ابرازگله مندی از تمام نشدن توزیع وسایل کمک 
توانبخشی بین معلوالن، گفت: ۵۰ درصد اجرای 
این برنامه، باقی مانده است که در حال انجام آن 
هستیم.وزیر رفاه خاطرنشان کرد: همچنین کم 
کردن تعرفه وسایل کمک توانبخشی خارجی را 
نیز دنبال می کنیم.ربیعی در ادامه از راه اندازی 
مراکز تخصصی آلزایمر، اوتیسم و فلج مغزی خبر 
داد و اینکه پوشش غربالگری شنوایی و بینایی در 

کشور به بیش از 9۰ درصد رسیده است.
در گردهمایی روز جهانی معلوالن که در ســالن 
برج میالد برگزار شــد ، نماینــدگان افراد دارای 
معلولیت در این گردهمایی از مناســب ســازی 
نبــودن بانک ها و وجود دیگر مشــکالت، گالیه 

کردند.
هم اکنون تعداد یک میلیون و 3۰۰ فرد معلول 

در کشــور بســر می برند که از این تعداد افزون 
بر 123 هزار تن در ســازمان آموزش و پرورش 

استثنایی مشغول به تحصیل هستند.
براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، 1۰ تا 1۵ 
درصد افراد هر جامعه ای دچار معلولیت خفیف 
تا شدید هستند، همچنین این سازمان معلوالن 
را افرادی می داند که دچار معلولیت شدید باشند 
به طوری که امکان زندگی عادی برای آنها فراهم 
نباشد که این مجموعه نیز 2 درصد افراد جامعه 

را تشکیل می دهد.
 افــراد معلول بــه 2 علــت در زندگــی مبارزه 
می کنند، یکی بــه خاطر چیرگی بر محدودیت 
های جســمانی و دیگری به جهــت اینکه مورد 

پذیرش دیگران قرار گیرند.

آغاز کنترل اطالعات محموله های مناطق آزاد
استقرار  با  گمرک 
سیستمی،  سامانه 
و  ورودی   اطالعات 
آزاد  مناطق  خروجی 
گیری  تقاطع  را  کشور 
و کنترل خواهد کرد.به 
گزارش مهر ، حمیدرضا 
برنامه  معاون  بعیدی، 

ریزی گمرک گفت: در جلسه ای با 
مناطق آزاد، توافق کردیم که گمرک 
و  ورودی  های  محموله  اطالعات  به 
خروجی هر منطقه دسترسی یابد و 
آن را در سامانه ای ثبت نماید تا به 
کنترل  و  بررسی  هدفمند،  صورت 
گیرد.وی  صورت  آنها  مورد  در  الزم 
افزود: این سامانه در حال حاضر در 

و  اروند  آزاد  مناطق 
آزمایش  ارس در حال 
زودی  به  و  است 
شود. می  عملیاتی 
خصوص  در  بعیدی، 
در  چتربازی  پدیده 
فردی  که  آزاد  مناطق 
تعداد  مدیریت  با 
مناطق  در   زیادی خودروی سواری 
آزاد، اقدام به خروج کاال از مناطق در 
پوشش مسافری می کند، اظهار داشت: 
درب  در  گمرک  فیزیکی  استقرار 
خروجی مناطق آزاد، ناکار آمد است و 
با مطابقت اطالعات ورودی و خروجی 
کاال به مناطق مغایرت احتمالی روشن 

و باعث شفافیت می شود.
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عربستان به سوی اصالح یا تزلزل؟

تحوالت درانتظار امت عربی

*متین مسلم

 زمانی که به قول رابرت فیسک همزمان با 
ادعای مبارزه بافساد شاهد خرید یک قایق 
تفریحی به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر توسط 
محمد بن سلمان در فرانسه هستیم! حتما 
چند جای کار معیوب اســت. البته موضوع 

مبارزه با فســاد در خاورمیانه اتفاق جدیدی نیست. شاید بتوان به 
اقدامات مشابه آخرین پادشاه ایران محمدرضا پهلوی بین سال های 
1976 تا 1978 اشاره کرد . اقداماتی نا متوازن و روبنایی که نتایج 
آن در نهایت دامان کل حکومت شــاه تا فرو پاشی کامل را گرفت.

این اعتقاد و باور تاریخی که خاورمیانه سرزمین پدیده های نادر و 
به قول عرب ها »ساحره«است باور چندان بی ربطی نیست. در هر 
گوشه خاورمیانه و آفریقای عربی،از رباط و کازبالنکا گرفته تا قاهره 
و دمشق و بغداد،نا خودآگاه، خواسته و ناخواسته اتفاق و پدیده ای 
جذاب و نه الزاما خوشــایند را می توان یافت و ســرگرم آن شد. 
زمانی بغداد حسن البکر، روزگاری ناصر و قذافی زیاده گو و حراف، 
زمانی حافظ اسد دمشقی و روزگاری ملک فیصل و شاه فهد. اینک 
نیز ملک ســلمان و فرزندش محمد که همه را مشغول خود کرده 
اند. در خاورمیانه سرگرمی های شرورانه کم نیست. مضحک است، 
اما خاورمیانه برای من بی شــباهت به داستان های ایندیانا جونز 
نیست. با این تفاوت که اگر بخشی از داستان های ایندیانا جونز را 
باور داشــته باشیم ،اما نمی توانیم همه قصه های خاورمیانه عربی 
را قبول کنیم.مثال داســتان »صندوقچه گمشــده« تا حدی قابل 
قبول به نظر می رسد. اما داستان گروگان گیری نخست وزیر یک 
کشور عرب در یک کشــور دیگر عرب را نمی توان باور کرد!. یا با 
اندکی تسامح سناریو« جمجه های بلورین« را می توان باورکرد، اما 
سناریو مبارزه پرنس محمد بن سلمان با فساد و تباهی را نمی توان 
قبول کرد. باید قبول کنیم رهبران عربستان بیش از صداقتی که در 
مبارزه با فساد از خود بروز می دهند، این شعور و درک ما وجامعه 
بین المللی ســت که توسط آنها به بازی و سخره گرفته می شود. 
می خواهم باور کنم شاه سلمان و وارث او محمد و دوقلوی سیاسی 
اش عادل جبیر واقعا کمر به اصالح سیســتم فاسد کشوری بسته 
اند که در ابعاد مختلف سیاســی، امنیتی، دیر یا زود ما رابا چالش 
بی ثباتی روبرو خواهد کرد. اما زمانی که به قول رابرت فیســک در 
ایندیپندنت شاهد خرید یک قایق تفریحی به ارزش ۵۰۰ میلیون 
دالر در فرانسه توسط محمد بن سلمان و یا خرید ملکی به ارزش 
28 میلیون دالر در بریتانیا توسط پادشاه هستیم!حتما چند جای 
کار معیوب اســت.ایرادی ندارد!اگر تحوالت مثبت عربستان را باور 

داریم، چرا تخیالت ایندیانا جونز را قبول نکنیم!؟
موضوع مبارزه با فساد به لحاظ سابقه و تاریخ مشابه آن در خاورمیانه، 
اتفاق جدیدی تلقی نمی شــود. در خوانش تاریخی مواردی از این 
قبیل، شاید بتوان به اقدامات آخرین پادشاه ایران محمدرضا پهلوی 
بین ســال های 1976 تا 1978 اشــاره کرد . اقداماتی نا متوازن و 
روبنایی که نتایج آن در نهایت دامان کل حکومت شاه تا فرو پاشی 
کامل را گرفت. بیشــتر به این دلیل که اوال، مبارزه شــاه با پدیده 
فســاد فاقد اصالت و ارزش های اخالقی مدرن و دمکراتیک در این 
حوزه بود. ثانیا، شاه مقابله با فساد را فارغ از عمق آن، صرفا در روبنا 
دنبال کرد. ثالثا، او قصد مقابله باپدیده فســاد جدای از تاثیر آن بر 
ســاختار قدرت و حاکمیت را داشت.همان زمان بسیاری از تحلیل 
گــران امور ایران معتقد بودند که اقدامات شــاه به این دلیل که نه 
عمیق اســت، نه فراگیر و نه حتی نافی شــرایط ذاتی تولید و رشد 
فســاد، نتیجه یی جز فروپاشی شــرایط متصلب و شکننده رژیم به 
دنبال نخواهد داشــت. بسیاری از اسناد سفارت آمریکا در تهران که 
بعدها انتشار یافت نیز به وضوح چنین دیدگاهی را تایید و نشان می 
دهند رژیم شاه در یک تناقض 3 وجهی آشکار میان مقابله با فساد 
اقتصادی ، ســاختار سست و شــکننده قدرت سیاسی و بقای رژیم 
سلطنتی، عمال به سوی یک فروپاشی تمام عیاردر حال حرکت است. 
تنها عنصر مهم، »مجهول زمانی« هر گونه تعیین وقت فروپاشــی 
را با مشــکل روبرو کرده بود. آیا عربستان در وضعیت مشابهی قرار 
دارد، شــاید! البته برخی تحلیل گران منطقه مانند حسین صادقی 
آخرین سفیر ایران در عربستان که دیپلمات بسیار کارکشته ای است 
معتقدند مقایســه ایران و عربستان در گزینه های همگن تاریخی و 
استانداردهای بقا، درست نیســت. او معتقد است »دلیلی برای این 
مقایسه و نتایج مشابه وجود ندارد«. ممکن است دیدگاه هایی از این 
دست تا حدی منعکس کننده واقعیات پیش رو باشند. اما تحوالت 
سیاسی معطوف به ذات اجتماع، الزاما ابزاری مکانیکی با کارکردی 
تضمین شده نیســتند که از مکانیزم درونی آنها نتیجه یی دلخواه و 
مورد انتظار عاید شود. بارزترین نمونه، تحوالت بهار عربی ست  که 
طی 7 سال گذشته کرانه های عربی را درهم نوردید. هرچند نتایج 
قابل انتظار و دمکراتیکی از آن به بدنه جامعه عرب تزریق نشد، اما به 
وضوح نشان داد فرآیند هر گونه تغییر در ساختار جامعه عربی، صرف 
نظر از منشاء آن )مردم یا حاکمیت( بالقوه می تواند به یک فروپاشی 
تمام عیار تبدیل شــود. در این میان ســعودی ها البته می توانند به 
اصالحات ظاهری و پرهزینه شــان ادامه دهند، اما عواقب قطعی این 
اقدامــات در کنار هزینه های نظامــی و امنیتی که برای خود ایجاد 
کرده اند، ساختار کل جامعه عربی را متحول خواهد کرد. باید منتظر 
آن روز بود. از این عبارت الزاما نمی توان برداشتی مسالمت جویانه و 
مثبت داشت.شاید دور جدیدی از بی ثباتی و خشونت ذاتی و درونی 
در انتظار منطقه و امت عربی باشد، نمی دانم! کافی ست مدتی صبر 
کرد و یا برای مدتی آتش اختالفات بیرونی جامعه عرب مانند سوریه، 
عراق، یمن و لبنان خاموش شود آن گاه قضاوت راحت تر خواهد بود.
matinmos@gmail.com 

اولین واکنش ترامپ بعد از اعالم تصمیمش 
درباره قدس

بــه دنبال بروز ناآرامی هــا در مناطق فلســطینی و ادامه اعتراضات 
بین المللــی بــه تصمیــم ترامپ مبنی بر به رســمیت شــناختن 
بیت المقدس به عنوان پایتخت اســرائیل، او اکنون به حفظ »آرامش 
و خویشــتن داری« دعوت می کند.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، 
دونالــد ترامپ که معموال از طریق توییتر بــا طرفدارانش در ارتباط 
اســت، به دنبال تصمیم خود درباره شناسایی بیت المقدس به عنوان 
پایتخت اسرائیل تاکنون واکنش رسمی نشان نداده بود. این بار ولی 
او از طریق سخنگوی خود اظهارنظر کرد.سخنگوی ترامپ در داخل 
هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری Air Force One در مسیر 
فلوریدا اعالم کرد که رئیس جمهور ترامپ امیدار اســت که »صدای 
بردباری بر صدای نفرت غلبه کند«.به گفته سخنگوی ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا همچنین گفته است که او »برای رسیدن به توافق 
برای صلحی پایدار میان اسرائیل و فلسطینی ها« تالش خواهد کرد. 

فروردین ۹۷؛ رونمایی از فناوری 
تولید باتری هسته ای

رییس ســازمان انرژی اتمی ایران از دســتیابی به 
تکنولوژی تولید باتری هسته ای توسط دانشمندان 
نخبه کشورمان خبرداد و گفت: با این کار در ردیف 
پنج کشور دارنده این فناوری قرار گرفتیم.به گزارش 
زمــان، علی اکبر صالحی دیروز در گفت و گویی در 
مورد تولید باتری هسته ای افزود : باتری هسته ای 
ساخته شــده و مرحله آزمایشی را طی می کند تا 
کامل شود.وی ادامه داد: امیدواریم که 2۰ فروردین 
بتوانیــم از باتری هســته ای رونمایی کنیم. رییس 
ســازمان انرژی اتمی یادآور شد: این باتری کارایی 
فراوانی به خصوص در امر ســالمت دارد و می تواند 
در درون بدن انســان کاشته شود و می تواند مادام 
العمر باشــد چرا که طول عمری برابر با ۵۰ ســال 
دارد.صالحــی گفت: این پــروژه به خوبی پیش می 
رود وامیدواریم به زودی شاهد به کار گیری آن در 
حوزه سالمت و همچنین در جاهای دور دست یعنی 
در بیابان هایی که دسترســی به برق نیست از این 
باطری می شود برای وسایلی استفاده کردکه نیاز به 

نیروی برق دارد و دائم آنجا باشد.

 هشدار پلیس درمورد 
رجیستری موبایل

پلیــس آگاهــی پایتخت درمــورد پیشــگیری از 
کالهبــرداری به بهانه رجیســتری به شــهروندان 
هشــدار داد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، پلیس 
آگاهــی پایتخت درباره رجیســتری گوشــی های 
تلفن همراه گفت: الزم اســت شهروندان  به هنگام 
رجیســتری  به پیامک هایی توجه کنند که فقط از 
سرشــماره HAMTA  ارسال می شود و هرگونه 
سرشماره دیگر جعلی است و احتمال سوء استفاده 

کالهبرداران متصور است.

تهدید هسته ای آمریکا؛ عامل 
تنش  در شبه جزیره کره

سیاست خصمانه آمریکا علیه کره شمالی و تهدید 
هسته ای این کشــور منجر به تنش های کنونی در 

شبه جزیره کره شده است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، رسانه های 
دولتی کره شمالی دیروز اعالم کردند کره شمالی 
در نشستی کم ســابقه با یک مقام ارشد سازمان 
ملــل، ضمن توافق دربــاره ارتباطات منظم با این 
سازمان، تهدید هســته ای آمریکا را عامل تشدید 
تنش ها بر سر برنامه تسلیحاتی این کشور دانست.

جفری فلتمن معاون دبیر کل سازمان ملل متحد 
در امور سیاســی پس از ســفر پنج روزه خود به 
پیونگ یانگ دیروز وارد پکن شــد. این سفر یک 
هفته پس از آن صورت گرفت که کره شمالی اعالم 
کرد موشک بالســتیک جدیدی را آزمایش کرده 
اســت که برد آن خاک آمریــکا را در بر می گیرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از سئول، خبرگزاری 
رسمی کره شمالی اعالم کرد: »ما در این نشست ها 
اعالم کردیم سیاســت خصمانــه آمریکا علیه کره 
شــمالی و تهدید هســته ای این کشــور منجر به 
تنش های کنونی در شبه جزیره کره شده است«.

این خبرگــزاری افزود: کره شــمالی در خصوص 
ارتباطات منظم از طریق دیدار در سطوح مختلف 

با سازمان ملل متحد به توافق رسیده است.

 نخست وزیر عراق پایان جنگ 
با داعش را اعالم کرد

نخست وزیر عراق تسلط نیروهای این کشور بر نوار 
مرزی عراق با سوریه را تبریک گفت و پایان جنگ با 
داعش را اعالم کرد.به گزارش زمان به نقل ازالعالم، 
حیدر العبادی نخســت وزیر عراق تســلط نیروهای 
عراقی و الحشدالشعبی بر نوار مرزی عراق با سوریه 
را تبریک گفــت و پایان جنگ بــا داعش را اعالم 
کرد. العبادی در ادامه به تصمیم آمریکا علیه قدس 
نیز اشــاره کرد و گفت: هیچ کسی نمی تواند هویت 
فلسطین و قدس را بگیرد.الحشدالشعبی عراق دیروز 
اعالم کرد بر نوار مرزی عراق با سوریه از شمال، شهر 
»القائم« تا جنوب، شهر »سنجار« مسلط شده است.

خبر

سرمقاله

بي ارزش ترين د          انش، د          انشي است كه بر 
سر زبان است، و برترين علم، علمي است كه 

د          ر اعضا و جوارح آشكار است. 
 حضرت علی)ع(

كالم  نور

فرمانده کل ســپاه با تاکید بــر اینکه هدف 
اصلی آمریکا و رژیم صهیونیســتی تخریب 
مسجداالقصی اســت، گفت: به فضل الهی، 

قدس مدفن رژیم صهیونیستی خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازســپاه نیوز، سردار 
سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده 
کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی طی 
ســخنانی در جمع تعدادی از کارکنان ستاد 
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
درباره تصمیم اخیــر دولت آمریکا مبنی بر 
انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی و 
به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان 
پایتخت رژیم غاصب اســرائیل، اظهار کرد: 
همه اینها مقدمه تخریب مسجداالقصی است 
و مســلمانان باید بدانند اگر همین االن و به 
فوریت مقابل این توطئه شوم نایستند، زمان 

به سرعت از دست خواهد رفت.
وی تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
تاریخــی ترین حماقت خــود را علیه قدس 
شریف مرتکب شده اند و به فضل الهی قدس 

مدفن رژیم جعلی اسرائیل خواهد شد.
سرلشــکر جعفری خاطرنشــان کــرد: این 
تصمیــم آمریــکا مقدمه انــکار کامل حق 
موجودیت کشــور فلســطین و حق زندگی 
مردم فلسطین در کشــور فلسطین است و 
آنهــا برای تحقق این هدف حتی دوســتان 

ســابق خود در جنبش »فتح« را هم نادیده 
گرفته و تحقیر کرده اند.فرمانده کل ســپاه 
تصریــح کرد: ما اطالع داریم که این تصمیم 
محصول رایزنی ها، توافقات و هماهنگی های 
پــس پرده با برخی کشــورهای عربی بویژه 
عربستان سعودی است و آنها از چند ماه قبل 

در جریــان موضوع بوده اند؛ رژیم ســعودی 
تالش می کند موضع گیری مسلمانان علیه 
جنایت تازه آمریکا در حد حرف و بیانیه باقی 
بماند. آنها با اســراییل و آمریکا تفاهم کرده 
اند که اقدام عملی بــرای حفاظت از قدس 
صورت نگیرد و مســئله فلسطین را از دایره 
منافع و حساســیت های جهان اسالم خارج 
سازند.سرلشــکر جعفری تاکیــد کرد: این 
بار هم همچون مســئله کردســتان، مسئله 
لبنان و مسئله یمن، امت اسالمی طرح ها و 
محاسبات دشمنان را به هم خواهد ریخت و 

خائنان را مجازات خواهد کرد.
وی با اشــاره به پیامدهای شکســت های 
منطقه ای دشــمنان امت اسالمی تصریح 
کرد: شکســت های پی در پــی در منطقه 
سیستم محاسباتی و تصمیم گیری دشمن 
را بر هم ریخته اســت و در چنین شرایطی 
مهم ترین کاری که جهان اسالم باید انجام 
دهــد، بهره گیری دقیق و بــه موقع از این 

فرصت هاست.

سرلشکر جعفری در واکنش به تحوالت فلسطین:

قدس مدفن صهیونیست ها می شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی از کشورهای اروپایی و آمریکا 
به دلیل عدم اجرای تعهدات خود نسبت به برجام انتقاد کرد 
و گفت: رفتار آمریکا در قبال برجام فاجعه ای تمام عیار است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بوریس جانســون وزیر امور 
خارجه انگلیس دیروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم 
رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و در خصوص 

تحوالت بین المللی و روابط دوجانبه با وی گفتگو کرد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در ایــن مالقات گفت: در 
حال حاضر و در شرایط پسابرجام مبادالت و همکاری های 
اقتصادی میان دو کشور رضایتبخش نیست و تسهیل روابط 
بانکــی در این زمینه می تواند مقدمه ای برای گســترش 

همکاری ها در دیگر بخش ها باشد.
امیر دریابان شمخانی با انتقاد از کشورهای اروپایی و آمریکا 
به دلیل عدم اجرای تعهدات خود نســبت به برجام تاکید 
کرد: رفتار آمریکا در قبــال برجام فاجعه ای تمام عیار بوده 
و ادامه این رویکرد ضمن بی اعتباری سیاســی این کشور، 

موجب زیرسوال رفتن توافقات بین المللی می شود.
وی با بیان اینکه عدم تایید توافق هســته ای توسط ترامپ 
به معنای پایبند نبودن آمریکا به توافقات بین المللی است، 
افزود: جمهوری اســالمی ایران باتوجه به انفعال طرف های 
دیگر در برابر رفتارهای ناشایست واشنگتن، بر اساس منافع 
ملی و مســئولیت های خود، تصمیمات الزم را در مقابله با 

اقداماتی از این دســت و در صورت لزوم بازگشت به شرایط 
پیش از توافق اتخاذ کرده است.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با انتقاد از مواضع بی 
پایه برخی کشــورها علیه سیاســت های منطقه ای ایران 
اذعان داشــت: ما در مقابله با تروریسم جدی هستیم و اگر 
سیاســت ها و اقدامات عملی جمهوری اســالمی به بهای 
تقدیم صدها شــهید نبود، امروز داعــش حکومت عراق و 
ســوریه را در دست داشت و به همسایگی اروپا رسیده بود.

شمخانی با اشاره به تصمیم ترامپ در به رسمیت شناختن 
قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، این اقدام 
را خدمت ناخواسته به جهان اسالم دانست و گفت: فلسطین 
کشــوری یکپارچه با پایتخت واحدی بوده و تصمیم جدید 
آمریکا به طور قطع موجب بازگشــتن موضوع فلسطین به 
عنوان مسئله اصلی جهان اسالم  و انسجام بیشتر مسلمانان 
برای مقابله با رژیم کودک کش صهیونیستی و احقاق حقوق 

مردم مظلوم فلسطین خواهد شد.
وی بــا تاکید برحق انتخاب دولت و نام حکومت از ســوی 
مردم اصلی ســرزمین فلســطین افزود: بدون شک مردم 
فلسطین نام اســرائیل را برای کشور خود انتخاب نخواهند 

کرد و این ترجمان حذف اسرائیل از نقشه جهان است.
دریابان شــمخانی همچنین با انتقاد از رویه دولت انگلیس 
در فروش ســالح و تجهیزات امنیتی به کشــورهای ناقض 

حقوق بشر مانند عربستان ســعودی و بحرین خاطرنشان 
کرد: در حالی که تمامــی نهادهای بین المللی، محاصره و 
بمبــاران مردم مظلوم و بی دفــاع یمن را محکوم کرده اند 
قطعا شــرکای این جنایت نیز در دادگاه افکار عمومی بین 

المللی محکوم و ناقض حقوق بشر معرفی خواهند شد.
نماینــده مقام معظم رهبری در شــورای عالی امنیت ملی 
گفت: کشورهای غربی نه تنها اجازه نمی دهند که نهادهای 
بین المللی به وظیفه خود در شناسایی جنایات عربستان در 
یمن و پیگرد مسئولیت آن اقدام کنند، بلکه حاضر نیستند 

روند فروش و انتقال سالح به عربستان را متوقف کنند.

انتقاد شمخانی از عدم پایبندی کشورهای اروپایی و آمریکا به برجام

مفقودی 
برگ سبز سواری سایپا 131مدل 92 باشماره شهربانی 
۴17ص99ایران 82با شماره موتور ۴8968۴9و شماره 
قربانی  عارف  شاسی nas۴111۰۰d1266839بنام 

کفشگرمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
مدل  ی  آ   1۴1 سایپا  پراید  خودروی  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   1۴2۴886 موتور  شماره  به   8۵
S1۴8228۵1۴3۰۵9 بنام کاظم شکری دارای کد 
ملی ۰3217911۰1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

تقدیم الیحه بودجه 97 به مجلس؛ امروز 

عضو هیات رییسه مجلس گفت: دکتر حسن روحانی رییس 
جمهوری امروز الیحه بودجه ســال 97 کل کشور را تقدیم 

مجلس شورای اسالمی می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنــا، اکبر رنجبرزاده افزود: دولت 
براساس ماده 186 آیین  نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
موظف اســت الیحه بودجه ساالنه کل کشــور را حداکثر تا 
پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند، ولی امسال به 
دلیــل آن که 1۵ آذر ماه با هفته تعطیلی نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی مصادف شده بود و نمایندگان مجلس برای 
سرکشــی به حوزه های انتخابیه رفته بودند بر اساس توافقی 
که بین دولت و مجلس صورت گرفت بنا شد که الیحه بودجه 

سال 97 کل کشور یکشنبه 19 آذر ماه ارائه شود.
وی افزود: پس از ارائه، الیحه بودجه ســال 97 کل کشــور 
چــاپ و بین نمایندگان مجلس توزیع می شــود، پس از آن 
نماینــدگان تا 1۰ روز فرصت دارند که پیشــنهادات خود را 
در مورد الیحه بودجه سال 97 کل کشور به کمیسیون های 

تخصصی مربوطه ارائه کنند.
رنجبرزاده ادامه داد: کمیسیون های تخصصی موظفند حداکثر 
تا 1۵ روز پــس از چاپ و توزیع الیحه، گــزارش خود را به 
کمیسیون تلفیق تقدیم کنند و کمیسیون تلفیق نیز موظف 
اســت حداکثر ظــرف 1۵ روز پس از پایــان مهلت گزارش 
کمیســیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون  
های تخصصــی، گزارش نهایی خــود را تنظیم و به مجلس 
شــورای اســالمی تقدیم کند.وی افزود: مهلت رســیدگی 
کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیات رییسه 
قابل تمدید است.نماینده مردم اســدآباد در مجلس شورای 
اسالمی گفت: نهایتا نمایندگان مجلس در جلسه علنی، بعد 
از رســیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهای 
مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی 
دولت رســیدگی و ســقف آن به  تصویب خواهد رسید، پس 
از آن پیشــنهادهای مربوط به تبصره  ها و ردیف ها رسیدگی 
می  شــود.وی ادامه داد: بر اســاس این روند، احتماال الیحه 
بودجه سال 97 کل کشور اوایل بهمن ماه در مجلس شورای 
اسالمی بررسی می شــود.رنجبرزاده افزود: در طول بررسی 
الیحه بودجه سال 97 کل کشور در مجلس، جلسات مجلس 
بالانقطــاع به جز روزهای تعطیل و جمعه در چهار ســاعت 
برگزار می شود، این جلسات با پیشنهاد رییس مجلس و رای 
نمایندگان می تواند در دو یا ســه شیفت نیز برگزار شود.در 
هفته های اخیر هیات دولت برای بررسی الیحه بودجه سال 
97 کل کشــور به صورت شــبانه روزی جلسه داشت، الیحه 
بودجه سال 97 کل کشور با رویکردی متفاوت نسبت به لوایح 
بودجه ســال های گذشته تدوین شده و بر تخصیص بودجه 
به استان ها به جای دستگاه ها تاکید دارد.محمد باقر نوبخت 
معاون رییس ســازمان برنامه و بودجه و ســخنگوی دولت 
درباره تغییر در ســاختار الیحه بودجه سال 1397 گفت: سه 

ویژگی برای بودجه سال آینده می  توان بیان کرد، ابتدا مبنا 
و مبانی تصویب بودجه هر دستگاه براساس قیمت تمام شده 
 ای خواهد بود که دستگاه فعالیت می  کند، این کار چند سال 
گذشته محاسبه شده و در پیوست چهار قانون بودجه امسال 

نیز آمده است.
وی با بیان این که برای بودجه ســال 1396 براساس قانون 
برنامه، هدف کمی در نظر گرفته شــده بــود، ادامه داد: این 
مقدار هــدف با قیمت واحدی که محاســبه کردیم ضرب و 
بودجه دســتگاه  ها و بخش  ها مشخص می  شود، ما به جای 
اینکه پول دســتگاه  ها را به مرکز یــا وزارتخانه بدهیم به هر 
استان تخصیص داده می  شود.وی اضافه کرد: به عنوان مثال، 
اداره کل آموزش و پرورش اردبیل در این اســتان قرار دارد، 
بنابراین الزم نیســت پول را به وزارتخانه بدهیم، بلکه بودجه 
به اســتان اختصاص داده می  شود تا شورای برنامه استان با 
مدیریت اســتاندار و مدیر سازمان برنامه استان و نمایندگان 
تصمیــم  گیری کنند و صرفه  جویــی الزم را در نظر بگیرند.

ســخنگوی دولت همچنین گفت: ویژگــی دیگری که برای 
بودجه ســال آینده در نظر گرفته  ایــم، تمرکززدایی بودجه 
دســتگاه  هاست، بنابراین دســتگاه  ها به صورت ملی بودجه 
دریافت نمی  کنند بلکه براســاس جغرافیا و منطقه برای آن 
ها تخصیص بودجه در نظر گرفته می  شود.نوبخت همچنین 
درباره تخصیص بودجه  ها بیان کرد: تخصیص بودجه در سال 
آینده براســاس عملکرد و اهدافی است که در نظر گرفته می  
شــود، نه براســاس وصول پول به خزانه، در روش سنتی هر 
مقدار پول وارد خزانه می  شــد، به درصد مشخص به دستگاه  
ها پرداخت می  کردیم که این شکل در سال آینده تغییر می  
کند.وی ادامه داد: بودجه  ریزی سال آینده بر مبنای عملکرد 
است و تصویب بر پایه بودجه  ریزی بر مبنای صفر و تخصیص 

بر پایه عملکرد خواهد بود.

شناسایی ساالنه 9۰ هزار 
مورد سرطان در کشور

ساالنه  انکولوژی:  کلینیکال  همایش  دومین  علمی  دبیر 
بیش از 9۰ هزار مورد جدید سرطان در کشور شناسایی 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ دکتر مهدی عقیلی 
دراین نشست خبری افزود: شایع ترین سرطان در زنان، 
سرطان پستان و در مردان سرطان معده در کشور ماست.
گفت:  انکولوژی  کلینیکال  همایش  دومین  علمی  دبیر 
مناطق  برخی  در  بهداشتی  مراقبت های  و  غربالگری 
بر  افزود:  وی  است.  انجام  حال  در  کشور  خیز  سرطان 
بیماران  درصد   ۵۰ جهانی  بهداشت  سازمان  آمار  اساس 

سرطانی درمان پیدا می کنند و علت مرگ آن ها چیزی 
فعالیت های  به  اشاره  با  است.عقیلی  سرطان  جز  به 
وزارت بهداشت در درمان و کنترل سرطان گفت: اصالح 
و  عوامل سرطانزا  از  پرهیز  کردن،  ورزش  زندگی،  روش 
این  علمی  است.دبیر  اقدامات  این  جمله  از  غربالگری ها 

به  است  پرهزینه  بسیار  سرطان  درمان  افزود:  همایش 
بیماری سرطان  از  پیشگیری  بر  ما  تاکید  منظور  همین 
 ۴۰ سن  از  ماموگرافی  دادن  انجام  زنان  در  که  است 
و  تشخیصی  تست های  دادن  انجام  مردان  در  و  سالگی 
در  باال  شیوع  علت  به  گوارش  دستگاه  در  ازمایشگاهی 

کشور تاکید می شود.
بیماری  پیشرفت  به  سرطان  درمان  بهبودی  گفت:  وی 
رشد  از  جلوگیری  درمانی  شیمی  نقش  و  دارد  بستگی 
بیشتر سلول های سرطان است و به عنوان درمان اصلی 
سرطان بکار نمی رود و در بسیاری موارد سلول های بدن 
بیمار به دارو های شیمی درمانی مقاوم می شود که در این 
گونه موارد این روش کاربردی ندارد.عقیلی در خصوص 
ورود طب سنتی به درمان سرطان افزود: هیچ منبع علمی 
مدعی نیست که طب سنتی، سرطان را درمان می کند، 
زندگی  کیفیت  بهبود  و  عوارض  کاهش  به  می تواند  اما 

بیماران سرطانی کمک کند.
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همه الزام های اصالح ساختار شرکت های دولتی
*سحر شقاقی

طببق تعریفی که ازشــرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی 
آمده هر شــرکتی که ۵۰ درصد ســهام آن دولتی باشد، شرکت 
دولتی محســوب می شــود. در حال حاضر شرکت های دولتی 
عهده دار وظایف حاکمیتی هســتند و امور غیر انتفاعی را انجام 

می دهند.
 با ایــن حال نظام حاکم برآنها درآمــد- هزینه ای بوده و نحوه 
اداره این شرکت ها اینگونه است که بر اساس درآمدی که کسب 
می کنند پس از کســر هزینه های خود موظفند سود و مالیات 
دولت را بپردازند.در قانون برنامه چهارم و پس از تفســیر جدید 
از اصل ۴۴ قانون اساســی مقرر شد، با هدف ساماندهی شرکت 
های دولتی، وظایف حاکمیتــی از وظایف تصدی گری تفکیک 
شود که این مهم محقق نشــد؛ چرا که هدف قانونگذار این بود 
که شرکت های دولتی از نظر مالکیت ،دولتی باشند و نه وظایف 

تصدی گری!
همچنین مقرر شد شرکت های زیان ده در لیست واگذاری قرار 
گیرند و تنها شرکت های سود ده در جرگه دولتی ها باقی بمانند 
.برای این منظور شــرکتهای مادر تخصصی ایجاد شــدند تا زیر 
مجموعــه خود را هدایت و راهبری کننــد تا هم هدف دولت از 
واگذاری ها محقق شود و هم شرکتها به بهره وری برسند.به مرور 
در قوانیــن مختلف اعم از قوانین برنامه و بودجه و احکام دایمی 
هدف اصلی و فلسفه شرکت های دولتی به محاق رفت. به شرکت 
های دولتی تنها بعنوان وسیله ای برای کسب سود و درامد برای 
دولت نگریسته شــد و در چنین فضایی حل مسایل و مشکالت 
انهــا برای تولید و بازدهی اخرین هدف دولت قرار گرفت. در این 
میان وضعیت شــرکت های سودده از جمله شرکت های نفت و 

گاز متفاوت است.
این شــرکت ها برای سود ده شــدن نیاز به توسعه و گسترش 
فعالیت های خود دارند و چنانچــه این مورد خاص مدنظر قرار 
نگیرد از حالت سود اوری خارج شده و با شرکت هایی ورشکسته 
مواجه می شــویم که اداره چنین شــرکت هایی از عهده و توان 
دولت خارج است.مشــکالتی چون حجم مطالبات فراوان ناشی 
از انبوه وظایف حاکمیتی، بدهی های سنگین از بابت هدفمتدی 
یارانه ها، بدهی به بانکها و موسسات مالی ،بدهی به خزانه دولت 
و ....از ســویی نبود نقدینگی کافی باعث شــده در زمینه تجهیز 
امکانات برای گسترش و بهسازی دچار وقفه شوند و نتوانند تولید 

خود را گسترش دهند.
بعنوان نمونه حجم ســنگین وظایفی که بر دوش شــرکت های 
گازی از جهت گازرســانی به شهر ها و روستاها گذاشته شده در 
کمبود نقدینگی و نیز عدم امکان صادرات به دلیل مشــکالت و 
موانع سیاســی انها را در مضیقه قرار داده و نوع برخورد دولت با 
این شــرکت ها نیز مزید بر علت شده است.احکام و تبصره های 
جدید برای افزایش سود دولت و نیز تحت فشار قرار دادن آنها از 
جهت افزایش های ناگهانی ســهم صادرات و یا نوع نگاه دولت به 
شرکتها از یک بنگاه اقتصادی به بنگاه خیریه،باعث ورشکستگی 
این شرکتها خواهد شد.ســوال اساسی این است که یک شرکت 
ورشکســته بیمار و ضعیف چه گرهی از مشــکالت دولت کنونی 
خواهد گشــود ؟! آیا وقت آن نرســیده که نوع نگاه به شرکت ها 
در مجموعه دولت و سازمان برنامه  و بودجه تغییر اساسی یابد و 
ساختار معیوب بنا نهاده شده در شرکت های دولتی اصالح شود؟!

 محکومیت اقدامات امریکا
 در مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبــرگان رهبری در بیانیه ای، ضمن 
محکومیت اقدام آمریکا در اعالم بیت المقدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی این اقدام 
شــیطان بزرگ را گامی بزرگ برای سقوط و 
فروپاشی رژیم غاصب صهیونیستی و خدمتی 
ناخواســته به تحقق آرمان فلسطین دانست. 
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، متن بیانیه 
مجلس خبرگان رهبری بدین شرح است:اقدام 
تحریک آمیز و نابخردانه رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر به رسمیت شناختن بیت المقدس به 
عنوان پایتخت رژیم منحوس صهیونیستی و 
اعالم انتقال ســفارتخانه ایاالت متحده از تل 
آویو به قدس شریف، فتنه ای جدید و نشانگر 
عمق کینه دشمنان علیه اسالم و مسلمین و 
تضییع حقوق مردم مظلوم فلسطین است.این 
توطئه و تالش پلید اســتکبار عالوه بر نقض 
صریح قطعنامه های بیــن المللی، حکایت از 
نقشه های شوم سردمداران کاخ سفید و رژیم 
جعلی اسرائیل پس از شکست گروه تکفیری 
داعــش و عدم تحقق برنامه هــای آنان در به 
آشــوب کشــاندن خاورمیانه به ویژه عراق و 

سوریه دارد.
بی تردید شــیطان بزرگ، امــروز با این اقدام 
ابلهانه به زعم خود بــه دنبال تثبیت جایگاه 
متزلزل غده ســرطانی اســرائیل است اما در 
واقع، گامی بزرگ برای ســقوط و فروپاشــی 
رژیم غاصب صهیونیستی برداشت و خدمتی 
ناخواســته به تحقق آرمان فلسطین نمود » 
ُ َخیُر الماِکریَن «.مجلس  ُ َواللَّ َوَمَکروا َوَمَکَر اللَّ
خبرگان رهبری، ضمن اذعان براینکه قدس، 
قبله اول مســلمانان، پاره تن اســالم است و 
تأکید بر این نکته که غده ســرطانی اسرائیل 
را تنهــا از طریق انتفاضــه و مبارزات مردمی 
می توان ریشــه کن ساخت، از ســازمان های 
بین المللی، ســران کشورهای اسالمی و تمام 
وجدانهای بیــدار می خواهد به ســهم خود 
در محکومیت این عمل کینــه ورزانه رئیس 

جمهور آمریکا اقدام کنند.
 مجلس خبرگان رهبــری در پایان اعالم می 
دارد آمریکا و استکبار جهانی در همه  جنایاتی 
که امروز در فلســطین اتفاق می افتد شریک 
جرم است و امت اسالمی و آزادیخواهان جهان 
ایــن گونه اقدامات را فرامــوش نخواهند کرد 
و در آینــده ای نه چنــدان دور باحول و قوه 
الهی و با تمسک به آرمانهای امام راحل)ره( و 
پیروی از تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری 
به صورت متحد مقابل مســتکبرین، خواهند 

ایستاد ان شاءالل.

یادداشتخبر

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
عمده  هزینه هایی که جمهوری اسالمی طی 
قریب چهار دهه  گذشته متحمل شده است، 
ناشی از ایســتادگی در مقابل رژیم غاصبی 
است که سرزمین های مسلمانان اهل سنت 

را اشغال کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، درجلســه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام ، آیت الل 
رئیس مجمع تشخیص  هاشمی شاهرودی، 
مصلحت نظــام با محکــوم نمــودن اقدام 
رئیس جمهــور آمریکا علیه قدس شــریف 
گفت: قدس شــریف، یکی از دو محل بسیار 
مقدس و مبارک اســالمی، یکی از دو قبله 
مسلمین و بعد از مسجدالحرام مورد تقدیس 
و احترام قرآن کریم اســت، بــه طوری که 
در مطلع ســوره اسرا از مســجداالقصی به 
مســجدی مبارک تعبیر شده است. حرکت 
خباثت آمیز ترامپ به منزله مقابله با اعتقادات 
اسالمی اســت که جهان اسالم را تحریک و 
مســلمانان و حتی غیر مســلمانان را از این 
حرکت شوم نگران کرده است.رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری ماهیت 
صهیونیســتی اقدام اخیر ترامپ افزود: این 
حرکت نشان داد که ترامپ به دنبال حمایت 
مطلق از صهیونیسم جهانی و در پی آن است 
که سلطه جویی اسرائیل را در منطقه افزایش 
و مقبــول جلوه دهد و ایــن موضوع مهمی 
است که نباید به سادگی از کنار آن گذاشت.

هاشمی شاهرودی، با اشاره به حمایت آمریکا 
از صهیونیست ها و اینکه تعبیر »اشّد عداوتاً« 
در قرآن کریم درباره صهیونیســت ها به کار 
رفته اســت، گفت: اکنون وقت آن است که 

 ملت های اسالمی، بیدار و روشن شوند.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، با 
اشــاره به ضرورت بهره گیری از فرصت پدید 
آمده بر اثر اقدام رئیس جمهور آمریکا برای 
بیداری ملت های مســلمان و اثبات حقانیت 
جمهوری اســالمی گفت: دلیل آن که امام 
راحــل و رهبر معظــم انقالب، همــواره بر 
ماهیت خصمانه آمریکا تأکید داشته و دارند، 
دشــمنی این دولت با اصل اســالم و مبانی 
آن بــوده و بحث مخالفت با مذهب شــیعه 
نیست. عمده ی هزینه هایی نیز که جمهوری 
اســالمی طی قریب چهار دهه ی گذشــته 
متحمل شده است، ناشــی از ایستادگی در 
مقابل رژیم غاصبی اســت که سرزمین های 
مسلمانان اهل ســنت را اشغال کرده است. 
این حقایق نشان می دهد که امام)ره( و رهبر 
انقالب به دنبال حفظ اصل اسالم و مقابله با 
دشمنان مسلمانان بوده اند، اکنون فرصت آن 

اســت که حقیقت مواضع جمهوری اسالمی 
در ایســتادگی و دفاع از اســالم، فلسطین، 
مسجداالقصی و مقابله با شیطان بزرگی که 
با اصل اســالم عداوت دارد، به افکار عمومی 

مسلمانان و مردم جهان منتقل شود.
 هاشــمی شــاهرودی، طرح مجدد مواضع 
جمهوری اسالمی در قبال فلسطین مظلوم 
را در رســانه ها از جمله صداوسیما ضروری 
توصیف کــرد و افزود: امروز، موســم مرور 
بیانــات ارزنده امام خمینــی و رهبر معظم 
انقالب اســت که فرمودند: »آمریکا شیطان 
بزرگ اســت«، تا ماهیت آن برای جهانیان 
و ملت های مســلمان بیش از پیش مکشوف 
شــود.رئیس مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظــام با ذکر این مطلب کــه اقدام ترامپ از 
ســوی دولت ها تأیید نشــده و بسیاری نیز 
آن را محکــوم کرده اند، ادامــه داد: آمریکا 
بــه رغم مواضع ملت هــا و دولت های جهان 

به دنبال آن اســت که انتقال پایتخت رژیم 
صهیونیستی را اقدامی تمام شده قلمداد کند 
و این رفتار، نقش و نفوذ صهیونیسم جهانی 
را در آمریکا آشکار کرده و نشان می دهد که 
آمریکا صهیونیستی تر از خود صهیونیست ها 

رفتار می کند.
هاشمی شــاهرودی، با بیان این مطلب که 
حقانیت شعارها و مواضع جمهوری اسالمی 
در منطقــه و جهــان روزبــه روز روشــن تر 
می شــود، افزود: اقدام اخیر آمریکا اهانت به 
مقدسات اســالمی و برای مسلمین که باید 
عهده دار اداره مســاجد و اماکن مقدسه خود 
باشند، ناگوار اســت؛ اما در عین حال باعث 
انتفاضه ای جدید در منطقه شده و نتیجه را 

به نفع مسلمانان رقم خواهد زد.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، با 
یادآوری زوال فتنه ای که در یمن به دســت 
آمریکا و آل سعود در شرف ایجاد بود، گفت: 
خداوند شــّر فتنه را از مردم یمن و انصارالل 
دور کرد و توطئه ای را که برای یمن تدارک 

دیده شده بود، ناکام گذاشت.
 هاشــمی شــاهرودی، ســپس بــه تالش 
برای نفوذ پنهان آمریــکا در عراق و اجرای 
نقشه های شوم جدید خود اشاره کرد و افزود: 
آمریکا به دنبال تحرکات مخفی و پنهان در 
عراق و حضور در مناطق مورد اختالف است 

که نباید از کنار این مسئله گذشت.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام از 
خداوند متعال خواست، فتنه های آتی آمریکا 
در منطقه را نیز همچون فتنه های قبلی که 
توسط جبهه مقاومت از میان رفت، خنثی و 

برطرف سازد.

هاشمی شاهرودی: 

آمریکا صهیونیستی تر از خود صهیونیست ها رفتار می کند

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 123/د96/1 آقای احسان پور احمدی به اتهام )تهدید علیه بهداشت 
عمومی (موضوع شکایت اداره دامپزشکی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
مراتب در روزنامه اگهی تا ظرف 3۰روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آبا حاضر و ا ز اتهام انتسابی دفاع نماید درصورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد –حسین عباسی مفرد .

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای محمد عباسی فرزند سعید فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه ۴6۵/1۰۴/96/ک2 کیفری این دادگاه متهم است به ایراد جرح عمدی 
با چاقو موضوع شکایت محمد امین فروغی که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده 
اتهامی در تاریخ 96/1۰/2۰ ساعت ۰8:3۰ صبح مراتب در اجرای ماده 3۴۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه 
دادگاه حضور و از اتهام انتسابی دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده 

دادگاه در اجرای ماده ۴۰6 قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید .
مدیر دفتر شعبه 1۰4 دادگاه کیفری 2 خرم آباد - سعید سهرابی چگنی . 

تالش آمریکا برای تحکیم اشغال قدس غیرقانونی است
ســفیر و نماینده دائم جمهوری اســالمی 
ایران در ســازمان ملل متحد در جلســه 
مجمع عمومی این ســازمان بــا موضوع 
»فرهنــگ صلــح«، از گــزارش دبیرکل 
سازمان ملل متحد راجع به اجرای قطعنامه 
پیشــنهادی ایران با موضوع »جهان علیه 

خشونت و افراطی گری« تشکر کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، غالمعلی 
خوشــرو هم چنین خواســتار توجه همه 
دولت ها به نتایج و عواقب عملکردشــان بر 

وضعیت شکننده صلح در جهان شد.
وی با تقبیح تالش برخی کشــورها برای 

مشــروعیت دادن به اشــغال گری، اشغال 
ســرزمین فلسطین را ریشه تمام بحران  ها 
در منطقه دانســت و گفت: هرگونه تالش 
برای انکار حقوق الینفک مردم فلسطین، 
از جمله در خصوص شهر مقدس قدس و 
به ویژه مسجداالقصی صرفا باعث وخامت 
بیشــتر اوضاع خواهد شد.سفیر کشورمان 
به رسمیت شناختن شهر قدس به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی از سوی آمریکا 
و برنامه آمریکا برای انتقال سفارت خود به 
شــهر قدس را به شدت محکوم کرد و آن 
را اقدامی مغایر با حقوق بین  الملل دانست.

فراگیری یک مهارت برای هر ایرانی؛ برنامه دولت
معاون امور مجلس، حقوقی و اســتان های 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از 
برنامه های دولت دوازدهم این اســت که هر 

ایرانی حداقل یک مهارت را فرا گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، جمشــید 
تقــی زاده دیروز در مراســم تکریم و معارفه 
مدیران کل سابق و جدید تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی افزود: وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی وظایف دشوار و پرخطری را دارد، 
زیرا اثرات هر تصمیم ما در این وزارتخانه بر 
روی زندگی مردم تاثیر می گذارد.معاون امور 
مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی خاطرنشــان کرد: دولت 
یازدهم در شــرایطی اداره کشور را به دست 
گرفت کــه با چالش های اقتصــادی زیادی 
روبه رو بود، از این رو از همان ابتدا ایجاد ثبات 
در اقتصاد در دستور کار دولت قرار گرفت و 
موفقیت های خوبــی را نیز در این زمینه به 
دســت آورد.تقی زاده با بیان اینکه خروج از 
رکود چند ســال زمان می برد، تصریح کرد: 
آثــار رونق اقتصادی و خــروج از رکود را به 
زودی در کشور شاهدیم. اصالحات اقتصادی 
بــا در نظر گرفتــن سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی در دستور کار دولت است.
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خسارت ۵۴۵ میلیارد تومانی زلزله 
به کشاورزی کرمانشاه

شهبازی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
کرمانشاه از خسارت ۵۴۵ میلیارد تومانی زلزله 
تا پایان  به کشاورزی استان خبر داد و گفت: 
رسیدگی  شده  وارد  خسارت  هرگونه  به  سال 

خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار زمان، علی پناه؛ خسرو 
شهبازی  در نشست خبری که در محل سازمان 
جهاد کشاورزی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به 
خسارت های زلزله به بخش کشاورزی، اقدامات 
در  کرمانشاه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 

مناطق زلزله زده را تشریح کرد.
 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه 
ابراز داشت: در همان روز اول زلزله نقشه ای از 
کل روستاهای حادثه دیده تهیه شد که از همه 

آنها سرکشی به عمل آمد.
وی افزود: حدود 196۰ روستا در معرض زلزله 
قرار گرفت که حدود 37۰ روستا آسیب جدی 
دیدند و  دام ها در این قسمتها بیشترین تلفات 

را داشتند.
در  شده  انجام  برآوردهای  اساس  بر  شهبازی، 
اثر زلزله اخیر، بیش از ۵۴۵ میلیارد تومان به 
بخش کشاورزی استان کرمانشاه خسارت وارد 

شده است.

حضور 2۵0 گروه راهداری در طرح 
زمستانه راهداری استان مرکزی

و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  اراک:  داودی- 
نقل جاده ای استان مرکزی گفت: 2۵۰ گروه 
در جاده  زمستانی  راهداری  در طرح  راهداری 

های استان مستقر می شوند.
از  متشکل  ها  گروه  این  افزود:  فر  زندی  علی 
۴۰۰ نفر برای خدمت رسانی به مردم در هنگام 
از 2۰  ها  روبی جاده  برف  و  احتمالی  حوادث 
آذرماه همزمان با آغاز طرح راهداری زمستانی 
در محورهای مواصالتی استان مستقر و ت اپایان 
فصل زمستان به مردم خدمت رسانی می کنند.

وی ادامه داد: در هنگام بارش برف سنگین و 
مواقع اظطراری با بهره گیری از توان بخشداری 
ها و دهیاری ها تا 3۵۰ گروه راهداری امکان 

پذیر است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی یاد آور شد: در این مدت 32 راهدار خانه 
ثابت و هفت راهدارخانه سیار نیز برای خدمت 

رسانی به مردم آماده هستند.
شن  و  ماسه  تن  هزار   6۰ گفت:  فر  زندی 
خریداری و برای جلوگیری از وقوع حوادث در 
انبارهای این اداره کل ذخیره سازی شده است.

وی خاطر نشان کرد: این اداره کل برای اجرای 
هرچه بهتر طرح راهداری زمستانی در استان 
آسفالت  روکش  جمله  از  راهداری  عملیات 
گرم، لکه گیری آسفالت سرد، آسفالت حفاظتی 
تعمیرات پل ها و تونل ها، تعمیر و نصب تابلوهای 
اخطاری و انتظامی، آشکارسازی نقاط پرتصادف 

و پاک سازی دهانه پل ها را در دست اجرا دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
راهداری  کل  اداره  کرد:  بینی  پیش  مرکزی 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی تا آغاز 
طرح زمستانه نسبت رفع کمبودهای احتمالی 
راهدارخانه ها و تجهیزات راهداری زمستانی در 

حوزه استحفاظی استان اقدام می کند.

رونمایی از لوح های ثبتی محوطه باستان 
شناختی قلعه ماران

محوطه  ثبتی  های  لوح  از  رونمایی  آیین  گلستان؛  سلیمانی- 
فن  و  قزلباش  قوم  حنابندان  آیین  ماران،  قلعه  شناختی  باستان 
و مهارت ساخت دوتار قوم قزلباش شهرستان با حضور مهندس 
مرگدری مشاور استاندار گلستان در امور اقتصادی، دکتر ابراهیمی 
نماینده مردم شهرستانهای آزادشهر و رامیان در مجلس شورای 
اسالمی، مهندس ابراهیم کریمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 
و  شهردار  رامیان،  فرماندار  صادقلو  استان،  گردشگری  و  دستی 
اعضای شورای شهر رامیان و جمعی دیگر از مسوولین شهرستانی 
در محل سالن فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رامیان برگزار 

شد.
اقدامات  به  اشاره  با  رامیان  شهرستان  فرماندار  صادقلو  ابتدا  در 
صورت گرفته اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 
استان گلستان در شهرستان رامیان بیان کرد: اقدامات بسیار خوبی 
در سه حوزه میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری در این 
شهرستان انجام گرفته که این مهم جای تقدیر و تشکر فراوانی 

دارد.
وی افزود: ثبت چنین آثار و آیین های سنتی  و تاریخی ،باعث 
معرفی شهرستان رامیان شده  و حکایت از غنای باالی تاریخی 

این مرز و بوم  را دارد.
و  روستاها  در  گردشگری  های  کلبه  بوم  احیای  و  ایجاد 
بناهای تاریخی ابزاری مهم برای توسعه صنعت گردشگری 

است.
همچنین دکتر ابراهیمی نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس 
شورای اسالمی ضمن اشاره به عملکرد موفق و بسیار خوب اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گلستان در 
حوزه ثبت آثار شهرستان رامیان گفت: ثبت و احیای آثار تاریخی و 
فاخر استان گلستان و علی الخصوص شهرستان رامیان در فهرست 
اثار ملی کشور لذت و غرور خاصی دارد که جا دارد در اینجا تقدیر 
و تشکر ویژه داشته باشم از عملکرد موفق اداره کل میراث فرهنگی 

صنایع دستی و گردشگری استان گلستان و شهرستان رامیان.
وی ادامه داد: ایجاد و احیای  بوم کلبه های  گردشگری در روستاها 
توسعه  مهم  ابزارهای  از  یکی  میتواند  شهرها  تاریخی  بناهای  و 

صنعت گردشگری در استان باشد.
دومین ژیوپارک کشوردر شهرستان رامیان در دست اقدام 

است که به زودی از روی کاغذ به اجرا خواهد رسید.
ابراهیم کریمی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و  ارزشمند  اثر  ثبتی 3  لوح  از  رونمایی  آیین  در  گلستان  استان 
شاخص شهرستان رامیان ضمن گفت: تاکنون ۴8 اثر شهرستان 
رامیان با همکاری شهرداری شهرستان در فهرست آثار ملی کشور 
اثر  ثبتی 3  لوح  از  رونمایی  امروز شاهد  و  است  رسیده  ثبت  به 

ارزشمند شهرستان رامیان هستیم.
وی در ادامه به توسعه صنعت گردشگری در این شهرستان اشاره کرد 
و افزود: این اداره کل پروژه های خوبی را در جهت توسعه صنعت 
گردشکری استان در در دستور کار دارد که امیدواریم با اجرایی شدن 
این پروژه ها گامی مثبت در این صنعت ارزشمند داشته باشیم. 
کریمی اشاره کرد: دومین ژیوپارک کشور در شهرستان رامیان در 

دست اقدام است که به زودی از روی کاغذ به اجرا خواهد رسید.
ابراهیم کریمی در پایان به هنر صنایع دستی این شهرستان نیز 
اشاره کرد و افزود: صنایع دستی شهرستان رامیان علی الخصوص 
ابرایشم بافی آن، هم از غنای تاریخی باالیی برخوردار بوده و هم 

جز هنرهای سنتی شاخص شهرستان است.

خبر خبر

آگهی مفقودی 
برگ سبز و کارت ماشین سواری کیا CERATO مدل 1396 به شماره شهربانی 1۰-۵۴1د۴۵ 
و شماره موتور G۴KD/GH۵68279 و شماره شاسی NAS6212۰۰H1۰223۴۴ به نام 

سعید شاکری کانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید )هاچ بک( تیپ سایپا به شماره موتور ۴7۴۴۰88 و شماره شاسی 

S۵۴3۰۰91721832 و شماره پالک ایران 72-86۵ق88 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

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

آقای فرهاد عزیزی فرزند محمدطاهر درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک1۰9 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین 
اسداله بیگی که از آقایان محمدطاهر عزیزی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه  9۵ - 38  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی رای به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت  ۵۰ 
/ 18۰ متر مربع به نام آقای فرهاد عزیزی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقای عبداله عزیزی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت  محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
تقاضا بنام آقای فرهاد عزیزی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۴  /  9  /   1396   تاریخ انتشار دوم  19  / 9  /  1396

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

خانم گالویژ فیضی فرزند علی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
11۰ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین چهارباغ 
که از آقای اسماعیل خورشیدی نیا خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه 96 - 13 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی  شماره 13966۰316۰۰7۰۰۰8۴8  مورخ  2۰ / 7 / 96 حکم 
به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 7۵ / 121 متر مربع به نام خانم 
گالویژ فیضی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان سعید و طاهر امینی 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 1۵روز 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 محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم گالویژ فیضی صادر خواهد 

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

تاریخ انتشار اول  ۴  /  9 /  1396  تاریخ انتشار دوم  19  /  9 /  1396 

ابالغ نظریه کارشناسی 
بموجب پرونده اجرایی کالسه 2117/96 اجرایی شعبه سوم اجرای احکام مدنی خرم آباد 
بخواسته دستور فروش ملک مشاع و پیرو آگهی های منتشره به آقایان 1-عباس پویان 
فر 2-بهجت حسنون 3-فاطمه حسن وند ۴-شیدا بیاتی ۵-شیرین بیاتی 6-محمد بیاتی 
ابالغ می گردد ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی جهت مالحظه نظریه کارشناس 
و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا به شعبه سوم اجرای احکام مدنی خرم آباد مراجعه در غیر 

اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
مدیر شعبه سوم اجرای احکام مدنی خرم آباد – حمید بازوند. 

آگهی مزایده مرحله دوم 
به اطالع عموم می رساند محکوم علیهم آقای مسلم مظفری فرزند خسرو محکومند به 
پرداخت مبلغ 3۵3۴629۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له رشید کیانی 
گردیده است که اموال ذیل از محکوم علیه توقیف و به شخص امین تحویل گردیده که از 
طریق مزایده مرحله دوم به فروش می رسد لذا چنانچه کسانی که مایل هستند ازاموال را 
ازطریق مزایده خریداری نمایند در تاریخ 96/1۰/2 ساعت 1۰ صبح به اجرای احکام مدنی 
دادگستری اردل  مراجعه نمایند . اموال به کسی تعلق می گیرد که باالترین قیمت را ارائه 

نمایند. محل برگزاری مزایده در دادگستری اردل اجرای احکام مدنی حقوقی می باشد. 
مال مورد مزایده عبارتست : تعداد تقریبی ۴8۰۰۰) چهل و هشت هزار ( قطعه بچه ماهی 
با سایزهای مختلف 3۰، 2۰، 1۵، و 6۰ گرمی به قیمت کارشناسی 399/6۰۰/۰۰۰ ریال 

برآورد و اعالم گردیده است. 
رئیس و قاضی اجرای احکام مدنی  حقوقی دادگستری اردلـ  علی خسروی 

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای مرتضی مرادی فرزند حسن  فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه 211/1۰۴/9۴/ک2 کیفری این دادگاه متهم است به کالهبرداری  موضوع 
شکایت داراب بیرانوند و غیره که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی در تاریخ 
96/1۰/2۰ ساعت۰9:3۰ صبح مراتب در اجرای ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور 
و از اتهام انتسابی دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای 

ماده ۴۰6 قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید .
مدیر دفتر شعبه 1۰4 دادگاه کیفری 2 خرم آباد - سعید سهرابی چگنی .

نامه صادره 
در پرونده کالسه 96۰99866116۰۰3۰6 آقای مهدی عیدی فرزند علیرضا به اتهام جعل در 
2 فقره سفته و استفاده از آن تحت تعقیب می باشد به لحاظ عدم شناسایی در نشانی اعالمی 
از سوی شاکی وفق ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا در شعبه 
پنجم بازپرسی دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید . 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – مصیب بازوند. 

        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 شماره13966۰331۰1۰۰۰۴۵72 مورخ 1396/8/11هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
منوچهر آتشی کرمانشاهی  فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به استثناء بهاء 
ثمن اعیانی به مساحت 1۵۰/1۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از1627 فرعی از163 اصلی 
واقع در سرحدآباد خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی : کامران ، پریدخت ، ایراندخت 
، ناهید، پروانه ، ماه بانو ، مهین دخت  همگی صدوقی محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ 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 
دو 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 1823
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/19 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/1۰/3

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

اداره  رئیس  آبادی،  حسین  ابوالفصل  اکبرزاده؛  علی  مریم 
با  مصاحبه   در  شهریار  شهرستان  امورخیریه  و  اوقاف 
خبرنگار زمان به آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سنت 
دارد  بسیاری  برکات  و  آثار  وقف  گفت:  و  نمود  اشاره  وقف 
نهاد ممتاز  و طبق فرمایش مقام معظم رهبری  وقف یک 

دینی است. 
برکات  و  آثار  بیشتر  هرچه  شناساندن  جهت  افزود:  وی 
وقف برنامه های مختلفی من جمله نشست های تخصصی 
با ائمه جمعه و علمای شهرستان شهریار، حضور در نمازهای 
هایی  ایستگاه  و  صلواتی  های  ایستگاه  برپایی  جمعه، 
در  معرفت  خیمه  برپایی  باشیم،  واقف  همه  عنوان   تحت 
امامزادگان و مساجد شهرستان، محافل انس با قرآن، جلسه 
سخنرانی آیت ا... صدیقی امام جمعه وقت تهران در امامزاده 

و  بروشور  قالب  در  متبرکه  بقاع  و  موقوفات  معرفی  اسماعیل، 
ویژه نامه در سطح شهرستان، دیدار با واقفین و ... اجرا کردیم.
اظهار  شهریار   شهرستان  امورخیریه  و  اوقاف  اداره  رئیس 

خیر  واقفین  نیات  اجرای  ما  اهداف  مهمترین  از  داشت: 
در  که  بوده  نفعان  ذی  و  رجوع  ارباب  رضایت  و  اندیش 
اخذ  با  که  داشتیم  آن  بر  سعی  مهم  این  تخقق  جهت 
هزینه  وقف  وقوع  محل  در  را  موقوفات  الزم  های  مجوز 
کنیم تا آثار وقف برای مردم ملموس تر شود. این مسوول 
اضافه کرد: این گونه هم نیت خیر اجرا شده است و هم 

ما وظیفه شرعی و قانونی خویش را به انجام رسانده ایم.
حسین آبادی در ضمن اشاره به تعداد باالی رقباتی که 
 17 از  شهریار  شهرستان  گفت:  دارد  شهریار  شهرستان 
هزار رقبه برخوردار است که سند اجاره نیز دارند، همواره 
و  واسطه  بی  ارتباطی  با  که  است  بوده  این  بر  ما  سعی 
مناسب با مردم و همچنین تکریم ارباب رجوع با استفاده 
نواقص  رفع  جهت  روز  هر  مردم  مشارکت  و  همیاری  از 
خود تالش کنیم تا رضایت شهروندان تا حد ممکن جلب شود.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان شهریار تاکید کرد:

اولویت ما اجرای نیات واقفین خیر اندیش است

اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز  
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی را برگزار 
نماید، لذا بدینوسیله از عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط 

ذیل دعوت بعمل می آید.
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران 2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران 3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی 
کشور 4 . نداشتن سوء سابقه کیفری 5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت فوق دیپلم )کسانی که قبال سابقه ریاست 
یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته اند با مدرک تحصیلی دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند( 6 

. دارا بودن حداقل 30 سال سن 7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

تصویر شناسنامه + کارت ملی + پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین مدرک 
تحصیلی هر کدام دو سری به همراه اصل مدرک + تکمیل فرم مشخصات فردی + ارائه برنامه مورد نظر در جهت توسعه ی رشته ی 

ورزشی و تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید
مکان ثبت نام : اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش – واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع )خشنودپور 

- سندی( 02632540102
زمان ثبت نام : از مورخ 20 / 9 / 96 لغایت تا پایان وقت اداری 27 / 9 / 96 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(

» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را به 
همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند.«

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

وزارت ورزش و جوانان
اداره کل ورزش و 
جوانان استان البرز

برگ اجراییه 
مشخصات محکوم له سید بابا باباییان فرزند کربالیی آقا به نشانی بابل شهرک فاطمیه 

بوستان 2۵ ساختمان آرامیس طبقه پنجم 
مشخصات محکوم له رضا باجقلی 2- نادعلی برومند نشانه محل اقامت مجهول المکان 
به موجب رای شماره ۴3۵ تاریخ 96/۵/2۵شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان 
بابل محکوم علیه محکوم به پرداخت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 37 میلیون 
هزینه  عنوان  به  ریال  هزار  ده  و  میلیون  پرداخت یک  و  اصل خواسته  بانوان  ریال 
دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک تا هنگام پرداخت بر مبنای 
نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان محکوم 

له اجراییه 
مدیر دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل
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مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که سند کمپانی خودروی وانت سیستم: نیسان- تیپ: 2۴۰۰ 
 NAZPL1۴۰TIL2۰292۰ :مدل: 1388  به شماره موتور: ۴9۰99۵ و شماره شاسی

بنام عثمان فتاحی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده های کالسه 368 و رای شماره667۰ مورخ 1396/7/13  به تقاضای علی دالوند فر 
فرزند صید حسن نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 198 متر مربع مجزی شده از 
پالک 38 اصلی واقع در بخش 2 شهرستان  خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(
پاپی میر دریکوندی  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی 
می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۵۴6۴7 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/9/۴  تاریخ انتشار نوبت دوم : 19 /1396/9 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت  بهرام فتاحی وانانی   فرزند نوروز  به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 96۰۴8۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان نوروزفتاحی وانانی   به شماره شناسنامه 118۴ در 
مورخ ۵3/۴/1۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 

است به:
1- فرهاد فتاحی  به شماره شناسنامه 16۴6 )فرزند متوفی(

2- نادرفتاحی  به شماره شناسنامه 1719 )فرزند متوفی(
3- پرویزفتاحی  به شماره شناسنامه 63 )فرزند متوفی(
۴- ناصرفتاحی  به شماره شناسنامه6 6 )فرزند متوفی(

۵- بهرام فتاحی   به شماره شناسنامه 62 )فرزند متوفی(
6- گلنارفتاحی   به شماره شناسنامه 26 )فرزند متوفی(
7- گلزار فتاحی  به شماره شناسنامه 9 )فرزند متوفی(

8- فاطمه  رییسی به شماره شناسنامه 299 )همسرمتوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان

آگهی
نظر به پرونده مطرح رسیدگی متهم : مهدی حکیمی نژاد فرزند : حسین با پرونده 
اتهام : کالهبرداری و اعمال نفوذ بر خالف حق از طرف این  الذکر به  کالسه فوق 
دادسرا تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها 
ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 3۴ دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب ناحیه ۵ شهرستان کرج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد. ۴7۰ م/الف
دادیار شعبه ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ی 5 کرج – یوسف علیمحمدی

آگهی حصروراثت
بشناسنامه199۰۵73۵۴1صادره  اله  پدرعزت  نام  رضاپوربهزادی  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازدزفول 
بشناسنامه726صادره  بهزادی  پور  اله  عزت  که96۰9987۰786۰۰۴7۵مرحوم 
عبارتنداز1- اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ96/8/2۴دردزفول  دزفول 
بشناسنامه1991123639دزفول)پسران  باال2-بهزادپوربهزادی  متقاضی 
متوفی(۴- بشناسنامه1168۵دزفول)زوجه  عنایتی  متوفی(3-فرخنده 
والغیر.پرونده  بشناسنامه۴8دزفول)مادرمتوفی(  پوربهزادی  بتول 
کالسه96۰9987۰786۰۰۴7۵درشوراثبت گردید.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد 
نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ 

بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف دزفول

متن آگهی
علیه:شهالحکمت  قلی.محکوم  پورفرزندمصطفی  عالی  علی  له:آقای  محکوم 
فرزندمحمداردشیر.پیروآگهی  فرزندمحمداردشیر،نگاررکنی  پورفرزندمحمد،سام رکنی 
رکنی  پورفرزندمحمد،سام  حکمت  شهال  به  درجرایدبدینوسیله  منتشره  های 
باشندابالغ  می  المکان  مجهول  فرزندمحمداردشیر،که  فرزندمحمداردشیر،نگاررکنی 
می شودبه موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره961۰۰9613۰2۰1۴۰۴ 
اندبه  محکوم  علیهم  مربوطه96۰997613۰2۰۰88۴محکوم  دادنامه  وشماره 
حضوردریکی ازدفاتر اسنادرسمی به منظورانتقال رسمی ملک)ازباقی مانده پالک سه 
محکوم  درحق  مبلغ۴99۵۰۰۰ریال  به  دادرسی  شماره1/۴6وهزینه  به  دانگ(پالک 
له وپرداخت نیم عشرحق اجراونیزهزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.

بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبریااخذتامین متناسب ازمحکوم له،یاابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیهم می باشد 
لذامفاداجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده73آ.د.م وماده9قانون اجرای احکام مدنی 
دریکی از جرایدکثیراالنتشاردرج می گرددتاظرف ده روزپس ازانتشارآگهی نسبت به 
اجرای مفاداجرائیه اقدام گردد.درغیراینصورت واحداجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای محلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهدنمود. شماره م.الف)16/62۴(
 مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری 
شهرستان بندرماهشهر-علی راشدی

آگهی حصروراثت
بانوزینب سلمانی فراش نام پدرمنده بشناسنامه287صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که96۰۵63/1/96ح مرحوم سمیه نادی 
قلعه ربع کویخ بشناسنامه ۴8۰صادره دزفول درتاریخ92/7/3درشوش اقامتگاه موقت فوت 
ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی از باال)مادرمتوفیه(والغیر.پرونده کالسه96۰۵63/1/96ح 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  شد.اینک  درشوراثبت 
مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره 13966۰331۰۵7۰۰28۰1هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبری 
فرزند آقامعلی بشماره شناسنامه 1۰۰۰ صادره از آوج در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 2۰1/۰8 مترمربع پالک 112 فرعی از 362 اصلی واقع در محمدشهر خریداری 
از مالک رسمی آقای منصور عسگری محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  ۴۵1 م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

 آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ناصر مریدی طی درخواست وارده شماره 1397- 13،9،96 منظم به یک برگ 
استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۴2 کرند  رسیده مدعی است که 
سند مالکیت شش دانگ پالک 13۴6 فرعی از 3۰ اصلی واقع در بخش پنج که ذیل 
ثبت شماره 1۰۰۴ صفحه ۴3 دفتر جلد ۵،6 بنام مشارالیه ثبت و سند مالکیت شماره 
۴23۰1۵ الف 83 صادر گردید ، که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا در اجرای 
تبصره ماده 12۰ قانون ثبت مراتب یکبار در جراید درج تا هر کس که سند مالکیت 
در نزد اوست و یا مدعی انجام معامله میباشد ف ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان داالهو ارسال و 
رسید دریافت نماید . در غیر اینصورت پس از طی تشریفات قانونی نسبت به صدور سند 

خلیل بساطی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهومالکیت المثنی اقدام خواهد شد .

 آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ملوک غالمی طی درخواست وارده شماره 1373-96،9،8 منظم به یک برگ 
استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۴2 کرند رسیده مدعی است که 
سند مالکیت شش دانگ پالک ۵179 از یک اصلی واقع در پنج که ذیل ثبت شماره 
6۵۴1 صفحه 3۵6 دفتر جلد ۴۰ بنام مشارالیه ثبت و سند مالکیت شماره سریال 
793987 الف 93 صادر گردید، که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا در اجرای 
تبصره ماده 12۰ قانون ثبت مراتب یکبار در جراید درج تا هر کس که سند مالکیت 
در نزد اوست و یا مدعی انجام معامله میباشد ف ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان داالهو ارسال و 
رسید دریافت نماید . در غیر اینصورت پس از طی تشریفات قانونی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد .
خلیل بساطی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو

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

آقای شاهپور امینی فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
1۰8 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین چمن که 
از آقایان محمود محمدی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت 
کالسه 9۵ – ۵8 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رأی شماره 13966۰316۰۰7۰۰۰8۴۴ مورخ 2۰ / 7 / 1396 حکم 
به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۵۰ / 86  مترمربع بنام آقای 
شاهپور امینی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث مرحوم 
حسین بیگ وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 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 صالحه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
تقاضا به نام  آقای  شاهپور امینی 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  ۴  /  9 / 1396  تاریخ انتشار دوم 19  /  9  /  1396  

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قصرشیرین در قبال پرونده صادرهاز شعبه اول 
دادگاه عمومی قصرشیرین له خدامراد کرمی علیه محمد رضا یوسفی و... در نظر دارد 
مقدار 8 هکتار زمین کشاورزی واقع در روستای نی پهن عبدالل پالک 16۰ بخش ۴ 
قصرشیرین با توجه به کیفیت خاک و سایر عوامل موثر در تولید محصوالت کشاورزی 
قیمت وارزش هر هکتار از زمین های مذکور مبلغ 9۵۰۰۰۰۰۰ ریال و قیمت 8 هکتار 
زمین دیم پالک 16۰ کنبد صوفی به مبلغ 76۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل هفتاد وشش 
میلیون تومان  ریال براورد نموده است ومزایده مربوطه در تاریخ 96،1۰،26 ساعت 1۰ 
صبح  در اجرای احکام مدنی قصرشیرین برگزار می گردد و خریداران می توانند پنج روز 
قبل از موعد مقرر با هماهنگی دفتر اجرای احکام مدنی از ملک موصوف بازدید بعمل 
آورده مزایده از قیمت پایه و ارزیابی شده شروع و هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایدازطریق تشریفات قانونی تحویل داده خواهد شد وکلیه هزینه متعلقه دولتی اعم از 
سند نویسی وغیره بر عهده برنده مزایده خواهد بود و می بایستی ده درصد از کل مزایده 
فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و بقیه آن به مدت یکماه از تاریخ مزادیه 

پرداخت شود. 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری  قصرشیرین

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 13966۰331۰۵7۰۰286۰هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عظمت اله درند فرزند 
ابهر در ششدانگ یک باب ساختمان به  از  اله بشماره شناسنامه 688 صادره  نجات 
مساحت 2۰7/۵۰ مترمربع پالک ۴۰ فرعی از 363 اصلی واقع در محمدشهر خریداری 
از مالک رسمی آقای احمد مهین خاکی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  ۴۵3 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

فرم رای حقوقی
شماره پرونده :96،2،386     شماره دادنامه:2-۴۵1     تاریخ رسیدگی:96،8،29

مرجع رسیدگی:شعبه دوم شورای حل اختالف قصرشیرین
خواهان: فرج اله کاکایی  فرزند فیض اله- کارگز-قصرشرین ده سلیم شرقی- کوی ششم

خوانده:مهدی تیموری  مجهول المکان
خواسته:مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال معادل دو میلیون تومان بابت پرداخت و انتقال 

کارت به کارت به صورت اشتباه
گردشکار:شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست آقای فرج اله کاکایی بطرفیت آقای مهدی تیموری بخواسته 
مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال با این توضیح خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه 
رسیدگی چنین اظهار نمود در تاریخ 96،7،6 طی دو مرحله اول مبلغ 1۵،۰۰۰،۰۰۰ 
طریق  از  شماره 772۴  حساب  به  اشتباها  ریال  دوم ۵،۰۰۰،۰۰۰  مرحله  ودر  ریال 
خودپرداز بانک ملی )کارت به کارت(مربوط به شخصی بنام مهدی تیموری واریز نموه 
ام وخوانده علی رغم تماس تلفنی از عودت مبلغ فوق به اینجانب خودداری نماید که 
تقاضای رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده والیحه ای نیز 
در دفاع از خویش به محضر شورا ارائه ننموده است وفیش های واریزی خواسته خواهان 
را وارد متکی بدلیل تشخیص داده مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق خواهان صادر 
واعالم می دارد رای صادره غیر حضوری بمدت 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از انقضاء آن بمدت 2۰ روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

قصرشیرین می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف قصرشیرین-بهمن باباخانی

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 13966۰331۰۵7۰۰28۰2هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرامرز روشن زنجانی فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 1693 صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
3۰9/2۴ مترمربع پالک ۴۰ فرعی از 6 اصلی واقع در عباس آباد خریداری از مالک رسمی 
خانم کیاندخت ثریا محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴۴9 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

پژوهش در برزخ کپی پیس!
مریم ذاکی

گذاشتیم؛  سر  پشت  را  پژوهش  هفته 
تعدادی نمایشگاه در گوشه و کنار کشور 
همایش  ذیربط  نهادهای  و  شد  برگزار 
هایی را نیز ترتیب دادند. سخنرانی هایی با 
روح شعارگونه و تاکید بر توجه مضاعف به 
حوزه پژوهش و فناوری و ضرورت جهت 
گیری علمی کشور و فضای دانشگاهی به 

سمت دانش محوری.اما آنچه در این بین مغفول ماند و سخنی از آن 
به میان نیامد گرفتار شدن پژوهش در برزخ کپی پیس است؛ دقت 
کنید! هزاران پایان نامه ای که در فضای دانشگاهی خرید و فروش 
می شود و تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی که در واقع امضای 
اینترنت باید ذیل آن زده شود اما به اسم ایکس و ایگرگ تحویل 
آموزگاران و اساتید می شود و به راستی وقتی همین افراد در رده 
های مدیریتی قرار گرفتند، چطور قادر به هضم اهمیت پژوهش و 
فناوری خواهند شد.امروز زمان آن رسیده تا علم محوری و خالقیت 
و ایده پروری از سنین پایه در روح و روان آینده سازان فردای این 
مرز و بوم نهادینه سازی شود و آن در میدان اقدام و عمل ایده 
پروری و مبانی تحقیق و مقاله نویسی را فرا گیرند تا در آینده قادر 
به تولید و تراوش علم و خدمت به جامعه بشری باشند اما افسوس و 
هزار افسوس که چنین شرایطی در جامعه برپا نیست و شاهدیم که 
نگرش افراد به تحقیق و پژوهش غیرواقعی و ویترینی است و این 
واژه ها بیشتر در سخنرانی ها استفاده می شوند تا در میدان عمل.
باید پذیرفت که جهان امروز با سرعت باال از سنتی بودن فاصله می 
گیرد و به اقیانوس مدرنیته می پیوندد و مردم در جوامع پیشرفته از 
رفاه بیشتری برخوردار شده اند و بارها و بارها در رسانه های جمعی 
و گروهی اخبار مرتبط با هزینه کردهای میلیاردها دالری برای انجام 
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی را دنبال کرده ایم اما در کشورمان 
متاسفانه همان میزان اندک برای ترویج علم و دانش و فناوری نیز 
تخصیص نمی یابد و حتی به اندازه هزینه های چاپ بنرهای تبریک 
و تسلیت نیز در ادارات برای تهیه طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی 
هزینه نمی شود.پژوهش یعنی احصاء فرصت ها و تهدیدها و مطالعه 
دقیق نقشه راه پیش روی جامعه، پژوهش یعنی مسیری به سمت 
آینده، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری سازمانی، پژوهش یعنی 
تکریم علم و دانش و باید گفت که جامعه بی شمار به پژوهشگران 
جوان و نخبه نیاز دارد تا با تقویت تولید داخلی قادر به مقابله با 
تحریم های یکجانبه دشمنان نظام و انقالب اسالمی باشد و اگر 
خواهان مقابله با فرار مغزها در عرصه اقدام و عمل هستیم، باید در 
حوزه تحقیق و پژوهش سرمایه گذاری های کالن صورت دهیم.
البته ناگفته نماند که کشورمان در سالهای اخیر پیشرفت هایی در 
حوزه پژوهش و فناوری داشته و گام هایی نیز در این زمینه برداشته 
شده اما کافی و راضی کننده نیست و امید می رود که مسئوالن 
با آینده نگری و کالن نگری و توجه به ضرورت های جامعه و نیاز 
کشور به رشد شتابان علمی، برای به ثمر رسیدن طرح های کالن 
پژوهشی آستین همت باال بزنند و فضای علمی را ُکندی و سستی 

کنونی نجات دهند.

خبر

اقدام ترامپ مصداق »حماقت 
سیاسی« سردمداران استکبار است

دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه 
رسمیت  به  در  آمریکا  اقدام  محکومیت  در 
شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم 
کرد.به  صادر  بیانیه ای  صهیونیستی،  غاصب 
گزارش گروه آموزش و پرورش پیام زمان، 
دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه 
رسمیت  به  در  آمریکا  اقدام  محکومیت  در 
شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم 
غاصب صهیونیستی بیانیه ای صادر کرد.در این 
پی  در  جهانی،  »استکبار  است:  آمده  بیانیه 
شکست های زنجیره ای در برابر جبهه مقاومت 
اسالمی، دست به تالش مذبوحانه ای دیگر زده 
و این بار خود به میدان آمده و با اعالم پایتختی 
جعلی  رژیم  پایتخت  عنوان  به  شریف  قدس 
عمومی  افکار  انحراف  در صدد  صهیونیستی، 
ترامپ،  ابلهانه  است.اقدام  برآمده  جهانیان 
سردمداران  سیاسی  حماقت  بارز  مصداق 
استکبار و صهیونیسم است که قرآن کریم به 
آن اشاره کرده است و بارها و بارها در کالم 
امام راحل )ره( و رهبر حکیم انقالب اسالمی 
و  نتانیاهو  و  است.ترامپ  شده  اشاره  آن  به 
آنها  دست ساز  مزدوران  نیز  و  سلمان  ملک 
مثل القاعده و داعش و سایر گروه های تکفیری 
در سراسر جهان با گسترش مقاومت جهانی 
اسالم و پایداری محور مقاومت؛ ایران انقالبی به 
تدریج چهره واقعی پلید استکبار و صهیونیسم 
و ارتجاع را نشان داده و خواسته یا ناخواسته 
به گسترش و تعمیق بیداری اسالمی وجهانی 
واقع  در  ترامپ،  اخیر  می کنند.اقدام  کمک 
ذلیالنه  بر چهار دهه تالش های  تیر خالص، 
سران عرب و برخی گروه های فلسطینی برای 
مذاکره و سازش با رژیم غاصب صهیونیستی 
فرموده  به  مذبوحانه  تالش  این  بود.بی تردید 
کوبنده تر  پاسخی  اسالمی،  امت  بصیر  رهبر 
را از ملت های مسلمان دریافت خواهد کرد و 
حلقه ای دیگر از شکست های زنجیره ای استکبار 
را تکمیل خواهد ساخت.ره آورد این خیمه شب 
جز  چیزی  صهیونیستی،  ـ   آمریکایی  بازی 
تقویت امت اسالمی، عمق یابی بصیرت انقالبی 
ملت های مسلمان، به مخمصه افتادن بیشتر 
نفرت  گسترش  و  سعود  آل  چون  مزدورانی 
و سرانجام، تحقق سریع تر  آمریکا  از  عمومی 
فروپاشی رژیم پوشالی صهیونیستی در کمتر 

از 2۵ سال نخواهد بود.

گفت: خبر کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
عوامل متعددی مانند بیماری های مزمن، 
بارداری،  عوارض حین  سالمندی،  عوارض 
موجب  سوانح  تصادف  و  ژنتیکی  عوامل 
کشور،  معلوالن  آمار  بر  روزبروز  که  شده 

افزوده شود.
پیام  اجتماعی  خبرنگار  گزارش  به 
در  بندپی  محسنی  انوشیروانی  زمان، 
گردهمایی روز جهانی افراد دارای معلولیت 
با  و  میالد  برج  همایش های  سالن  در  که 
و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی  علی  حضور 
رئیس  عزیزی  عبدالرضا  اجتماعی،  رفاه 
همچنین  و  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
ناهید خداکرمی و محمدجواد حق شناس 
شد،  برگزار  تهران  شهر  شورای  اعضای  از 
بیماری های  از  ناشی  عوارض  کرد:  اظهار 
عوامل  نهایتا  و  حوادث  سالمندی،  مزمن، 
معلوالن  آمار  رشد  باعث  ژنتیکی  اختالل 

شده است.
جدید  نگاه  در  بهزیستی  کرد:  اظهار  وی 
اقدامات  امید،  و  تدبیر  دولت  در  علمی  و 
ارتقائی و پیشگیرانه را به عنوان اصلی ترین 
استراتژی و در بعد دیگر مداخالت بهنگام، 
را  اجتماعی  حمایت های  و  توانمندسازی 

سرلوحه کار قرار داده است.

وی ادامه داد: توسعه غربالگری از اقدامات 
اصلی بهزیستی به شمار می رود و اکنون 
تحت  کشور  سال  یک  زیر  کودکان  تمام 

غربالگری شنوایی قرار دارند.
محسنی بندپی اضافه کرد: همچنین بیش 
از 8۰ درصد کودکان سه تا پنج سال کشور 

تحت غربالگری تنبلی چشم هستند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان 
کرد: به استناد ماده 7۵ قانون برنامه ششم 
اجباری  را  ژنتیکی  اختالالت  غربالگری 
کودک  هزار   3۰ تولد  از  ساالنه  تا  کردیم 

معلول پیشگیری کنیم.

معلول  هزار   ۴2۰ افزود:  بندپی  محسنی 
بر  مبتنی  پوشش خدمات  تحت  روستایی 
خدمات  از   CBR به  موسوم  توانبخشی 
توانبخشی بهره مند شدند و CBR شهری 
در  توسعه  ششم  برنامه  قانون  پایه  بر 
آزمایشی  به صورت  بلوچستان  سیستان و 

آغاز شده است.
از  به پیشنهاد الیحه حمایت  اشاره  با  وی 
مجلس  به  دولت  از سوی  معلوالن  حقوق 
شورای اسالمی، گفت: مناسب سازی معابر 
این  ارکان  از  اماکن  سازی  استاندارد  و 

الیحه به شمار می رود.
وی، مشمول قرار دادن خدمات توانبخشی 
در بسته بیمه پایه، اشتغال، صندوق فرصت 
های شغلی و الزام دستگاه ها به اجرای سه 
درصد استخدام را از دیگر موضوعات الیحه 

حمایت از حقوق معلوالن عنوان کرد.
محسنی بندپی با ابراز نگرانی از همزمانی 
بررسی الیحه حمایت از حقوق معلوالن با 
مجلس  نمایندگان  از   97 بودجه  بررسی 
شورای اسالمی خواست تا منابع مالی این 

الیحه را در بودجه 97 ، پررنگ ببینند.
به گزارش پیام زمان ، انوشیروان محسنی 
بندپی در ابتدای سخنان خود پیام روحانی 
رئیس جمهور به این همایش را قرائت کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشورخبرداد:

آمار رو به رشد معلوالن در کشور

واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
وزارت بهداشت با بیان اینکه 36 هزار نفر 
هستند،   HIV عفونت  به  مبتال  کشور  در 
به  زن  مبتالیان  برابری  دو  افزایش  گفت: 
آن  نتیجه  در  که  دیده شده  ایدز  بیماری 
اهمیت  ویروس  به  مبتال  کودکان  تولد 
از  خارج  روابط  کنترل  باید  که  داشته 

چارچوب خانواده را دو چندان کرد.
به  اشاره  با  تبریز  در  گویا  محمدمهدی 
داشت:  اظهار  ایدز  جهانی  روز  فرارسیدن 
تاکنون 6۵ هزار نفر در کشور بر اثر عفونت 
HIV جان خود را از دست داده و امروزه 
بیش از 36 هزار نفر شناسایی شده اند که 

مبتال به ایدز هستند. 
که  افرادی  درصد   6۵ اینکه  بیان  با  وی 
طریق  از  شده اند،  ویروس  این  به  مبتال 
با  افزود:  است،  بوده  تزریق  و  اعتیاد 
درمان  و  اعتیاد  آسیب  کاهش  برنامه های 
مبتالیان  میزان  کشور،  سراسر  در  اعتیاد 
در حدود  و  یافته  کاهش  اعتیاد  طریق  از 

3۰ درصد شده است.رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر ابراز کرد: در حال حاضر 
 HIV ۴۰ درصد افرادی که مبتال به عفونت
در کشور هستند را شناسایی کرده ایم که 

باید درمان های مراقبتی صورت گیرد.
دنیا  کشورهای  سایر  همانند  افزود:  وی 
 9۰ بتوانیم   2۰2۰ سال  تا  داده ایم  تعهد 
درصد مبتالیان به عفونت HIV در کشور 
را  آنها  درصد   9۰ و  کرده  شناسایی  را 
تحت درمان قرار دهیم.گویا اذعان داشت: 
اطمینان  بیماران  درمان  در  می خواهیم 
حاصل کنیم که برای 9۰ درصد موفقیت 

به دست آمده است. 
وی در خصوص آمار بیماران HIV استان 
به  نزدیک  داشت:  اذعان  آذربایجان شرقی 
۵۰۰ نفر با این عفونت در استان شناسایی 
ارائه شده علوم پزشکی  آمار  شده و طبق 
تبریز، در سال 9۵ افراد شناسایی شده 26 
نیز  اول سال جاری  ماهه  و در 6  بوده  نفر 

13 نفر شناسایی شده است.

واگیر  های  بیماری  مدیریت  مرکز  رئیس 
مرکز  هفت  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت 
در   HIV بیماران  مراقبت  تحت  ویژه 
ویژه  مرکز  آذربایجان شرقی،چهار  استان 
مخصوص زنان در تبریز وجود دارد و یک 
مرکز در شهر جدید سهند تبریز در حال 

آماده سازی است.

گویا با تاکید به اهمیت اطالع  رسانی دقیق 
در زمینه بیماری ایدز تصریح کرد: افزایش 
ایدز  بیماری  به  زن  مبتالیان  برابری  دو 
دیده شده که در نتیجه آن تولد کودکان 
باید  که  داشته  اهمیت  ویروس  به  مبتال 
کنترل روابط خارج از چارچوب خانواده را 

دو چندان کرد.

افزایش دو برابری ایدز در زنان 



6 نفت و انرژییکشنبه 19  آذر 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3641

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودرو وانت  سیستم: 
 : شاسی  شماره  و   ۴9۰99۵ موتور:  شماره  به   مدل:1388  –تیپ:2۴۰۰   نیسان 
اعتبار  از درجه  و  مفقود گردید  فتاحی  عثمان  نام  به   NAZPL1۴۰TIL2۰292۰

کرمانشاهساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم احترام قادری دارای شناسنامه شماره 33297۴۴227  به شرح دادخواست به 
کالسه 29۵،96  ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مظفرنوروزی شماره شناسنامه 819  در تاریخ 96،8،19 در اقامتگاه دائمی 

خود درگذشته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-بهزاد نوروزی فرزند مظفر به شماره ملی 3329882۰۵۰ پسر متوفی

2-شهاب نوروزی فرزند مظفر به شماره ملی 3322997616۰ پسر متوفی
3-آرش نوروزی فرزند مظفر به شماره ملی 332۰۰13۰17 پسر متوفی
۴-مبینا نوروزی فرزند مظفر به شماره ملی 332۰2267۵۴دخترمتوفی

۵-احترام قادری فرزند جعفر به شماره ملی 33297۴۴227 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرسرمست

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له

نام:مینو    نام خانوادگی: شعبانی      نام پدر:یارنظر         شغل:-   نشانی محل اقامت:سرپل 
ذهاب –میراث فرهنگی کوچه پایایی

مشخصات محکوم علیه
نام:فریده   نام خانوادگی:ترابی   نام پدر:عزیز     شغل:-    نشانی محل اقامت:مجهول المکان 

محکوم به
بموجب دادنامه شماره 23۰     مورخ 96،۵،۴  شورای حل اختالف شعبه چهارم که وفق 
دادنامه شماره شعبه-  دادگاه عمومی خوانده  محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ پانصدوده هزار ریال بابت  بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تادیه از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم در حق خواهان ونیز پرداخت نیم عشر 

در حق دولت که بوسیله اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده صورت جامع دارایی های خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مال ندار صریحا اعالم نماید.هرگاه ظرف سه سال بعد از 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید.لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشدبه مجازات حبس از 61 روز 

تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی مییباشد به مواردی 
از قانون اجرای احکام وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79،1،21 وهمچنین مفاد قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده 

است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان سرپل ذهاب

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

آقای کیخسرو افشار فرزند مصطفی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک  12۰  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین 
زیرجوی سوربان که از آقای احمد بهرامی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و 
پرونده نیز تحت کالسه  92 –  ۴38 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 13966۰316۰۰7۰۰۰169  مورخ 13 / 3 / 
96  حکم به صدور سند مالکیت قسمتی از یک باب ساختمان به مساحت 77 / 16 متر 
مربع بنام آقای کیخسرو افشار صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
اخوان صدیقی ، محمد و محمود صدیقی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 
1۵روز 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 کیخسرو افشار 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 ۴  /  9 / 1396  تاریخ انتشار دوم  19  /  9 / 1396 

دادنامه
پرونده کالسه 96۰99866۵67۰۰181 شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 96۰99766۵67۰۰29۰ –خواهان : خانم 
بهرخ بهرامی فرزند جعفر به نشانی : لرستان خرم آباد –خ معلم شمالی کوچه نسترن 
شرقی پ22 واحد ۴ – خوانده : آقای بهشاد خزاعی فرزند نصراله به نشانی مجهول 

المکان –خواسته : مطالبه نفقه 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست خانم بهرخ بهرامی فرزند جعفر به طرفیت خوانده 
بهشاد خزاعی فرزند نصراله به خواسته مطالبه نغفه از تاریخ 9۵/9/21 لغایت صدور حکم 
به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به موجب سند 
ازدواج شماره 3192 مورخ 9۵/۴/3۰ دفتر ثبت ازدواج رسمی شماره 12 خرم آباد رابطه 
زوجیت محرز می باشد با عنایت به اظهارات خواهان  و گواهی گواهان که بر عدم پرداخت 
نفقه  از سوی زوج گواهی داده اند و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ و نشر آگهی در 
جلسه شورا حاضر نگردیده و دلیلی بر پرداخت نفقه خواهان یا نشوز وی ارائه ننموده است 
که با این اوصاف و جهت تعیین نفقه خواهان موضوع به احدی از کارشاسان در رشته نفقه 
ارجاع گردیده است که پس از ابالغ مورد اعتراض طرفین واقع نگردیده است فلذا با عنایت 
به اینکه پرداخت نفقه زن در عقد دائم به عهده شوهر است این مرجع دعوی خواهان را وارد 
دانسته و مستندا به مواد 11۰6-11۰7-1111-12۰6 قانون مدنی و مواد ۵19-۵1۵-198 
قانون آ یین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه خواهان از تاریخ 
9۵/9/21 لغایت 96/8/7 از قرار هر ماه 2/9۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت مبلغ 9۵۰/۰۰۰ ریال 
هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه کارشناس در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد بدیهی است صدور اجرائیه منوط به پرداخت مابه التفاوت 
هزینه دادرسی می باشد رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای 

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

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

آقای محمداحمدی سرخیدر فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک  فرعی از ۵۴اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قریه سرخیدر 
که از آقایان عادل و آزاد و هما احمدی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه 9۴ - 13۵ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 13966۰316۰۰7۰۰۰913  مورخ  9 / 8 / 96 حکم 
به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 13 / ۵۰23  متر مربع به نام آقای 
محمد احمدی سرخیدر صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان مرحوم 
حسن احمدی سرخیدر می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 1۵روز 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 محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای 
محمد احمدی سرخیدر صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۴  /  9 /  1396  تاریخ انتشار دوم  19  /  9 /  1396

دادنامه
شهرستان  شماره 1۰  اختالف  حل  شورای  کالسه 96۰99838۴۵۰۰۰2۴2  پرونده 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره  99738۴۵۰۰۰۴98 96۰
خواهان : آقای شهریار علیخانی گله فرزند قلی به نشانی چهارمحال و بختیاری شهرکرد 

کوی پلیس کوچه 1۰۴ پالک 39 
خوانده : آقای محمد خدری به نشانی اهواز زیتون کارمندی خیابان فاتح 

خواسته : مطالبه 
گردشکار ـ خواهان در خواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر حوزه بتصدی 
امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه کتبی 

اعضاءختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا

در خصوص دادخواست آقای شهریار علیخانی گله  فرزند قلی به طرفیت آقای محمد 
خدری به خواسته مطالبه به مبلغ 1۰۰ میلیون ریال بابت هزینه کارکرد به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/۵/3۰ با این توضیح که خواهان بیان داشته 
است ، طبق لیست کارکرد پیوست دادخواست بوسیله بیل مکانیکی برای خوانده کارمی 
کردم ولی ایشان تمام دستمزد اینجانب را نداده است و مبلغ مذبور را از ایشان طلبکار می 
باشم . خوانده دعوا علیرغم ابالغ از طریق نشرآگهی درجلسه مقرر دادرسی حاضرنگردیده 
و ایراد و انکاری نیز نسبت به دعوا واردننموده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق و 
نظریه اعضای محترم شورای حل اختالف به شرح صورتجلسه مورخ 96/7/3۰ دعوای 
خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 9 قانون شورای حل اختالف، مواد 128۴ 
و1288 قانون مدنی مواد 198 ، ۵1۵، ۵19، و۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ) 96/6/19( تا اجرای کامل حکم براساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 2/89۵/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و 
نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی، به ظرف مهلت 
2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف مهلت 2۰ روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرکرد می باشد. درخصوص خواسته 
دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/۵/3۰ لغایت زمان تقدیم  
دادخواست به اینکه مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه می باشد و خواهان 
دلیلی جهت اثبات این مدعا که قبل از تقدیم دادخواست و ازتاریخ 93/۵/3۰ دین خود را 
مطالبه نموده است اقامه ننموده است لذا دعوای خواهان را در این خصوص وارد تشخیص 
نداده و مستنداً به ماده 9 قانون شورای حل اختالف و ماده 197 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
حضوری ، ظرف مهلت 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرکرد می باشد. 
قاضی شعبه 1۰ شورای حل اختالف شهرکرد ـ رحیم قاسمی 

متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت  بهرام فتاحی وانانی   فرزند نوروز  به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 96۰۴86 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه رییسی وانانی    به شماره شناسنامه 299 در 
مورخ 8۴/8/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 

است به:
1ـ نادرفتاحی  به شماره شناسنامه 1719 )فرزند متوفی(

2ـ پرویزفتاحی  به شماره شناسنامه 63 )فرزند متوفی(
3ـ ناصرفتاحی  به شماره شناسنامه6 6 )فرزند متوفی(

۴ـ بهرام فتاحی   به شماره شناسنامه 62 )فرزند متوفی(
۵ـ گلنارفتاحی   به شماره شناسنامه 26 )فرزند متوفی(
6ـ گلزار فتاحی  به شماره شناسنامه 9 )فرزند متوفی(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان

 آگهی مزایده نوبت اول 
به اطالع عموم می رساند محکوم علیه علی مراد صفاری فرزندقدمعلی محکوم است  به 
پرداخت مبلغ 222۰۴۴۴68 ریال در حق محکوم له فتح اله صفارزاده که اموال ذیل از 
به عنوان وثیقه محکوم علیه توقیف وبه شخص امین تحویل گردیده که از طریق مزایده 
به فروش می رسد لذا چنانچه کسانی که مایل هستند اموال را ازطریق مزایده خریداری 
نمایند در تاریخ96/1۰/13 ساعت 1۰ صبح به اجرای احکام مدنی دادگستری اردل  
مراجعه نمایند . اموال به کسی تعلق می گیرد که باالترین قیمت را ارائه نمایند. محل 

برگزاری مزایده در دادگستری اردل اجرای احکام مدنی حقوقی می باشد. 
مال مورد مزایده عبارتست : از یک ملک مسکونی واقع در شهرستان اردل، شهر دشتک 
با قیمت پایه کارشناسی 1/۰7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با حدوات اربعه شماالً: به طول 1۴/63 
متر به زمین ساده علیمراد صفاری شرقاً به طول 1۵/3۵ متر زمین ساده علیمراد صفاری 
جنوباً: به طول 1۴/11 متر به معبر باعرض حدود6/7 مترو غرباً حدود 16/۴1 متر به ملک 

ساختمانی اوالد مرحوم علی بابا رئیسی قرار دارد. 
   رئیس و قاضی اجرای احکام مدنی  حقوقی دادگستری اردل ـ علی خسروی 

متن آگهی 
تاریخ رسیدگی : 1396/9/۴ 

مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل 
خواهان : آقای میثم اعالئی فرزندحسنعلی به نشانی استان اصفهانـ  شهرستان خمینی 
شهرـ  شهرخمینی شهرـ  خیابان امام شمالیـ  کوچه شهید دباغیـ  کوچه گل بهار ۵ـ  

منزل شخصی کدپستی 8۴1۴8۵6761 تلفن ۰913691133۰   
خوانده : آقای نیکروز پور احمد به نشانی مجهول المکان  

خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
گردشکار ـ خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده  باال تقدیم  دادگستری 
اردل نموده که پس از ثبت در دفتر کل ثبت شعبه جری گردیده که پس از جری 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است که با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم  و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای میثم میر اعالیی فرزند حسنعلی به طرفیت آقای نیک 
روز پوراحمد به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موضوع پرونده دادگاه از توجه 
به اوراق و محتویات پرونده  دادخواست تقدیمی ، شهادت نام ضم دادخواست ، گواهی 
گواهان حاضر شده در جلسه رسیدگی و از آنجایی که خوانده در جلسه رسیدگی مربوطه 
حاضر نشده و ایراد و دفاعی موثر و مدللی در قبال ادعای خواهان به عمل نیاورده است، 
خواسته خواهان از نظر دادگاه مستحق اجابت بوده و مستنداً به ماده ۵۰۴، ۵۰۵ قانون 
آیین دادرسی داگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به معافیت خواهان از 
پرداخت هزینه دادرسی موضوع پرونده صادر واعالم می گردد. حکم صادره حضوری و 
ظرف مهلت 2۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر 

استان می باشد. 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی ( اردل ـ علی خسروی

متن آگهی 
پرونده کالسه 9۵۰99866983۰۰19۴ شعبه 1۰۴ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
آقای   : شاکی  شماره 96۰99766138۰۰3۵7  نهایی  تصمیم   ) سابق  جزایی   1۰۴(
اسمعیل حاتمی آرا فرزند محمد به نشانی لرستان –خرم آباد خ علوی جنب مسجد 
علوی ک بن بست شهید قدرت اله سپهوند –متهم : آقای مزدک معروف به سامان 
باال  آباد درب دالکان نبش کوچه رحیمی طبقه  چگنی فرزند احمد به نشانی خرم 

پنچرگیری –اتهام :خیانت در امانت 
رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای مزدک )سامان (چگنی فرزند احمد مجهول المکان 
دایر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای اسمعیل حاتمی آرا بدین توضیح که حسب 
شکایت شاکی مشارالیه در تاریخ 9۵/3/17 ریسه ال ای دی دو دسته پنجاه عددی و 
المپ کم مصرف ۴ عدد –المپ33 وات کم مصرف پارس 3عدد جهت استفاده در مراسم 
عروسی به متهم داده است و متهم کارت پایان خدمت خود را نزد شاکی گذاشته است 
لکن متهم از استرداد وسایل مذکور به شاکی خودداری نموده است حال با توجه به اوراق 
و محتویات پرونده و نظر به شکایت شاکی –شهادت شهود و سایر قرائن و امارات موجود 
النهایه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز دانسته به استناد به ماده 67۴ قانون 
تعزیرات مصوب 137۵ متهم را به تحمل حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی 
محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس 
ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. 

رئیس شعبه 1۰4 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –بهروز قدمی . 

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
برابر راي شماره 13966۰331۰۰9۰۰1933   مورخ 96/8/۴  هیات اول موضوع 
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 
خانم زهرا غالمی پورگرده کوهی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 819۴ صادره 
از کرج در شش دانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 12۰/۵3 مترمربع  
پالک ۵67 فرعي از 1۵7 اصلي واقع در صحرای ویان خریداری از مالک رسمی آقای 
رمضان محسنی گرده کوهی برابر سند عادی که مالکیت نامبرده ذیل صفحه 1۴9 
دفتر 28 ثبت و صادر شده، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ 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. 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهي است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 96/83۰۴/ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:96/9/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:96/9/19

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

قیمت جهانی نفت افزایش یافت 
قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت روز جمعه با یک 
به 63 دالر و ۴۰  افزایش  دالر و 2۰ سنت معادل 1.9 درصد 
به  روز جمعه  نفت  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر  رسید.  سنت 
لطف افزایش تقاضای چین و احتمال بروز یک اعتصاب نفتی در 
بزرگترین صادر کننده نفت آفریقا با افزایش تقریبا 2 درصدی 
معامالت  مجموع  در  آمریکا  خام  نفت  قیمت  اما  بود.  مواجه 
هفتگی افت 1,7 درصدی را شاهد بود و نفت برنت هم به دلیل 
توافق  تضعیف  موجب  که  آمریکا  تولید  افزایش  از  ها  نگرانی 
این  اساس  بر  است.  کرده  افت  درصد  نیم  شده،  تولید  کاهش 
گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت روزجمعه 
با یک دالر و 2۰ سنت معادل 1,9 درصد افزایش به 63 دالر و 
۴۰ سنت رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا 
هم در پایان معامالت روزجمعه با 67 سنت معادل 1,2 درصد 
 افزایش به ۵7 دالر و 36 سنت رسید. آمارهای گمرک چین نشان 
می دهد میزان واردات نفت این کشور به 9,۰1 میلیون بشکه 
این  تاریخ  واردات نفت در  باالی  در روز رسیده که دومین قم 

کشور است.

فاز جدید صادرات ال ان جی روسیه
 کلید خورد

برای  دالری  میلیارد   27 هزینه  با  روسیه،  نواتک  جدید  پروژه 
افزایش صادرات گاز ال ان جی این کشور و پیشی گرفتن از قطر، 
کلید خورد.به گزارش زمان به نقل از مهر، روسیه به دستور 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، کارخانه تولید گاز ال. 
ان. جی )گاز مایع طبیعی( را در منطقه »یامال« با نام »آرتیک 
ال ان جی 2 « در شمال روسیه افتتاح کرد و اولین کشتی حامل 
گاز ال ان جی از این منطقه، بارگیری شد. این کارخانه با هزینه 
27 میلیارد دالر راه اندازی شده است و یک کشتی یخ شکن با 
از این  ظرفیت حمل 173 هزار متر مکعب، گاز ال ان جی را 
منطقه بارگیری کرده است. البته قرار است روسیه 1۵ کشتی یخ 
شکن دیگر با ظرفیت حمل 173 هزار متر مکعب گاز تولید کند. 
»پوتین« در مراسم راه اندازی این کارخانه گفت: روسیه باید در 
توسعه ظرفیت تولید گاز ال ان جی، سرعت بگیرد. قرار است 3 
خط تولید دیگر به این کارخانه افزوده شود تا مجموع ظرفیت 
آن، به 16.۵ میلیون تن گاز ال ان جی در سال برسد. سهام دار 
اصلی این کارخانه شرکت انرژی نواتک روسیه است و شرکت 
هم  پی سی« چین  ان  و »سی  سهام  درصد  فراسه 2۰  توتال 
9.9 درصد سهام دارد.شرکت نواتک روسیه اعالم کرد:تقریبا 96 
درصد از تولید گاز ال ان جی این کارخانه توسط کشورهای واقع 
در منطقه آسیا - اقیانوسیه خریداری شده است؛ البته دو سهام 
دار این شرکت، گاز ال ان جی را بر پایه قرار دادهای بلندمدت 
خریداری می کنند. گفته می شود روسیه در راستای تصاحب 
عنوان بزرگترین صادر کننده ال ان جی جهان از قطر، در این 
مسیر گام بر می دارد و در مراسم افتتاحیه این کارخانه مدیر 

عامل شرکت آرامکو عربستان حضور داشت.

نفت در جهان

تحویل دومین محموله بنزین 
ستاره خلیج فارس به انبار رجائی 

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
فرآیندی  و  یوتیلیتی  انشعابات  برقراری  از 
مورد نیاز فازهای دوم و سوم این پاالیشگاه 
بنزین  محموله  دومین  گفت:  و  داد  خبر 
یورو ۵ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس عصر 
دیروز تحویل انبار نفت شهید رجایی شد. 

موقت  توقف  درباره   دادور  محمدعلی 
عمومی  روابط  به  پاالیشگاه  این  فعالیت 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران گفت: این اتفاق بر اثر برخورد 
یک بیل مکانیکی با کابل برق 63 کیلو ولت 
اتفاق افتاد که سبب از دست رفتن شبکه 
توقف  و  پاالیشگاه  اضطراری  و  اصلی  برق 
کارکنان  تالش  با  شد.  پاالیشگاه  فعالیت 
فارس ظرف مدت  پاالیشگاه ستاره خلیج 
یک روز شبکه برق تعمیر و پاالیشگاه برق 
این مدت تصمیم  در  و همچنین  دار شد 
و  یوتیلیتی  انشعابات  همه  که  شد  گرفته 
فرآیندی مورد نیاز برای راه اندازی و تولید 
تجاری فازهای دوم و سوم برقرار شود به 
فازهای  راهاندازی  هنگام  در  که  طوری 
فعالیت  توقف  به  نیاز  دیگر  سوم  و  دوم 
فاز نخست و یا اجرای عملیات پر ریسک 
فازهای  نیاز  مورد  انشعابات  برقراری  برای 
نخست  فاز  تولید  حین  در  سوم  و  دوم 
راه  شاءا...  ان  افزود:  همچنین  وی  نباشد. 
از  تقطیر  و  یوتیلیتی  واحدهای  اندازی 
خواهد  آغاز  صبح  آذرماه(   19( یکشنبه 
هیدروژن  از  استفاده  با  آن  از  پس  و  شد 
فعالیت  بندرعباس  پاالیشگاه  از  دریافتی 
آن  از  پس  و  می شود  آغاز   CCR واحد 
با هیدرژن تولیدی واحد CCR، فعالیت 
آن  از  و پس  نفتا  واحد تصفیه هیدروژنی 
در  شد.  خواهد  آغاز  ایزومریزاسیون  واحد 
شدن  خارج  سرویس  از  کوتاه  مدت  این 
همکاران  روزی  شبانه  تالش  با  پاالیشگاه 
 ۴۰ ظرفیت  با   3 شماره  برق  تولید  مولد 
مگاوات و همچنین بویلر HRSG شماره 
بویلر  و  در ساعت  تن  به ظرفیت 12۵   6
با ظرفیت 27۵ تن در ساعت و پمپ   B
سوم آب دریا با ظرفیت 12۵۰۰ مترمکعب 
شبکه  بیشتر  پایداری  هدف  با  ساعت  در 
 یوتیلیتی و تامین یوتیلیتی مورد نیاز فاز دو 

راه اندازی شد.

کوتاه از انرژی

این  بیان  با  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
مطلب که با آغاز بارندگی ها و افت دمای 
هوا، مصرف گاز در کشور افزایش یافته؛ از 

میزان مصرف خانگی خبر داد.
آمرکاشی-  الهام  زمان،  گزارش  به 
که  خبر  این  اعالم  با  بوجارزاده  مجید 
باران  و  بارش برف  افت دما و  با  همزمان 
مختلف  نقاط  در  هوا  برودت  افزایش  و 
یافته،  افزایش  گاز  مصرف  مقدار  کشور، 
آذرماه(،   17( روز جمعه  در  کرد:  تشریح 
 ۴۵۰ از  بیش  به  خانگی  گاز  مصرف 
میلیون مترمکعب رسیده است.وی درباره 
این  بر  گفت:  کشور  در  گاز  مصرف  وضع 
ملی  شرکت  آمار  آخرین  مطابق  اساس، 
گاز، مصرف گاز در بخش خانگی در روز 
میلیون   ۴۵7 به  آذرماه،  هفدهم  جمعه، 

مترمکعب در روز رسید، همچنین صنایع 
عمده و نیروگاه ها، هر کدام 1۰8 میلیون 

مترمکعب گاز مصرف کرده اند.
داد:  ادامه  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 

به کشورهای  گاز  میزان صادرات  مجموع 
مختلف در روز جمعه، 36 میلیون و ۵۰۰ 

هزار مترمکعب بوده است.
برای  رفاه  دمای  رعایت  کرد:  تصریح  وی 
داخل منازل، 18 تا 22 درجه سانتیگراد 
مهم ترین  سرما،  فصل  در  و  شده  تعیین 
توانند  می  مردم  که  است  موضوعی 
توجه مورد  مطلوب تر  گازرسانی   برای 

 قرار دهند.
پایانی  روزهای  در  بوجارزاده،  گفته  به 
گازسوز  وسایل  از  استفاده  سال،  سرد  و 
استاندارد که مصرفی بهینه و ایمن دارند، 
خاموش  و  موتورخانه ها  راندمان  اصالح 
که  مکان هایی  در  گازسوز  وسایل  کردن 
استفاده نمی شوند، از جمله مواردی است 

که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

بوجارزاده خبر داد:

رشد مصرف گاز خانگی و نیروگاه ها با افزایش برودت هوا

پروژه خط  پیشرفت  روند  از  بازدید  آخرین  در  گاز گفت:  ملی  مدیرعامل شرکت 
ششم سراسری مشخص شد که این طرح مراحل پایانی خود را می گذراند و در 
از شانا،  نقل  به  برداری می رسد.به گزارش زمان  بهره  به  هفته نخست دی ماه 
پنجم  برنامه  اهداف  با  همسو  که  سراسری  ششم  خط  افزود:  عراقی  حمیدرضا 
توسعه تعریف شده است، یکی از راهبردی ترین خطوط انتقال گاز کشور به طول 
یک هزار و 2۰۰ کیلومتر با قطر ۵6 اینچ است که وظیفه انتقال گازهای تولیدی 
و  استان های غرب  به  را  متر مکعب  میلیون  روزانه 11۰  به ظرفیت  در عسلویه 
شمال غرب به عهده دارد و امکان سهولت در صادرات گاز به عراق را از مسیرهای 
گاز  انتقال  خط  طول  گزارش،  این  اساس  بر  می کند.  فراهم  نفت شهر  و  شلمچه 
ششم سراسری از اهواز تا دهگالن 6۰۰ کیلومتر است که در مسیر خود به تقاطع 
رودخانه پرآب کارون می رسد. برای  عبور خط لوله از رودخانه، ترانشه ای به طول 
22۰ و ارتفاع 8۰ متر ایجاد شده که حجم ترانشه برداشته شده به یک میلیون 
متر مکعب می رسد و هم اکنون نیز تجهیزات و ماشین آالت در مرحله لوله گذاری 
به صورت عرشه  آن  متر  دارد که 1۰۰  متر طول  فلزی پل 18۰  هستند. عرشه 
فلزی اجرا شده و بقیه آن روی شمع و ستون قرار گرفته، ضمن آن که تناژ کل 
عرشه فلزی حدود ۵۴۰ تن بوده و حجم عظیمی از آن روی پایه ها و شمع ها قرار 
دارد. در ابتدا قرار بود مسیر لوله به صورت HDD از بستر کارون عبور کند که 
گرفته  تصمیم  بنابراین  نشد  میسر  برنامه  این  کارون  بستر  بودن  دلیل سنگی  به 
شد تا خط به صورت هوایی از روی پل عبور داده شود که خوشبختانه این اقدام با 
وجود حجم عظیم آب در رود کارون عملیاتی شد. به گونه ای که دو خط لوله ۵6 
اینچ )خطوط ششم و در آینده نهم( از روی عرشه عبور می کنند که این دستاورد 

در دنیا کم نظیر است.

معاونت راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: در راستای اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی موفق شدیم با خنک کردن هوای ورودی واحدها 
مگاوات   1۰۰۰ میزان  به  موجود  واحدهای  از  ورودی،  های  دریچه  تنظیم  و 
بیشتر تولید برق داشته باشیم.به گزارش زمان به نقل از تسنیم، عبدالرسول 
پیشاهنگ معاونت راهبری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
داریم  کشور  در  نیروگاه   8۵ در  نیروگاهی  واحد   6۴۵ مجموع  در  داشت:  اظهار 
که از این تعداد تقریبا 6۰ درصد متعلق به بخش خصوصی و ۴۰ درصد متعلق 
حرارتی  نیروگاههای  جاری  سال  تابستان  در  افزود:  است.وی  دولتی  بخش  به 
کشور در مجموع آمادگی بیش از 99 درصد داشتند که این میزان آمادگی در 
با  »امیدواریم  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  است.این  رکورد جهانی  یک  نوع خود 
برنامه ریزی های صورت گرفته به موقع تعمیرات واحدهای حرارتی انجام شود«، 
گفت: پیش بینی می کنیم سال آینده حدود ۴ هزار مگاوات به نیاز مصرف برق 
کشور اضافه شود که باید با مدیریت مصرف پیک مهار گردد و نیروگاهها آمادگی 

داشته باشند.
حرارتی  برق  تولید  مادرتخصصی  شرکت  طرف  از  خصوص  این  در  افزود:  وی 
برنامه ریزی شده که در سال جاری 32۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به نیروگاههای 
راستای  در  شدیم  موفق  همچنین  کرد:  تصریح  پیشاهنگ  شود.  اضافه  کشور 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور اینکه بهره برداری بهینه تری 
از واحدهای موجود داشته باشیم، با خنک کردن هوای ورودی واحدها و تنظیم 
تولید  بیشتر  مگاوات  میزان 1۰۰۰  به  موجود  واحدهای  از  ورودی،  های  دریچه 
برق  تولید  میزان  مقایسه  در  مگاواتی  افزایش 1۰۰۰  این  که  باشیم  داشته  برق 

واحدهای موجود در تابستان 96 نسبت به تابستان 9۵ مشهود است.

 خط انتقال گاز ششم سراسری دی ماه 
راه اندازی می شود

افزایش 1۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق 
بدون احداث نیروگاه جدید 
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 حباب خودروهای وارداتی بزرگتر شد!

هفته جاری نیز مانند هفته پیش قیمت برخی خودروهای وارداتی 
حباب گونه و بی ضابطه افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، قیمت سوناتا 
هیبرید سه میلیون تومان، توسان شش میلیون تومان، النترا دو میلیون 
 RAV۴ ،تومان، سراتو سه میلیون تومان، اپتیما یک میلیون تومان
معادل 1۰ میلیون تومان، کلئوس 1۰ میلیون تومان، تلیسمان چهار 
میلیون تومان و نیسان ایکس تریل سه میلیون تومان افزایش یافته 
است.این وضعیت در حالی است که  به گفته فعاالن بازار خودرو این 
قیمتها حبابی و غیر واقعی بوده و باید کاهش یابد. هفته گذشته نیز 
بازار خودروهای وارداتی شاهد رشد بی ضابطه قیمت ها بود.آن طور که از 
بازار خودرو خبر می رسد عدم عرضه خودروهای وارداتی به بازار از سوی 
برخی واردکنندگان خودرو دلیل رشد حبابی قیمت ها بوده است.در این 
شرایط کارشناسان به مصرف کنندگان توصیه می کنند تا زمان ترکیدن 

حباب و کاهش قیمت ها از خرید خودروهای وارداتی خودداری کنند.

مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا 
منصوب شد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا طی حکمی محمدرضا حقیقی 
را به ســمت مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا منصوب 
کرد.  به گزارش سایپا نیوز، بر اساس حکم صادره از سوی مهندس 
محســن جهرودی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا، محمدرضا 
حقیقی به ســمت مدیر روابط عمومی سایپا منصوب شد.گفتنی 
اســت محمد رضا حقیقی در حال حاضر استاد دانشگاه و مدرس 
حــوزه ارتباطات و صاحب 17 جلد تالیف و ترجمه در حوزه روابط 
عمومی و ارتباطات است.شــایان ذکر است در جلسه معرفی مدیر 
جدید روابط عمومی و تودیع مدیر سابق ارتباطات، از زحمات احد 
میرزایی مدیر پیشــین ارتباطات گروه خودروسازی سایپا قدردانی 
شــد. میرزایی در مدت حضور خود در گروه خودروســازی سایپا 

فرآیندهای اجرایی ارتباطات را بهبود بخشید.

 فاز دوم سامانه»خانه پارسیان«، راه اندازی شد

   با تالش کارشناسان فناوری اطالعات بانک پارسیان، فاز دوم“خانه 
پارسیان “با تکیه بر توانمندی های داخلی بانک راه اندازی شد.  به 
گزارش روابط عمومی بانک پارســیان، زمانی رئیس اداره توســعه 
فناوری اطالعات بانک پارسیان در این رابطه گفت: فاز دوم سامانه 
"خانه پارسیان" شامل نوآوری هایی در محیط کاربری، فعال سازی 
و غیرفعال سازی رمز یکبار مصرف پیامکی و همچنین ارائه خدمت 
تغییر رمز اول و دوم خدمات غیرحضوری در دسترس کاربران این 
خدمت قرار گرفته اســت.زمانی افزود : سامانه "خانه پارسیان"در 
حال حاضر رقیبی درشبکه بانکی ندارد و به عنوان نخستین سامانه 
مدیریت خدمات غیرحضوری بانکی کشور قادراست تمامی نیازهای 
مشــتریان محترم اعم از فعال ســازی، غیرفعال ســازی خدمات 
اینترنت بانک، همراه بانک، دیجی بانک و تلفن بانک پارســیان را 
مرتفع ساخته و با اســتفاده از مکانیزم های زیرساختی پیچیده و 
هوشمند، اســتفاده کامل از مجموعه خدمات الکترونیک و هرآن 
چیزی که از طریق ســامانه های غیرحضوری بانک پارسیان ارائه 
می شود را بدون مراجعه حضور مشتری به شعب بانک، امکان پذیر 
نماید. همچنین دراین ســامانه تمهیداتی برای فعال سازی، تغییر 
رمز اول و دوم خدمات غیرحضوری مشتری برای تمامی درگاه های 

غیرحضوری بانک پارسیان فراهم شده است.

اعطای پنج هزار میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه 
های کوچک و متوسط توسط بانک آینده 

 )SME( با توجه به نقش به سزایی که بنگاه های کوچک و متوسط
در اشــتغال زایی و ظرفیت ســازی تولیدی، هم چنین بهبود تولید و 
درآمد ملی در کشــور دارند؛ بانک آینده، در سال »اقتصاد مقاومتی؛ 
تولید- اشتغال«، نسبت به تأمین مالی و تقویت اقتصادی بنگاه های 
کوچک و متوسط، اهتمام نموده است.این بانک، در راستای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی، ضمن تبیین و ابالغ برنامه ها و دســتورالعمل 
تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوســط به کلیه شعب خود؛ عالوه 
بر پرداخت تسهیالت به متقاضیانی که از طریق تارگاه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )کارگروه¬ تسهیل و رفع موانع تولید استانی( معرفی 
شده اند؛ با بازاریابی مستقیم، مشتریان واجد شرایط برای راه اندازی و 
توسعه بنگاه های کوچک و متوسط را برابر ضوابط اعالم شده از سوی 

بانک مرکزی ج.ا.ایران، شناسایی و همراهی کرده است.

تحلیل روز

 طرح سرباز وطن بانک سپه
برای پرداخت تسهیالت 

رئیــس اداره کل امــور موظفین تأمین بخشــی از 
نیازهای تسهیالتی مشــمولین نظام وظیفه، پس از 
پایان خدمت وظیفه را از مزایای طرح ســرباز وطن 
برشــمرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، 
میرزایی کوتنایی درخصوص طرح تشــویقی سرباز 
وطن گفت: در حال حاضر افراد مشمول خدمت در 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران برای تکمیل 
و دریافت دفترچه اعزام به خدمت الزاماً می بایست 
در بانک سپه یک حساب افتتاح نمایند و به سازمان 
نظام وظیفه اعالم تــا در دفترچه اعزام برای واریز و 
پرداخــت حقوق در حین خدمت وظیفه درج گردد. 
وی اظهار داشت: شعب بانک سپه باید ضمن اطالع 
رســانی به مشمولین درخصوص این طرح به افتتاح 
حســاب در منوی مخصوص در سیستم شعب اقدام 
نماینــد.وی درباره مزیت این طرح برای ســربازان 
اظهار داشــت: با ورود مشمولین به این طرح بخشی 
از نیازهای تسهیالتی این افراد پس از پایان خدمت 
وظیفه به نســبت ســپرده گذاری تأمین می شود. 
رئیــس اداره کل امور موظفین تأکید کرد: با رعایت 
کلیه ضوابط و مقررات قید شــده در بخشنامه طرح 
ســرباز وطن هیچگونه محدودیتی به منظور افتتاح 
حساب و دریافت تســهیالت برای مشمولین وجود 
ندارد و سربازان می توانند پس از پایان دوران خدمت 
وظیفه و پیوستن به بازار کار به صورت مدیریت شده 

و بهینه از تسهیالت متعلقه استفاده نمایند.

 خودرو،کاالی نایاب شده است

رییس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بازار سیاه 
ایجاد شده قیمت خودروها را افزایش خواهد داد، گفت: 
شکایتمان از سازمان توسعه تجارت را پیگیری می کنیم.

فرهاد احتشام زاد با اشاره به اینکه سایت ثبت سفارش 
همچنان بسته است، اظهار کرد: با شرایط ایجاد شده، 
روند  گرفته،  شکل  سیاهِ  بازار  در  وارداتی،  خودروهای 
افزایش قیمت را در پیش گرفته اند.وی با اشاره به اینکه 
کم کم خودرو تبدیل به یک کاالی نایاب شده است، ادامه 
داد: بعد از باز شدن سایت ثبت سفارشات منتظر حضور 
خودروهای جدید هستیم و در کوتاه مدت شاهد اتفاق 
خاصی نخواهیم بود ولی در میان مدت در صورت تغییر 
تعرفه ها شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.احتشام 
زاده همچنین درباره شکایت انجمن واردکنندگان خودرو 
از سازمان توسعه تجارت به دلیل بسته شدن سایت ثبت 
سفارش به اقتصادآنالین گفت : بسته شدن ثبت سفارش 
در راستای آمارگیری برای دولت بود و ما مخالف این 
روش آمارگیری بودیم، شکایت ما مبنی بر این قضیه بود 

و هنوز پیگیر شکایات خود هستیم.

 واگذاری تعیین محل مصرف منابع 
قرض الحسنه به مشتریان بانک ملی 

سنت نیکوی قرض الحسنه سال هاست که در نظام 
بانکی ما جای خود را باز کرده است. در روش کنونی، 
سپرده گذاران وجوه خود را به صورت قرض الحسنه 
در اختیار بانک قرار می دهند و بانک به نیابت از آنها، 
این منابع را به کارهای خیر از جمله ازدواج، مدرسه 
سازی، آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، اشتغال زایی، 
کمک به خانواده های نیازمند و ... تخصیص می دهد. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، یکی از مهمترین سواالت سپرده گذاران قرض 
الحسنه بانک ها همیشه این بوده که این منابع دقیقا 
به چه بخش هایی تخصیص می یابد؟ آیا این امکان 
وجود دارد که سپرده گذار، دقیقا مشخص کند که منابع 
او به چه بخشی اختصاص یابد؟  بانک ملی ایران در 
اقدامی جدید، به این حوزه ورود کرده و برای پاسخ به 
این سوال قدیمی، تمهیدات تازه ای در قالب »تامین 
مالی جمعی« اندیشیده است. در نظام تازه ای که بانک 
ملی ایران طراحی کرده، سامانه ای ایجاد شده که با 
مراکز ارائه دهنده خدمات عام المنفعه به طور مستقیم 

در ارتباط است.  

خبر

بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
تهران، با اشاره به تراز تجاری منفی محصوالت 
کشاورزی نسبت به سال گذشته، گفت: صادرات 
سیب و پسته کاهش و واردات کاالهای اساسی 
افزایش یافت.کاوه زرگران با بیان اینکه بیش از 
1۵ درصد یعنی حدود ۵ میلیارد دالر از ارزش 
محصوالت  از  قلم   1۰ به  کشور،  واردات  کل 
غذایی تعلق دارد، گفت: تراز تجاری محصوالت 
سال  نخست  ماهه   8 در  غذایی  و  کشاورزی 
جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 
تر شده است، به این معنا که این رقم در حالی 
در این دوره به منفی 3 میلیارد و 17۴ میلیون 
دالر رسیده است که در مدت مشابه سال قبل، 
منفی 2 میلیارد و 16۰ میلیون دالر بوده است.
گذشته، عمدتا به دلیل افزایش واردات کاالهای به مهر گفت : منفی شدن تراز نسبت به سال دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 

اساسی نظیر برنج، روغن، گوشت قرمز، ذرت و 
کنجاله در کنار کاهش صاردات محصوالتی چون 
پسته بوده است.وی با اشاره به سهم حدود 13 
درصدی صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی 
از صادرات غیرنفتی کشور، تصریح کرد: میزان 
صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی با 3.۵ 
درصد کاهش در 8 ماهه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 3 میلیون 
و 671 هزار تن رسیده است که عمدتا در نتیجه 
کاهش صادرات محصوالت خام کشاورزی چون 
سیب و پسته بوده است؛ در حالی که محصوالت 
صنایع غذایی در این دوره افزایش داشته اند، 
به طوری که بیش از نیمی از ارزش صادرات 
محصوالت کشاورزی و غذایی کشور به صنایع 

غذایی تعلق دارد.

تراز تجاری محصوالت کشاورزی، منفی تر از سال قبل

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز نیسان زامیاد مدل 81 با شماره موتور ۰۰173696و شماره شاسی c727۴2با 

شماره پالک ۵۵9ص26ایران 72 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل  

 ابالغ اجرائیه 
به خوانده مجهول المکان آقای عماد شفائی فالح به موجب درخواست اجرای حکم 
مربوط به شماره و شماره دادنامه مربوطه 96۰997111۰۵۰۰661محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ 3۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22/82۰/۰۰۰ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الل و حق الوکاله وکیل  مراحل بدوی و اجرا 
و مبلغی بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید مورخ9۴/۴/1۰ تا زمان اجرا در 
حق محکوم له و مبلغی بابت نیم عشر در حق دولت رای صادره غیابی اجرا به اعمال 

تبصره 2 ماده 3۰6 ق.ا.د.م منوط است
 مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل زهرا علی اکبری کشتلی

مفقودی 
شناسنامه مالکیت و بر گ سبز و تسلسل اسناد خودروی سواری پراید صبا جی 
تی ایکس به رنگ سفید شیری روغنی مدل 79 به شماره پالک 78۵ه 28ایران 
شاسی s1۴122796۴۵328به  شماره  موتور ۰۰169۰73و  شماره  با   72

مالکیت قدرت بشیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
مفقودی  نکا 

پاترول دو درب مدل 7۵با شماره شهربانی 673ی۴7ایران 33با   سند کمپانی سواری نیسان 
شماره موتور z2۴۰3۵۴۵2z و شماره شاسی k۴12۴3۰ 16۰بنام مصطفی حافظی کلدره مفقود 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبزمالکیت وانت زامیاد به رنگ آبی روغنی مدل 9۴ به شماره 
با  nazdl1۰۴tf۰۴22776و  شاسی  شماره  ca۴d28crz8۰1186۴2و  موتور 
مفقود  آبندانی  مجتبی حسنی سوخت  بنام  ایران 72  شهربانی 827ل 99  شماره 

جویبار گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگه اجراییه 
 مشخصات محکوم له آقای سید بابا باباییان فرزند سید کربالیی آقا به نشانی بابل 
شهرک فاطمیه بوستان 2۵ ساختمان آرامیس طبقه پنجم مشخصات محکوم علیه 
سعید یحیوی فرزند حسین به نشانی به نشانه قائمشهر-جویبار کوی بهارستان منزل 
پدری 2- نادعلی برومند فرزند ولی الل به نشانی  ساری زندان فرح آباد به موجب رای 
شماره 282 تاریخ 96/۴/21شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه 
محکوم است به حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵8 میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخته 83 هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک تا هنگام پرداخت بر مبنای نرخ تورم 
له  در حق خواهان محکوم  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  ناحیه  از  اعالمی 

اجرائیه 
 مدیر دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف بابل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مالک حامدی فرزند خواهان ابراهیم روحی فرزند 
کریم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مالک حامدی به خواسته اعتراض ثالث مطرح که به 
این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه)96۰۴86( 96۰99812932۰۰۴76شعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان جویبار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 96/1۰/23ساعت 12:3۰ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی استعمار 

اظهارات کارتر و امضای کنندگان ذیل سند در دادگاه حاضر گردد
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی جویبار

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای  نقی نیکنام دارای شناسنامه شماره 1۵ به شرح دادخواست به کالسه 
1۰/992/96 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زینب نیکنام در تاریخ 96/1/2اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و رثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر به: 1-انسیه خلیل زاده آهنگر فرزند 
عقیل و بمانی به شماره شناسنامه 338۰۵ متولد 13۵3 محل تولد بابل مادر 
متوفی  2-نقی نیکنام فرزند محمدتقی و ربابه به شماره شناسنامه 1۵ متولد 

133۴ محل تولد بابل پدر متوفی 
3-واال غیر اینک با  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک 
مرتبه 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 دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد
 قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  دوم  پرونده کالسه 9۵۰99812932۰۰696شعبه   
جویبار تصمیم نهایی شماره خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم ربابه فالح کیامحله 
انصار  بانک  روبروی  امام خ شهرداری  میدان  مازندران جویبار  نشانی  به  مهدی  فرزند 
خواندگان افسانه الستیکیان فرزند محمدعلی آقای حمیدی ابو نوری فرزند تقی همگی به 
نشانه مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بابت رای دادگاه در این پرونده خانم ربابه فالح به 
وکالت از بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خانم افسانه الستیکیان فرزند محمدعلی 
و آقای حمید ابونوری فرزند تقی به خواسته مطالبه بخشی از وجه چک شماره 8۴32۴3 
مورخ 9۰/7/2۴به مبلغ 66 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با احتساب خسارت قانونی مطرح 
کرده و بشرح منعکس  در دادخواست و صورتمجلس دادگاه بیان داشته خوانده ردیف دوم 
این چک را بابت ضمانت از پرداخت اقساط تسهیالت خوانده ردیف اول و با ظهرنویسی 
ایشان تحویل موکل داده اما در سر رسید محل نداشتن و منتهی  به صدور گواهینامه عدم 
تادیه شده  لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارند دادگاه توجه به 
اظهارات وکیل خواهان و عدم حضور بالوجه خوانندگان و عدم دفاع آنان با مالحظه تصویر 
مصدق چک  مذکور و گواهینامه صادره از بانک تجارت و بقاء اصول اسناد در ید وکیل 
النهادیه   نظر به اینکه طبق قانون خواهان از تاریخ صدور چک تا زمان تقدیم دادخواست 
حق مطالبه و اجرا داشته لیکن تا روز تقدیم دادخواست این حق را اعمال کرده از طرفی 
مطالبه طلبکارو تمکن و استنکاف  بدهکار در قانون آیین دادرسی مدنی مبنای محاسبه و 
صدور حکم در خسارت تاخیر تادیه تعیین گردیده لذا با تلقی تاریخ تقدیم دادخواست به 
عنوان تاریخ مطالبه مستند به اصول فقهی استصحاب ظاهراً غالب به اقدام و ماده 31۰ و 
313 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و ۵19 و ۵22 قانون آیین 
دادرسی مدنی با تشخیص صحت ادعای خواهان حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ خواسته 66 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هزینه های دادرسی مربوط مربوطه 
و حق الوکاله وکیل برابر تمبر ابطالی  با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست تا روز پرداخت بر اساس تغییر فاحش شاخص قیمت ها در حق خواهان صادر 
و اعالم می دارد این رای غیابی و در مدت 2۰ روز پس از ابالغ قابل باغ های در این شعبه و 
2۰ روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد
 رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی جویبار

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای قربان امیری اندی فرزند رمضان 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت خوانده رمضان دهستانی فرزند 
مجید و زهرا رحمانی فرزند در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات 
ساعت  مورخه 96/11/2دوشنبه  برای  و  کالسه 11/8۵3/96ثبت  به  قانونی 
9 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مسجد المکان بودن خوانده 
و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار در و به خوانده ابالغ می گردد که در 
وقت رسیدگی در شعبه یازدهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 11 مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

 برگه اجراییه 
بوستان 2۵  فاطمیه  بابل شهرک  نشانی  به  باباییان  بابا  له سید  مشخصات محکوم 

ساختمان آرامیس طبقه ۵
 مشخصات محکوم علیه مسعود شرف الکاظمی و نادعلی برومند هر دو مجهول المکان 
به موجب رای شماره 281 تاریخ 96/۴/21 شعبه 11 شورای اختالف شهرستان بابل 
محکومان الهی محکوم است به  محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخته یک میلیون و هشتاد هزار ریال به عنوان هزینه 
دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک تا هنگام پرداخت بر مبنای 

نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی ایران در حق خواهان  محکوم له اجراییه 
مدیر دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای احمد تقی زاده فرزند رحمت به شرح درخواستی که به شماره 1/۴۴2/96این شورا ثبت گردیده 
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که کلثوم باقریان دونچالی فرزند عین الل به 
شماره شناسنامه ۵۵3 صادره از جویبار در تاریخ 9۵/۵/23در اقامتگاه دائمی خود شهرستان تهران فوت 

نموده و وارث حین الفوت و عبارتند از
1- احمد تقی زاده فرزند رحمت شماره شناسنامه ۵33 همسر متوفی 2-حسین تقی زاده فرزند احمد 

به شماره شناسنامه ۴8817فرزند ذکور متوفی 
3-محسن تقی زاده فرزند احمد به شماره ملی ۰۴۵3۴۵8793فرزند ذکور متوفی 

۴-نرگس تقی زاده فرزند احمد شماره شناسنامه 9899 فرزند اناث متوفی 
و ال غیر این شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از ما متوفی باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه این شورا 

مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

ایران  گران اداره می شود

لزوم ساماندهی بودجه  
دخل و خرج دولت یازدهم بررسی شد

درآمد 132هزار میلیارد تومانی از خصوصی سازی

یک اقتصاددان می گوید دولت باید به سمت 
نظام مالیاتی کارآمد پیش برود تا وابستگی 
و  دهد  کاهش  را  نفتی  درآمدهای  به  خود 
هزینه های جاری خود را از محل فروش نفت 
نیز  هزینه ها  بخش  در  هرچند  کند،  تامین 
نیازمند برقراری انضباط مالی است و اکنون 
ایران گران اداره می شود.مهدی پازوکی درباره 
وضعیت بودجه سال 1397، اظهار کرد: ابتدا با 
این توضیح شروع کنم که بودجه عبارتست از 
حساب دخل و خرج دولت در یکسال که دو 

قسمت دارد بخش درآمدها و هزینه ها.
وی درباره بخش درآمدها چنین توضیح داد: 
درآمدهای دولت در دو بخش اصلی مالیات 
تامین می شود. نفت در بودجه سال  و نفت 
آینده معادل ۵۵ دالر برای هر بشکه پیش بینی 
شده که به نظر من رقم معقولی است. گرچه 
نفت در بازارهای جهانی و تابع عرضه و تقاضا 
تعیین می شود و خود یک متغیر برون زاست و 
اقتصاد ایران در تعیین آن نقش آنچنانی ندارد، 
به همین دلیل تاکید دارم که نمی توان دقیق 
پیش بینی کرد که هر سال درآمد دولت از 
درباره  البته  باشد.  چقدر  نفت  فروش  محل 
صندوق توسعه ملی باید این نکته را ذکر کنم 
می یابد،  کاهش  دولت  درآمدهای  وقتی  که 
سهم صندوق توسعه ملی نباید 3۰ درصد باشد 
و سهم دولت باید افزایش بیابد.این اقتصاددان 
در بخشی دیگری از صحبت هایش این گونه 
اکنون  باشیم که  توضیح داد در نظر داشته 
سهم شرکت نفت و کارکنانش از درآمدهای 
نفتی 1۴.۵ درصد است و 3۰ درصد هم به 
تقریبا  که  می شود  چنین  می رود.  صندوق 
فقط نیمی از منابع حاصل از فروش نفت وارد 
خزانه کشور می شود. همین وضعیت بیانگر این 
است که باید دولت تمام تالش خود را بکند 
که هزینه های خود را بر منابع مالیاتی ببندد. 
این موضوع در اسناد باالدستی و سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته 
شده است.پازوکی ادامه داد: این موضوعی است 
که به اهتمام هر سه قوه یعنی مجلس شورای 
اسالمی، دستگاه قضا و دستگاه اجرا نیاز دارد 
اصلی  منابع  که  برویم  این سمت  به  باید  و 
مالیات ها  طریق  از  دولت  جاری  درآمدهای 
تامین شود که این موضوع نیز ممکن است، 
اگر تغییراتی در نظام مالیاتی کشور محقق 
شود. این اقتصاددان در توضیح بیشتر این که 
بیابد،  افزایش  مالیاتی دولت  باید درآمدهای 
گفت: اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص 
داخلی حدود 7.۵ درصد است. در حالی که 
همین نسبت در کشوری مانند ترکیه حدود 
2۰ درصد است و جالب است که بدانیم که 
در کشورهای حوزه اسکاندیناوی اعم از سوئد، 
نروژ و دانمارک در حدود ۵۰ درصد است.او با 
انتقاد از این که در سالهای اخیر بودجه جاری 
دولت به شدت افزایش یافته است، گفت: در 
سال 1391 بودجه جاری کشور در حدود 1۰۰ 
هزار میلیارد تومان بود و در سال 1396 به 
حدود 2۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است 
و من اعتقاد دارم هرقدر سعی کنیم جلوی 
رشد غیرمنطقی بودجه را بگیریم و از بزرگ  
شدن اقتصاد جلوگیری کنیم این به نفع عدالت 
اجتماعی و به ضرر فساد اقتصادی است. اکنون 
دولت در بخش هایی از بودجه ریخت و پاش 
می کند و هزینه های غیرضروری دارد مثال چرا 
باید تعداد دانشگاه های دولتی سه برابر شود و 
به سمت مدرک سازی حرکت کنیم. البته یکی 
از مسائل مهم بودجه که نیاز به سازماندهی 
دارد تعداد بسیار زیادی از کارکنان بودجه بگیر 
و از منابع دولتی هستند البته طبیعتا افزایش 
1۰ درصدی حقوق آنها با توجه به نرخ رشد 
تورم منطقی به نظر می رسد، ولی به طور کلی 
نظام اداری و استخدامی کشور نیازمند تحوالت 

بنیادین است.

 8۰8 هزار و ۵۰2 میلیارد تومان درآمد، سهم 
از  جاری  بخش  تومانی  میلیارد  هزار   7۰3
کل اعتبارات، سهم 12۵ هزار میلیارد تومانی 
بودجه جاری، کاهش نسبت بودجه عمرانی به 
بودجه جاری، درآمد 287 هزار میلیارد تومانی 
از بخش نفت و فرآورده های نفتی از ارقام مهم 
عملکرد مالی دولت در دوره مهر 92 تا شهریور 
96 است. با توجه به آمار و ارقام قطعی قابل 
ارقام  مبنای  بر  که  مرکزی  بانک  از  دریافت 
خزانه داری کل کشور به ثبت رسیده است، می  
توان ارزیابی نسبی از عملکرد مالی دولت در 
بازه زمانی مهر ماه 92 تا شهریور ماه 96 انجام 
داد.به گزارش  فارس،در بخش درآمدها، دولت 
از مهر ماه 92 تا شهریور 96 )دولت یازدهم( 
323 هزار و 883 میلیارد تومان درآمد از محل 
مالیات و عوارض کسب کرده است. همچنین 
فرآورده های  و  نفت  فروش  از  ناشی  درآمد 
نفتی 287 هزار و ۴78 میلیارد تومان، سایر 
تومان و  درآمدها 132 هزار و 3۴1 میلیارد 
درآمد واگذاری دارایی های مالی 132 هزار و 
9 میلیارد تومان بوده است.مجموع درآمدهای 

دولت با احتساب درآمد واگذاری دارایی های 
سرمایه ای به غیر از نفت و فرآورده های نفتی و 
درآمد تنخواه گردان، 882 هزار و ۵۰2 میلیارد 
عوارض  و  )مالیات  مالیات  است.سهم  تومان 
گمرکی( از کل درآمدهای دولت 36,7 درصد، 
سهم نفت و فرآورده های نفتی 32,۵ درصد و 
سهم واگذاری دارایی های مالی )درآمد حاصل 
از فروش دارایی ها و شرکت های دولتی( 1۴,9 
درصد  درآمدها 1۴,99  سایر  و سهم  درصد 
می دهد،  نشان  فوق  می شود.ارقام  محاسبه 
دولت یازدهم توانسته است تا حدودی سهم 
درآمدهای غیرنفتی را در بودجه های سالیانه 
افزایش دهد.در بخش هزینه ها، حجم بودجه 
جاری روند رو به رشدی داشته و در مجموع 
کل  از  تومان  میلیارد   832 و  هزار   7۰3
تا  مهر 92  زمانی  بازه  در  دولت  درآمدهای 
شهریور 96 به بخش جاری اختصاص یافته 
است.کل اعتبارات پرداختی به بخش عمرانی 
129 هزار و ۵8۴ میلیارد تومان بوده است. 
سهم بخش جاری از کل بودجه از مهرماه سال 
92 تا شهریور 96، 79,6 درصد، سهم بخش 
تملک  بخش  سهم  و  درصد   1۴,2 عمرانی 
دولت  )سرمایه گذاری های  مالی  دارایی های 
در اقتصاد( 6,۰1 درصد بوده است.در بخش 
تخصیص اعتبارات، در مجموع در سال های 92 
تا شهریور ماه 96، نسبت تخصیص اعتبارات 
جاری به بودجه مصوب، 9۵,7 درصد و نسبت 
بوده  درصد  عمرانی ۵3,۴  بودجه  تخصیص 
است.بررسی کلیات ارقام مالی دولت در بازه 
زمانی مهر 92 تا شهریور 96 نشان می دهد، 
منابع  کل  از  عمرانی  اعتبارات  بخش  سهم 
بودجه در دولت یازدهم نسبت به دولت های 
نهم و دهم، کاهش محسوسی داشته است. 
بخشی که باید به زیرساخت های مهم اقتصادی 
توسعه   زمینه ساز  و  می یافت  اختصاص 

اقتصادی کشور بود

مقایسه آماری میزان ثبت و اشتغالزایی شرکت های 
تعاونی به عنوان بخش اقتصاد مردمی، از کاهش 
72 درصدی ثبت این شرکت ها نسبت به 6 سال 
گذشته حکایت دارد.به گزارش مهر، بخش تعاون 
به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور، سهم 
کمتری نسبت به بخش خصوصی و دولتی از 
اقتصاد دارد؛ بخشی که می تواند عالوه بر افزایش 
حضور مردم در اقتصاد، در شرایط بحران بیکاری 
امروز، اشتغالزا باشد؛ اما به رغم شعار حمایت از 
بخش تعاون، این بخش از اقتصاد در انزوا قرار دارد.

در حال حاضر به گفته فعاالن بخش تعاون، سهم 
این بخش از کل اقتصاد فقط 7 درصد است؛ در 
حالی که سهم بخش دولتی از اقتصاد حدود 8۰ 

نیز حدود 13  درصد و سهم بخش خصوصی 
درصد است.

با  البته گفته می شود سهم بخش خصوصی   
احتساب شرکت های خصولتی )نیمه دولتی(، به 
این رقم رسیده است.شرکت های تعاونی در تعریف 
کلی، به شرکتی تلقی می شود که با حداقل 7 نفر 
عضو حقیقی یا حقوقی غیردولتی به منظور رفع 
نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی 
و اجتماعی اعضاء بر اساس قانون بخش تعاون 

برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی تشکیل 
می شود.در این میان، بررسی عملکرد بخش تعاون 
از نگاه آماری نشان می دهد روند تعداد تعاونی های 
ثبت شده طی 6 سال گذشته )از سال 139۰ تا 
139۵( حدود 72 درصد کاهش یافته؛ به طوریکه 
تعداد تعاونی های ثبت شده از 1۰ هزار و 1۰2 
تعاونی  و 898  به 3هزار  سال 9۰  در  تعاونی 
تعداد  عین حال،  است.در  رسیده  در سال 9۵ 
شرکت های تعاونی ثبت شده در این مدت، روند 

کاهشی محسوسی را نشان می دهد. بر این اساس، 
تعداد تعاونی های ثبت شده در سال 91 هر چند 
با افزایش 17۴۰ شرکت ثبت شده به بیش از 11 
هزار و 8۰۰ تعاونی رسید؛ اما در سال 92 تعداد 
تعاونی های ثبت شده به حدود 7 هزار و 7۰۰ 
تعاونی کاهش یافت؛ به عبارتی در سال 92 چهار 
هزار و 99 شرکت تعاونی کمتر از سال 91 ثبت 
شد.در سال 93 تعداد ثبت این شرکت ها، 3 هزار 
۴7۰ تعاونی کمتر از سال ماقبل آن یعنی سال 
92 بوده، بنابراین تعداد تعاونی های ثبت شده در 
سال 93 به ۴ هزار و 271 شرکت کاهش یافت 
که در سال 92، این میزان 7 هزار و 7۴3 شرکت 

تعاونی بود.

میزان اشتغالزایی بخش تعاون چقدر است؟

کاهش72درصدی ثبت شرکت  تعاونی
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دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود 
عمل کنید.

 ناپلئون هیل

سخن حکیمانه

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت
بشکست عهد و از غم ما هیچ غم نداشت

یا رب مگیرش اَر چه دل چون کبوترم
افکند و ُکشت و عّزت صید َحرم نداشت

 امروز  با حافظ

اینم خطرناک تر از حشیش!
علیرضا پاکدل

بدون رشح

نمایش »لیال« و »لرد« در پاریس

این هفته در پاریس دو فیلم ایرانی 
همزمان از چهارشنبه 6 دسامبر به 

پرده سینماها آمدند.
اثر  پاریس،»لیال«  از  گزارش  به 
لیال  بازی  با  مهرجویی  داریوش 
یک  در  مصفا  علی  و  حاتمی 
به نمایش در آمده که هر  سینما 
دارد.این  نمایش  سانس  چهار  روز 
فیلم درخشان مهرجویی در اولین 
چهارشنبه   روز  در  خود  سانس 
فیلم  داشت.دومین  تماشاگر   2۰
»لرد«  یا با نام فرانسوی »یک مرد 
درستکار«  درهشت سالن بنمایش 

در آمده و هر روز چهارسانس دارد.این فیلم محمد رسول اف توانست در 
اولین سانس نخستین روز خود 26۰ تماشاگرداشته باشد.جالب آنکه پخش 
کننده این فیلم تبلیغات زیادی روی شخص محمد رسول اف کرده است و 
در رسانه ها بیشتر درباره فیلمساز صحبت می شود تا خود فیلم!همچنین 
همزمان با نمایش دو فیلم مذکور، یک فیلم فرانسوی با نام  »سانتا وسی«  
که گلشیفته فراهانی در آن بازی دارد  نیز در 27 سینما در پاریس به اکران 
عمومی در آمده و در صدر جدول فروش جای گرفته است.این فیلم در 
اولین سانس نمایش خود در روز چهارشنبه گذشته 17۰۴ تماشاگر را  به 

سالن کشاند.

گران ترین نقاشی تاریخ، راهی ابوظبی شد

تابلوی نقاشی »منجی جهان« اثر لئوناردو داوینچی که چندی پیش در 
حراجی به قیمت ۴۵۰ میلیون دالر فروخته شد، در موزه لوور ابوظبی به 
نمایش گذاشته می شود.لوور ابوظبی نخستین موزه ای است که خارج از 
فرانسه نام »لوور« را یدک می کشد و ادعای »نخستین موزه جهانی دنیای 
عرب« را دارد.خبر سفر »منجی جهان« به لوور ابوظبی در توییتر موزه با 

این عبارت اعالم شد: »منجی جهان اثر داونیچی به لوور ابوظبی می آید.«
به این ترتیب با این خبر بخشی از معمای هویت خریدار نقاشی داوینچی 
را می توان حل شده دانست. حراجی کریستی که پس از فروش تابلو از 
اعالم هویت خریدار امتناع کرده بود در پاسخ به توییت لوور ابوظبی نوشت: 
»تبریک«البته باز هم نمی توان با قاطعیت درباره هویت خریدار اظهارنظر 
کرد چرا که نماینده حراجی کریستی همچنان درباره هویت خریدار سکوت 

پیشه کرده است.

»ویالیی ها« در کراال

جشنواره  در  »ویالیی ها«  فیلم 
روی  به  کراال  فیلم  بین المللی 
رسیده،  گزارش  می رود.به  پرده 
کارگردانی  به  »ویالیی ها«  فیلم 
کنندگی  تهیه  و  قیدی  منیر 
و دومین  بیست  در  ملکان  سعید 
جشنواره بین المللی فیلم کراال در 
نمایش  به  جهان  سینمای  بخش 

در می آید.
این فیلم، به پخش کنندگی بنیاد 
به  این  از  پیش  فارابی،  سینمایی 
بخش مسابقه جوایز سینمای آسیا 

و اقیانوسیه راه پیدا کرده است.
از دیگر فیلم های ایرانی حاضر در این جشنواره، می توان به »پل سفید« 
ساخته علی قوی تن )در بخش مسابقه بین الملل(، »کوپال« ساخته کاظم 
موالیی )در بخش سینمای جهان( و »رگبار« ساخته بهرام بیضایی )در 

بخش فیلم های کالسیک مرمت شده( اشاره کرد.

آن سوی آب ها

مجموعه کتاب های »آواتار«
 در راه هستند

دنیا  نشر  خانه های  معروف ترین  از  یکی 
می خواهد با همکاری جیمز کامرون مجموعه 
منتشر  از  بعد  تا  که  کند  تولید  کتاب هایی 
ادامه  هم  »آواتار«  فیلم  پنجمین  شدن 

خواهند داشت.
هواداران  تایمز،  لس آنجلس  از  گزارش  به 
به  تبدیل  که  کامرون  جیمز  »آواتار«  
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما شد، به غیر 
از چهار دنباله ای که برای آن برنامه ریزی شده 
می توانند مشتاقانه منتظر چیز دیگری هم 
باشند: مجموعه ای از کتاب ها که بر پایه این 

مجموعه فیلم نوشته می شوند.
خانه نشر پنگوین رندوم هاوس روز چهارشنبه 
اعالم کرد که قصد دارد »مجموعه ای گسترده 
و  بزرگساالن  فرمت های  در  کتاب ها  از 
کودکان« را بر پایه این فیلم علمی تخیلی و 

دنباله هایش که در راه هستند، منتشر کند.
منتشر  کی  کتاب ها  نیست  مشخص  هنوز 
که  »آواتار«  دوم  قسمت  شد؛  خواهند 
نخستین دنباله آن است در حال حاضر در 
دسامبر  ماه  در  و  است  فیلمبرداری  دست 
انتظار  می رود.  پرده  روی   2۰2۰ سال 
از  اول  فیلم  بازیگران  از  تعدادی  می رود 
جمله سیگورنی ویور، سی سی اچ پاوندر، سم 
ورتینگتون و زویی سالدانا در آن نقش آفرینی 
کنند.فیلم اصلی »آواتار« که در سال 2۰۰9 
روی پرده های سینما رفت داستان انسان هایی 
را تعریف می کرد که سعی دارند در قمری 
سکنی بگیرند که محل زندگی گروهی از آدم 
فضایی های آبی رنگ به اسم ناوی هاست. این 
فیلم در سراسر جهان بیش از 2.7 میلیارد 
فیلم  موفق ترین  به  تبدیل  و  فروخت  دالر 

تاریخ از نظر فروش گیشه شد.
تهیه   در  کرده  اعالم  هاوس  رندوم  پنگوین 
خواهد  همکاری  کامرون  دیوید  با  کتاب ها 
زیرشاخه  چند  طریق  از  کتاب ها  کرد.این 
دل ری،  جمله  از  هاوس  رندوم  پنگوین 
هاوس  رندوم  کودکان  کتاب  و  کرنرستون 

منتشر خواهند شد.

در دنیای کتاب

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه 
باید مراقب بود تا ســهم حوزه های دینی 
و قرآنــی از وقف کاهش نیابد، گفت: امروز 
می توانیم در حوزه های خدمات اجتماعی 
و فرهنگــی با بهــره گیــری از دیدگاه ها 
کارشناسان و صاحبنظران امر و ابتکارهای 
جدید، ســهم وقف را در این عرصه مهم و 

مورد نیاز ارتقا داد.
به گزارش ایرنا، ســید عباس صالحی روز 
شنبه در دیدار با رئیس و معاونان سازمان 
اوقــاف و امور خیریه افزود: این ســازمان 
بــا توجه به ماموریت های محوله در ســه 
بخش قرآن، موقوفات و بقاع متبرکه یکی 
از ســازمان های مورد اهمیت و احترام به 
شمار می رود و گزارشی که از عملکرد این 
سازمان طی سال های اخیر ارائه شد، نشان 
دهنده اتفاقات خوبی اســت که در سطح 
کالن این ســازمان و حوزه های ســه گانه 
رخ داده اســت.وی با بیان اینکه باید برای 
پیشبرد فعالیت ها، برنامه کوتاه مدت، میان 
مدت و بلندمدت داشته باشیم تصریح کرد: 
برنامه ریزی در سازمان اوقاف در قالب میان 
مدت و بلند مدت و پنج ســاله و توجه به 
دولــت الکترونیک از اتفاقــات مثبت این 

سازمان در سال های اخیر است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با تاکید 
بر اینکه باید به ســمت حــذف مراجعات 
حضوری مردم به مجموعه سازمان اوقاف 
و امور خیریه و نوســازی ساختار حرکت 
کنیــم، تاکید کــرد: نظام تثبیت اســناد 
و اطالعــات موقوفــات و بقــاع متبرکه و 
شفاف ســازی حوزه های مبهــم از جمله 
رویکردهــا و اتفاقات خوبی اســت که در 
ســازمان اوقاف در این سال ها دنبال شده 
اســت.صالحی امانتــداری موقوفــات در 
ســازمان اوقاف را یکی از کارهای دشــوار 
برشــمرد و افزود: امانتــداری و نگهداری 
از موقوفــات و اجرای نیــات واقفان یکی 
از کارهای ســخت و دشــوار در سازمان 
اوقاف به شــمار می آیــد و در تفکر دینی 
ما هم بســیار روی آن تاکید شــده است 

بنابراین سازمان به دلیل امانتداری حجم 
گســترده ای از موقوفات دارای مسئولیت 

شرعی و حقوقی باالیی است.
وی ادامه داد: اجرای نیــات واقفان، ثبت 
و اجرای اطالعات موقوفات و شــفافیت از 
جملــه گام های خوبی اســت که طی این 
سال ها برداشته شــده و سازمان اوقاف به 
دنبال روان سازی پاسخگویی و جلوگیری 

از ایجاد سوء تفاهم است.
عضــو کابینه دولــت دوازدهم با اشــاره 
به توســعه فرهنــگ وقف و ایجــاد تنوع 
در موضوعــات وقف های جدیــد تصریح 
کرد: انتشــار اوراق وقف و تبلیغ و ترویج 
وقف های جمعی به منظور زمینه ســازی 
حضور اقشــار مختلف مردم، یکی از روش 
های کارآمدسازی فرهنگ وقف در دنیای 
جدید است که گزارش ارائه شده حاکی از 
پیشرفت های امیدوارکننده در این عرصه 
است.صالحی شفاف سازی نسبت به عواید 

موقوفات را یکی از رویکردهای مورد توجه 
در این ســازمان دانســت و افزود: ایجاد 
تصویر درست و شــفاف از سازمان اوقاف 
و عواید موقوفات یکی از ضروریات اســت 
که موجب ایجاد اعتماد بیشــتر در سطوح 
مختلــف دولت، مجلس و دســتگاه های 

اجرایی و مردم می شود.
وی بــا تاکید بر یافتــن راهکارهایی برای 
حضور و ارتقای سهم وقف در عرصه های 
دانش و فرهنگ خاطرنشــان کرد: سابقه 
کشــور ما در این عرصه بســیار گسترده 
و دیرین اســت، اما می تــوان از تجربیات 
سایرکشورها هم در این زمینه بهره گرفت 
به طوری که هــم از قوت ها و امتیازهای 
گذشته سنت وقف بهره برد و هم در عرصه 
های جدید فرهنگ و دانش سهم و جایگاه 
جدی تری برای وقف و نیات خیرخواهانه 
ایجــاد کرد.عضو شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی در ادامه با تاکیــد براینکه باید 

مراقب بود سهم حوزه های دینی و قرآنی 
از وقف کاهش پیدا نکند، تاکید کرد: امروز 
می توانیم در حوزه های خدمات اجتماعی 
و فرهنگی، وقف را به عنوان یک پشــتوانه 
جدید قرار بدهیم و در این زمینه نیاز است 
با ارائه راهکار و ابتکارهای جدید، از دیدگاه 
ها و نظرات کارشناسان برای ارتقای سهم 
وقف بهره ببریم.وی با اشاره به اینکه ارتقای 
سهم وقف در خدمات فرهنگی و اجتماعی 
مــی تواند یکــی از محورهــای همکاری 
مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
سازمان اوقاف باشد، خواستار برنامه ریزی 
در این زمینه به منظور ارتقای سهم وقف 
و موقوفات در خدمات فرهنگی و اجتماعی 
شد.عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر 
ضرورت ارتقای تعامالت ســازمان اوقاف و 
دولت و دستگاه های اجرایی تصریح کرد: 
باید احساس مشارکت و انگیزه الزم را در 
سازمان های دولتی برای تعامل با سازمان 
اوقاف ایجاد کرد، چرا که نظام مشــارکت 
های اجتماعی ایجاب مــی کند این فضا 

تقویت شده و توسعه یابد.
وی یکی از مزایای تعامل با دســتگاه های 
همسو و مرتبط را آشنایی و ارتقای سطح 
همکاری ها در حوزه وقف دانست و افزود: 
در این زمینه الزم است تفاهم نامه هایی با 
سازمان های دولتی منعقد شود تا دستگاه 
های اجرایی و دولتی در حوزه وقف فعاالنه 
تر ورود کنند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با قدردانی از تالش های صورت گرفته در 
مجموعه ســازمان اوقــاف و ادارات تابعه، 
این ســازمان را پایگاه مهم قرآن و عترت 
برشمرد و همگرایی و هم افزایی بیشتر را 
در عرصه های فعالیت های قرآنی و دینی 
خواستار شد.براساس اعالم وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی در ابتدای این نشست 
حجت االســالم محمدی رئیس ســازمان 
اوقاف و امور خیریه نیز با تشــریح وظایف 
و اقدامــات انجام گرفته در این ســازمان، 
گزارشی از اولویتها و برنامه های آینده این 

سازمان ارائه کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکیدکرد:

یافتن راهکارهایی برای ارتقای سهم وقف در عرصه های فرهنگ

دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم 
کشوری  همایش  دومین  در  بابل  پزشکی 
و  پژوهش  دانشگاهی  همایش  وچهارمین 
توسعه مدیریت ومنابع نظام سالمت اهداف 

همایش را اینطور بیان کرد: 
ترویج و توسعه پژوهش های کاربردی در 
راستای موضوعات و یا مسائل مدیریتی و 
انجام شده  های  پژوهش  احصاء  سازمانی، 
در حوزه های اداری مالی دانشگاه به شکل 
توانمندسازی کارکنان غیر هیات  چکیده، 
علمی برای انجام پژوهش های کاربردی در 
حوزه های اجرایی دانشگاه، استفاده بهینه از 
داده های حاصل از نظام ثبتی موجود در 
حوزه های اجرایی دانشگاه، ترویج و توسعه 
پژوهش های کاربردی در حوزه های اداری 
ارتباطات  توسعه  و  تقویت  دانشگاه،  مالی 
دانشگاهی  بین  های  همکاری  و  علمی 
همایش  اصلی  اهداف  منطقه 1  کالن  در 
،ترویج و توسعه پژوهش های کاربردی در 
حوزه های اداری و مالی دانشگاه تقویت و 
های  همکاری  و  علمی  ارتباطات  توسعه 
پژوهشی بین اعضای هیئت علمی و مدیران 

و کارشناسان حوزه های اجرایی
نقاط  بابل؛  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مهارت  و  دانش  توسعه  را  همایش  قوت 
بین  در  آن  انتشار  نحوه  و  تحقیق  انجام 
تعداد قابل مالحظه ای از کارکنان غیر هیات 
علمی، ایجاد ذوق و شوق در بین همکاران 
و توسعه شادابی سازمانی، توسعه نوگرایی و 
ابطال فرهنگ روزمرگی در بین درصد قابل 
افزایش تدریجی  از همکاران،  ای  مالحظه 
شوند،  می  عرصه  این  وارد  که  همکارانی 
افزایش همکاری های سازمانی جهت ایجاد 
تسهیالت الزم برای همکاران عالقمند به 
فعالیت پژوهشی و حضور علمی در همایش 

دانست.
دکتر ربیعی با اشاره به اینکه؛ با مشارکت 
اعضای محترم کمیته علمی و اجرایی و سایر 
همکاران دانشگاه های علوم پزشکی کالن 
منطقه 1 و پیگیری های مستمر دبیرخانه 
وب  طریق  از  مقاله  چکیده  همایش ۴62 
سایت به دبیرخانه همایش ارسال شد که 
6۰ مقاله به دلیل خارج از محورهای همایش 
یا ناقص بودن برگشت داده شده ۴۰2 مقاله 

جهت داوری بین داوران محترم توزیع شد.
کمک 1۵ هزار میلیارد ریالی خیرین حوزه 

سالمت در سال گذشته
و  درمان  بهداشت،  وزیر  اجتماعی  معاون 
آموزش پزشکی گفت که خیرین در سال 
حوزه  به  ریال  میلیارد  هزار   1۵ گذشته 

سالمت کمک کردند. 
سید محمد هادی ایازی در حاشیه دومین 
همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی 
پژوهش و توسعه مدیریت منابع نظام سالمت 
در بابل افزود: این میزان کمک نسبت به سال 
9۴ حدود ۵۰ درصد افزایش دارد.وی میزان 
کمک خیرین در سال 9۴ به حوزه سالمت 
را 1۰ هزار میلیارد ریال اعالم کرد.ایازی با 
اعالم این که در کشورهای پیشرفته خیرین 
و سازمان های مردم نهاد نقش برجسته ای 
در حوزه سالمت دارند و ما هم در کشور باید 
در این مسیر گام برداریم ، گفت : در حال 
حاضر تنها 62۰ سازمان مردم نهاد در حوزه 
سالمت فعالیت دارند.وی افزود : در حالی که 
نهاد  در کل کشور 12 هزار سازمان مردم 
درحوزه های مختلف فعالیت دارند ، تعداد 
سازمان های مردم نهاد مثال در استرالیا 6۰۰ 

هزار سازمان است .معاون وزیر بهداشت گفت 
: متاسفانه در کشور ما در گذشته سازمان 
های مردم نهاد یک تهدید تلقی می شدند 
، اما امروز جامعه به این باور رسیده است 
که این امر یک فرصت طالیی برای کشور 
محسوب می شود.وی افزود : ما دولتی ها باید 
به این باور برسیم که بخش خصوصی می 
تواند کمک کار خوبی برای ما باشد و به هیچ 
عنوان از افزایش تشکل های مردم نهاد ترسی 
نداشته باشیم و آنان را رقیب خود ندانیم. 
ایازی با تاکید بر این که مردم ایران ثابت 
کردند که در کارهای خیر پیشتاز هستند ، 
گفت : مثال در زلزله اخیر غرب کشور مردم 
سنگ تمام گذاشتند و خیرین حوزه سالمت 
متعهد شدند تمامی خانه های بهداشت را که 

در این زلزله تخریب شد از نو بسازند 
توسعه  مرکز  رئیس  زاده  ساالریان  دکتر 
بهداشت  وزارت  اداری  تحول  و  مدیریت 
درمان و آموزش پزشکی در دومین همایش 
دانشگاهی  همایش  چهارمین  و  کشوری 
نظام  منابع  و  مدیریت  توسعه  و  پژوهش 
مهمترین  به  سخنانی  طی  در  سالمت 
موجود  ساختار  حوزه سالمت،  چالش های 
و مطلوب مدیریت سالمت کشور مدیریت 
سالمت  آینده  چالش های  سالمت  منابع 
در تامین، منابع تامین مالی پایدار سالمت، 
مدیریت نیروی انسانی مطلوب برای آینده در 

حوزه سالمت اشاره کرد.
ها  چالش  مهمترین  زاده  ساالریان  دکتر 
توقعات  رفتن  باال  بیماری ها،  زیاد شدن  را 
ابزارهای  و  داروها  انتظارات مردم، گرانی  و 
تشخیصی با تکنولوژی باالتر، مزمن شدن 

بیماریها، عوارض اجتماعی که بر اثر تغییرات 
آب و هوا ایجاد می شود ، پیر شدن جمعیت  

بیان کرد.
وی در ادامه گفت؛ روندهایی که می تواند 
بر سالمت اثر مثبت بگذارد. باال رفتن سطح 
مفهوم  بهتر  درک  و  مردم  سالمتی  سواد 
باال  ارتباطات،  فناوری  ارتقا  مراقبتی،  خود 
رفتن ثروت عمومی جامعه، دقیق تر شدن 
روش های تشخیصی و درمان، باالتر رفتن 
اولویت سالمت از دید مسئولین و مردم می 

باشد.
رئیس مرکز توسعه مدیریت وتحول اداری 
وزارت بهداشت اهم اشکاالت ساختار سالمت 
جامعه را اینطور بیان کرد و گفت؛عدم وجود 
تولیت متمرکز، مدیریت/حاکمیت متمرکز 
بودن  ناقص  یا  و  فقدان  وزارت،  در  دولتی 
بازی  نبودن قواعد  نقشه های راه، مشخص 
در سطوح مختلف، اشکاالت در ساختار )از 
الیه های سخت یعنی تشکیالت تا الیه های 
نرم یعنی گفتمان( ایشان ساختار مطلوب 
واحد،  سیاستگذاری  را  جامعه  سالمت 
مدیریت غیرمتمرکز، مشارکت بخش دولتی 
و خصوصی، تفهیم وظایف و بازی بر اساس 
قواعد و مقررات، تغییر گفتمان کاری، اصالح 
تشکیالت به نگاه روان شدن نه فربه شدن 
دانست. وی همچنین مشکالت منابع مالی 
سالمت را  اتکا زیاد به منابع دولتی،اشکال 
در تعادل هزینه و درآمد، ضعف در پایداری 
و  قوانین  کامل  اجرای  از  عدول  منابع،  
مقررات باال دستی، هدر رفت منابع و عدم 
توجه عمیق به شیوه مدیریت صحیح منابع 

بیان کرد.
وی در پایان از مدیران واعضای ستاد اجرایی 
دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت برگزاری 

همایش تقدیر وتشکر کرد.

دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد :

برگزاری همایش  پژوهش و توسعه مدیریت ومنابع نظام سالمت

فرنوش صمدی داور جشنواره 
آرچیپالگوی ایتالیا

داور  صمدی  فرنوش 
چهارمین  و  بیست 
بین  جشنواره  دوره 
آرچیپالگوی  المللی 

ایتالیا شد.
به گزارش رسیده،این 
از  یکی  که  فستیوال 
مهم  و  ترین  قدیمی 

ترین جشنواره های فیلم کوتاه در ایتالیاست 
در تاریخ جشنواره از ۴ تا 1۰ دسامبر 2۰17 

در شهر رم برگزار می شود
النا کوتا  به گزارش رسیده،صمدی در کنار 
ایتالیایی  زن  هنرپیشه   ،)Elena cotta(
برنده جایزه بهترین بازیگری زن از فستیوال 
 Morgan( ونیز 2۰13 و مورگان سیمون
برنده  فرانسوی  جوان  فیلمساز   )Simon
جایزه ویژه کارگردانان جوان از جشنواره سن 
سباستین 2۰16، 22 فیلم  در بخش بین 

الملل را داوری خواهند کرد
ساخته  جدیدترین  که  »نگاه«  کوتاه  فیلم 
پوریا  کنندگی  تهیه  به  صمدی  فرنوش 
در  امسال  تابستان  می باشد،  اوره  حیدری 
رونمایی  لوکارنو  فیلم  جشنواره  هفتادمین 
شد و صمدی ماه گذشته نیز  جایزه بهترین 
جشنواره  دوره  یکمین  و  سی  کوتاه  فیلم 
انسیتو فیلم امریکا AFI را از آن خود کرد 
 و برای دومین سال متوالی به اکادمی اسکار

 معرفی شد.

خبر

بین الملل«  »مسابقه  بخش  داورهای 
مستند  فیلم  جشنواره  دوره  یازدهمین 
شدند. معرفی  »سینماحقیقت«  ایران 

از  داور   6  ، زمان  پیام  گزارش  به 
)دو  ایران  فرانسه،  ایتالیا،  کشورهای 
 33 تایلند،  و  جنوبی  آفریقای  داور(، 
ایرانی و خارجی راه یافته به بخش  فیلم 
»سینماحقیقت«  بین الملل  مسابقه 

»کوتاه  مستندهای  گروه  دو  در  را 
»بلند«  مستندهای  و  نیمه بلند«  و 
داورها  این  کرد.اسامی  خواهند  داوری 
و  کوتاه  مستندهای  از:بخش  عبارتست 
سام  )فرانسه(،  داراس  ماتئو  نیمه بلند: 
کالنتری )ایران(، پیم پاکاتوویرا )تایلند(

بلند: جان فرانکو ُرزی  بخش مستندهای 
داریل  )ایران(،  شهابی  کتایون  )ایتالیا(، 

گسترش  جنوبی(مرکز  )آفریقای  اِلس 
امور  سازمان  تجربی  و  مستند  سینمای 
جشنواره  دوره  یازدهمین  سینمایی، 
را  »سینماحقیقت«  ایران  مستند  فیلم 
 ،1396 آذرماه   26 تا   19 روزهای  طی 
راهنماست«  بهترین  »حقیقت  شعار  با 
در پردیس سینمایی چارسو شهر تهران 

برگزار خواهد کرد.

معرفی داورهای بخش مسابقه بین الملل جشنواره »سینماحقیقت«


