
گرانــی کاغذ تحریر و روزنامــه و افزایش تعرفه 
واردات کاغــذ در هفته های گذشــته، باعث به 
وجود آمــدن اختــال در کار مطبوعات، علی 
الخصوص نشــریات خصوصی شــد که در این 
راســتا، مقرر شد تا پایان سال جاری تعرفه انواع 
کاغــذ چاپ و تحریــر و روزنامه کماکان مطابق 
روال قبل بوده و افزایشــی نداشته باشد. در این 
خصوص رئیس ســازمان برنامه و بودجه دیروز 
در نشســت خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به 
خبرنگار زمان مبنی بر اینکه چه راهکاری در این 
امر، اتخاذ شــده تا در سال آینده شاهد افزایش 
تعرفه کاغذ نباشیم، با قاطعیت اعام کرد: کاغِذ 
روزنامه مطلقــا افزایش تعرفه ندارد و بلکه برای 
روزنامه ها یارانه هم پرداخت می شود.در ادامه با 
ذکر خبِر پرداخت یارانه ازسوی وزارت ارشاد به 
مطبوعات، که خبرنگار زمان اعام کرد از ابتدای 
ســال تاکنون یارانه و بیمه مطبوعات پرداخت 
نشده، محمدباقر نوبخت ابراز داشت: این موضوع 

پیگیری می شود.
به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشــور از ارائه الیحه ای از سوی 
دولت به مجلس شــورای اســامی برای اصاح 
تعرفه ها و تغییر آن به منظــور کنترل واردات 
خبــر داد و گفــت: در نظر داریــم الیحه ای به 
مجلس ارائــه کنیم تا بتوانیــم در بخش هایی 
تعرفه را افزایش دهیم تا براین اســاس به رقابت 
پذیری کاالهای داخلی نیز کمک کنیم و در این 
زمینه تمامی کاالهای الزم را شناســایی کردیم 
که این امر می توانــد در جهت کمک به تولید 
داخل انجام شــود.محمدباقر نوبخت در ادامه با 
بیان این مطلب که رئیس جمهوری روز یکشنبه 
با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسامی 
الیحه بودجه 1397 را تقدیم کرد، سقف بودجه 
مورد نظر دولت برای ســال آتی را 11 میلیون 
و 949 هــزار و 354 میلیــارد و 674 میلیــون 
ریال اعام کرد.رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور با ذکر این مهم کــه الیحه بودجه 97 با 
بیش از 6هزار صفحه ســند، در 14مجلد، بسته 
بندی شــده است، خبر داد: امسال بودجه ریزی 
بــر مبنای عملکرد قــرار دارد و برای تعدادی از 
دستگاه ها انجام شــده است.نوبخت در ادامه از 
ســه طرح مشــارکتی- واگذاری خبرداد و بیان 
کرد: طرح های اول، طرح هایی هســتند که می 
توانیــم واگذار کنیم. طرح های دوم، طرح هایی 
هستند که با مشــارکت بخش خصوصی انجام 
می شــود و طرح های سوم، طرح هایی هستند 
که نه واگذار می شــوند نه میتوان با مشــارکت 
بخش خصوصــی انجام بگیرد و دولــت باید با 

توجه به ماهیت طرح، از صفر تا صِد بودجه را در 
اختیار قرار دهد.وی در ادامه از رشد 11درصدِی 
درآمدها کــه عمدتا بحث مالیــات ها و حقوق 
گمرگی را شــامل می شود خبرداد و بیان کرد: 
همچنیــن درآمدهای مالیاتــی دولت در الیحه 
بودجه ســال آینده با 6.7 درصد رشد 172 هزار 
و 800 میلیارد تومان پیش بینی شده است که 
از طریق مودیان جدید مالیاتی محقق می شود.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور به اولویت 
برنامه های سال آینده اشاره کرد و تشریح کرد: 
مواردی چون آب- محیط زیســت- فاضاب و 
پسماند- توســعه منطقه مکران و توسعه شبکه 
ریلی از اهداف اولیه مشــخص شده اند که کل 
منابــع حاصل از واگــذاری دارایی های مالی به 
68هزار میلیارد تومان می رسد.نوبخت با اذعان 
بر این نکته که بودجه صددرصِد دســتگاه های 
اســتانی مبتنی بر عملکرد تخصیص می شود، 
خبرداد: سهم استان ها در اعتبارات سرمایه ای 
بیش از 30درصد افزایش یافته است.وی »ایجاد 
اشتغال گســترده و کاهش فقر مطلق« را یکی 
دیگر از برنامه های جدید سال آینده اعام کرد 
و گفت: در الیحه بودجه پیشنهادی سال 1397 
دو برنامه ایجاد اشــتغال گسترده و کاهش فقر 
مطلق که در گذشــته نبود، اضافه شــده است.

محمدباقر نوبخت تاکید کرد: در تک تک ســال 
های برنامه ششــم توسعه باید 955هزار فرصت 
شغلی ایجاد شود که سال آینده از طریق ایجاد 
اشــتغال فراگیر، روستایی و عشایری و حمایتی 
دنبال می شــود.به گفتــه وی، فقر مطلق نیز با 
شناســایی افراد نیازمند که بخشــی هم اکنون 
تحت پوشــش نهادهای حمایتی هستتد و باال 

بردن یارانه پرداختی به انها کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: افراد نیازمند دیگری که اکنون 
تحت پوشــش نیســتند، درصورتی که خود را 
معرفی کنند و بررسی ها نیز ادعای آنها را تایید 

کند، مورد حمایت قرار می گیرند. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشــور در ادامــه از درآمدهای 
دولت که از منابعی مانند مالیات و گمرک تأمین 
می شود خبر داد و تصریح کرد: در الیحه بودجه 
ســال آینده، رقم درآمدهای دولت 193 هزار و 
400 میلیارد تومان اســت که با توجه به اینکه 
در قاون بودجه امسال این رقم 99 هزار میلیارد 
تومان بــود، 11 درصد درآمدهای دولت رشــد 

یافته است.
وی اظهار داشــت: در الیحه بودجه 97، معادل 
172 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 
حقوق گمرکی پیش بینی شده است که نسبت 
به قانون بودجه امسال تنها 6.7 درصد رشد دارد.

نوبخت با پیش بینی اینکه افزایش درآمد مالیاتی 
از محله شناســایی الیه هایی کــه از پرداخت 
مالیات معافند، پیگیری می شود، افزود: یکی از 
منابع درآمدهای دولت درآمدهای مالیاتی است 
و با توجه به اینکه 39 هزار و 500 میلیارد تومان 
از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند، 
باید در این بخش بازبینی و بازنگری انجام شود.

وی افزایش درآمد مالیاتی از طریق افزایش نرخ 
های مالیاتی را رد و تاکید کرد که این افزایش 
از محل شناســایی مودیان جدید مالیاتی و نیز 
کســانی خواهد بود که مالیــات پرداخت نمی 
کنند.رئیس ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
درآمدهــای دولت از محل حقــوق گمرکی در 
قانون بودجه امســال 17 هزار و 300 میلیارد 
تومان بوده که این رقم در الیحه بودجه ســال 
آینده بــه 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
اســت.نوبخت با بیان اینکه ایــن الیحه در بازه 
زمانی 6 ماهه تدوین و با بیش از 6 هزار ســند 
و در 14جلد دیروز به مجلس ســورای اسامی 
ارایه شــد، گفت: افزود: سه جلد گزارش درباره 
عملکرد بودجه 95 است که با جزییات آن برای 
آگاهــی نمایندگان مجلس آماده شــد؛ 2 جلد 
دیگر دیگر این الیحه مربوط به تنظیم گزارش 
برنامه ســال 97 ، مبانی نظــری و عملی آن و 
انطباق با برنامه ششــم توسعه است و یک جلد 
نیز به برنامه ریزی براساس عملکرد دستگاه ها 
اختصاص دارد.نوبخــت افزود: یکی از جلدهای 
این الیحه به چگونگی استفاده از منابع محدود 
برای طرح هــای عمرانی می پــردازد؛ در این 
شــیوه 76 هزار پروژه نیمه تمام موجود در سه 
گروه »طرح هایی که می تــوان واگذار کرد«، 
»طرح هایی که می توان با مشارکت انجام داد« 
و »طرح هایی که نمی توان واگذار کرد« تقسیم 

بندی شده اند.
ادامه در صفحه 2

نوبخت در پاسخ به زمان: تعرفه انواع کاغذ افزایش نمی یابد 

 شفاف سازی و صرفه جویی دو هدف الیحه بودجه97
قائم مقام ارشــد مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا 
گفت: سایپا به دنبال همکاری و حمایت از قطعه سازان 
همکار با این گروه خودروســازی است اما این حمایت 
ها درصورتی شــکل می گیرد که توسعه فعالیت ها و 
افزایش کیفیت در دستور کار این شرکت ها قرار گیرد.
به گزارش زمان، محمدرضا هنری کیا اظهار داشت: از 
نظر ما شــرکت های همکار در زنجیره تامین جزئی از 
گروه خودروسازی ســایپا هستند لذا با همفکری آنها 
مشــکات پیش روی این بخش را مورد بررســی قرار 
خواهیم داد به شرطی که توجه به توسعه فعالیت ها و 
افزایش کیفیت در دستور کار این شرکت ها قرار گیرد 
و تمامی تاش خود را برای رفع موانع پیش رو به کار 
خواهیم بست.قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی 
سایپا ادامه داد: نگاه دولت در صنعت داخلی، توانمندی 

این بخش مهم و تاثیرگذار است و این نگاه استراتژیک 
نیاز به توجه، مراقبــت و همچنین برنامه عملی دارد، 
لذا بنگاه های اقتصادی باید بتوانند در اجرای این امر 
برنامــه ریزی مدونی برای توســعه فعالیت های خود 
داشته باشند.وی با اشاره به هجوم قطعات بی کیفیت 
و قاچاق به بازار خودروی کشور تاکید کرد: این پدیده 
باعث شده است که سهم قطعه سازان داخلی و شرکت 
هــای ارائه دهنده خدمات پــس از فروش و در نهایت 
اشتغال این بخش به نفع شــرکت های چینی تغییر 
یابد و  این موضوع را باید مورد بررســی بیشــتر قرار 
داد. هنری کیا سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی 
با افزایش تولیدات داخلی را به لحاظ اقتصادی با صرفه 
توصیف و تاکید کرد: این صنعت نیاز به سرمایه گذاری 
های جدید و همکاری بین المللی دارد و یکی از مهم 

ترین چشم اندازهای گروه خودروسازی سایپا در حوزه 
قطعه سازی حرکت به سوی انتقال تکنولوژی نوین به 
شرکت های همکار در زنجیره تامین قطعه و هماهنگ 
شدن با صنعت جهانی است.قائم مقام مدیرعامل گروه 
خودروســازی سایپا با اشــاره به این که قطعه سازان 
داخلی بایــد بتوانند با یکدیگر همــکاری کنند و به 
سمت ادغام پیش بروند خاطرنشان کرد: فضای فعالیت 
خودروسازی باید به سمت توسعه و نوآوری پیش برود 
و نباید با غفلت از کنار صدها قطعه ســازی که کسب 
و کار و عمر و ســرمایه شان را در تولید گذاشته اند به 
راحتی عبور کرد و ســایپا آمادگی دارد که با هدایت و 
رهبری در زمینه ادغام قطعه ســازان کوچک و کمک 
به انتخاب تکنولوژی، آنها را به سمت ورود به زنجیره 

جهانی تولید قطعات سوق دهد.

حمایت سایپا از قطعه سازانی که به دنبال افزایش کیفی هستند
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پایانه صادرات میعانات گازی عسلویه گفت: توان  به گزارش زمان، رئیس 
پهلودهی و بارگیری همزمان سه فروند نفتکش پهن پیکر در منطقه پارس 
جنوبی فراهم شد وگام های بسیار مهمی در راستای توسعه زیرساخت های 

6عملیاتی پایانه صادرات میعانات گازی عسلویه برداشته شده است.

پهلودهی سه نفتکش در 
پایانه میعانات گازی عسلویه

به گزارش زمان، سخنگوی نیروی انتظامی اعام کرد که هیچ 
ندارد.  وجود  پلیس  در  »دستمال«  نام  به  مخدری  از  گزارشی 
سردار سعید منتظرالمهدی اظهار کرد: پلیس هیچ گونه گزارشی 

درباره دستمال های مرطوب کننده اعتیادزا را تایید نمی کند.

به گزارش زمان، معاون اول رییس جمهور گفت: دبیرخانه ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید با تشکیل کارگروه های تخصصی 
به بررســی وضعیت کشور درقالب سیاســت های تبیین شده در 

اقتصاد مقاومتی بپردازد. 5

 نخستین واکنش رسمی 
پلیس به مخدر»دستمال«

 ضرورت شناسایی موانع
 برای مقاوم سازی اقتصاد کشور 

2

سرمقاله

یک قدم تا نابودی 
نشریات مکتوب

نگاه روز

انگلیس در ترازو!

 آکریل آمید؛ سمی پنهان
 در غذاهای خوشمزه

»یکــی از دالیل اصلی 
گــران شــدن کاغــذ 
افزایش قیمت ارز مبادله 
ای اســت کــه ابتدای 
سال، هر دالر سه هزار و 
100 تومان بود اما امروز 
به سه هزار و 530 تومان رسیده است، دلیل 
دوم آن، افزایش قیمت خمیر کاغذ در جهان 
است.« این سخنان غامرضا شجاع نماینده 
مصرف کننــدگان کاغذ بود کــه نزدیک به 
چند روز پیش منتشر شد.کاغذ گران شد تا 
هر آنچه نشریات خصوصی با چنگ و دندان 
در راستای اعتای فرهنگ مطالعه و قلم زدن 
برای رســاندن آگاهی بیشتر به افراد جامعه 
دنبال می کردند را یک شب نقش بر آب کند. 

کاغذ گران شد..

5

2 فرزانه یوسفیان

به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ارائه الیحه ای از سوی دولت به مجلس شورای اسامی برای اصاح تعرفه ها و تغییر آن به منظور کنترل واردات خبر داد و 
گفت: در نظر داریم الیحه ای به مجلس ارائه کنیم تا بتوانیم در بخش هایی تعرفه را افزایش دهیم تا براین اساس به رقابت پذیری کاالهای داخلی نیز کمک کنیم و در این زمینه تمامی کاالهای الزم را 
شناسایی کردیم که این امر می تواند در جهت کمک به تولید داخل انجام شود.محمدباقر نوبخت در ادامه با بیان این مطلب که رئیس جمهوری با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسامی الیحه 

بودجه 1397 را تقدیم کرد، سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی را 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال اعام کرد.

3

واعظی عنوان کرد : 

دغدغه دولت استفاده از منافع برجام است
3 نصرت اله تاجیک

1

نوبخت در پاسخ به زمان: تعرفه انواع کاغذ افزایش نمی یابد 

 شفاف سازی و صرفه جویی دو هدف الیحه بودجه

 صـندوق
 تـوسعه قـلک 

هـزینه کـرد دولت

10درصد مرگ های 
کشور در حوادث 

رخ می دهد

راه اندازی پایگاه 
اطالعات رفاه 

ایرانیان
752

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد:

عدم تغییر در سیاست  مقامات سعودی

 سیاست ایران  حمایت از ملت
 مظلوم فلسطین 

3
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یک قدم تا نابودی نشریات مکتوب
*فرزانه یوسفیان

»یکی از دالیل اصلی گران شدن کاغذ افزایش 
قیمت ارز مبادله ای اســت که ابتدای سال، هر 
دالر سه هزار و 100 تومان بود اما امروز به سه 
هزار و 530 تومان رسیده است، دلیل دوم آن، 
افزایش قیمت خمیر کاغذ در جهان است.« این 

سخنان غامرضا شجاع نماینده مصرف کنندگان کاغذ بود که نزدیک 
به چند روز پیش منتشــر شد.کاغذ گران شــد تا هر آنچه نشریات 
خصوصی با چنگ و دندان در راستای اعتای فرهنگ مطالعه و قلم 
زدن برای رســاندن آگاهی بیشــتر به افراد جامعه دنبال می کردند 
را یک شــب نقش بر آب کند. کاغذ گران شــد تا مدیران مسئولی 
که می توانســتند ســرمایه ی خود را در هزاران راه دیگر ســرمایه 
گــذاری کنند پشــیمان از قدم زدن در راهِ فرهنگی شــوند و برای 
اعتصاب چند روزی کیوســک را تعطیل و درصدد چاپ الکترونیکی 
روزنامه، هفته نامه و یا ماهنامه خود بیافتند.در ســال های اخیر با 
ورود مجات الکترونیکی و انتشار آن ها در فضای مجازی و مطالعه 
اخبار در شــبکه های اینترنتی به جــای ورق زدن روزنامه، کم کم 
فاتحــه ی کاغذ و دفتر تحریریه و انتخاب تیتر و عکس یک روزنامه 
ها خوانده شــد، اما در کناِر نشریات دولتی که یارانه ی دریافتی آن 
ها تفاوت بسیاری با نشریات خصوصی دارند، این نشریات خصوصی 
بوده و هستند که بدون جانب داری از سوی نهاد، مرکز و یا سازمان 
خاصی تنها بــه فکر روزمرگی و امرار معاش مردم هســتند و تنها 
دغدغه شــان یافتن راه حلی برای برطرف کردن مشکاتشان است.

سه شنبه گذشته روزنامه ســینما تیتری با عنوان یک هفته بدون 
کیوسک را با پس زمینه مشکی به صورت الکترونیکی منتشر کرد و 
در توضیح این اقدام نوشــت: دعوت روزنامه ی سینما از دیگر رسانه 
هــای بخش خصوصی برای حضور در یک چالش بزرگ، اعتراض به 
افزایش دوبرابری قیمت کاغذ. هفته نامه کرگدن نیز به علت بحران 
گرانی کاغذ به روزنامه ســینما ملحق شد تا نشریات خصوصی هم 
صدا باهم گران شــدن کاغذ را معضلی بــرای ادامه ی کار فرهنگی 
خود بدانند.گران شــدن کاغذ تیشه بر ریشــه ی بخش اعظمی از 
فعاالن رسانه ای زد. نابودی مطبوعات در یک قدمی بود که خبری 
با عنوان »افزایش تعرفه واردات کاغذ تحریر و روزنامه منتفی شد«، 
منتشر شد. در اباغیه ای از سوی مدیر کل امور اقتصادی و سیاست 
هــای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل تاثیرات منفی 
التهاب در بازار کاغذ در حوزه صنعت نشر و مطبوعات و برای آرامش 
بازار و تعدیل اثرات قیمت های جهانی کاغذ، تعرفه انواع کاغذ چاپ 
و تحریر و روزنامه تا پایان سال جاری کماکان مطابق روال قبل بوده 

و افزایش نخواهد یافت.
این تصمیم قطعا تســکینی بر آشــوب های پیش آمده در دنیای 
مطبوعات است. این سه ماه هم بگذرد، چه اتفاقی در تغییر قیمت 
کاغذ پیش خواهد آمد؟ آیا به دنبال یافتن راِه حلی اساســی برای 
ایجــاد آرامش در بزرگترین نهاِد فرهنگی جامعه هســتیم یا تنها 
برای از بین بردن تاثیرات منفی چند روزه ی اخیر مرهمی هرچند 
موقت را انتخاب کرده ایم؟شــایعه ای در خصوص احتکار کاغذ از 
ســوی برخی روزنامه های دولتی به گوش می رسد که جای تامل 
دارد. آیا نشــریات دولتی با داشــتن یارانه ی ویژه از سمِت دولت 
بــاز نیاز به احتکار کاغذ دارند؟ احتــکار کاغذ چه مدت می تواند 
درماِن مشــکل موجود باشــد؟ چه نظارتی به انبار کردن کاغذ و 
فروش آن به قیمت بیشتر در بازار مطبوعات می شود؟ بسیاری از 
روزنامه های خصوصی یا تعداد صفحات خود را کم کرده اند و یا به 
صورت الکترونیکی نشریات خود را چاپ می کنند!دنیای پر زرق و 
برق دیجیتال برای کمرنگ شدن نشریات مکتوب خود یک معضل 
بزرگ بود که امروز معضل گرانی کاغذ نیز به آن افزوده شد. کاغذ 
را گران می کنند تا همین روزنه های اندکی که نشریات خصوصی 
را سرپا نگه داشته، نابود شود. نشریات خصوصی با جدیت و بدون 
انتظار حمایت های مالی که آن هم باید در دســتور کار نهادهای 
فرهنگی- مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی قرار گیرد، 
به کار فرهنگی خود ادامه می دهند. پس برای زنده نگه داشــتن 
نشریات مکتوب بســته های حمایتی از سوی دولت لحاظ شود تا 
چراِغ دفاتر نشــریات محلی روشن و ادامه فعالیت برای مدیراِن آن 
ها مقدور باشد. کار را به جایی نرسانیم که فرهنِگ مطالعه نشریات 
کاغذی برای نســِل نه چندان دوِر آینده خاطره شود و بسیاری از 
مشــاغل فرهنگی که امروزه جایگاِه ویــژه ای در دنیای مطبوعات 

دارد، به ورطه ی فراموشی سپرده شود.
F.Yousefianpour@Gmail.com

صدور دستور خروج نیروهای روسیه از سوریه

والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی فرمانی، دستور خروج 
نیروهای این کشــور از سوریه را صادر کرد که بخش اصلی و فعال 
مشارکت روســیه در مبارزه با تروریست ها در این کشور به پایان 
می رســد.به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، حضور رئیس جمهوری 
روســیه در پایگاه حمیمم در استان الذقیه مانند دیدارهای قبلی 
وی بدون اطاع قبلی صورت گرفت و پوتین در این پایگاه دســتور 
داد نیروهای روسی از سوریه خارج شوند. رئیس جمهوری روسیه 
در همین حال تصریح کرد: اگر تروریســت ها بار دیگر در سوریه 
حمات خود را آغاز کنند ضربات مرگباری به آنها وارد خواهد شد. 
رسانه های روسی ازجمله خبرگزاری اسپوتنیک و پایگاه اینترنتی 
روزنامه ماسکوفســکی کامسامولتس نوشــتند: رئیس جمهوری 
روسیه در مســیر به مصر برای دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس 
جمهوری این کشــور توقف کوتاهی در ســوریه داشت و از پایگاه 
حمیمم دیدار کرد.کاخ کرملین برنامــه این دیدار را از قبل اعام 
نکرده بود و رئیس جمهوری روسیه در پایگاه حمیمم با بشار اسد 
رئیس جمهوری سوریه، سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه و سرگئی 
ســوروفیکین فرمانده نیروهای روسیه در سوریه دیدار کرد. پوتین 
در پایگاه حمیمم در ســخنانی با بیان اینکه بخش عمده نیروهای 
روســی به میهن خود بازمی گردند، اظهار کرد: نیروهای روسیه با 

پیروزی سوریه را به مقصد کشورمان ترک می کنند.

قرارداد ایران و روسیه برای 
ساخت دو نیروگاه اتمی جدید

رئیس مجلس شورای اسامی گفت: قراردادی 
در زمینــه ایجــاد دو نیروگاه اتمــی جدید با 

همکاری روس ها در حال نهایی شدن است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطاع رســانی 
مجلس شــورای اســامی، علی الریجانی در 
ســفر دو روزه به مسکو در گفت وگو با رسانه 
اســپوتنیک روسیه در خصوص همکاری های 
ایران، روسیه و سایر کشورها در زمینه مبارزه 
با مواد مخدر گفت: تا جایی که من اطاع دارم 
روسیه تاش زیادی برای مبارزه با مواد مخدر 
انجام مــی دهد و در این زمینه بــا ایران نیز 
همکاری هایی دارد.وی عنوان کرد: قرارداد در 
زمینه ایجاد دو نیروگاه اتمی جدید با همکاری 
روس ها در حال نهایی شــدن است، مجموعه 
ای از این مذاکرات و ســرمایه گذاری ها بین 
ایران و روســیه در حال انجام است.الریجانی 
در پاســخ به این ســوال که ایران و روسیه در 
زمینه مبــارزه با داعش در ســوریه همکاری 
های موفقیت آمیزی داشته است و اکنون این 
موفقیت در زمینه حل و فصل بحران های دیگر 
منطقه از جمله عراق و یمن چه تاثیری خواهد 
داشت، گفت: این همکاری ها بستگی به نقش 
آفرینی روسیه در حل و فصل منطقه دارد، در 
حال حاضر در صحنه بین المللی آمریکا نقش 
به سزایی ایفا نمی کند و برعکس نقش مخرب 
دارد چرا کــه داعش را به وجود می  آورد و با 

گروه های تروریستی کار می کند.

 هشدار سردار سالمی
 به رژیم صهیونیستی

جانشــین فرمانده کل ســپاه گفت: هر جنگ 
جدیدی شکل بگیرد موجب تهدید بقای رژیم 
صهیونیستی می شود.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، سردار حســین سامی طی سخنانی 
در همایش قدرت های بزرگ و امنیت منطقه 
غرب آســیا، با بیان اینکه منطقه غرب آســیا 
نقطه استراتژیک و عامل تامین کننده امنیت 
رژیم صهیونیستی است، گفت: به همین دلیل 
محل برخــورد راهبردهای قدرت های جهانی 
و منطقه ای همین جاســت و شــاهد بودیم 
کــه همه جنگ های چند ســال اخیر در این 
منطقه رخ داده است.وی افزود: جهان استکبار 
بــه دلیل کوچک بودن راهبــردی که انتخاب 
کرده اســت، در پی تجزیه کشور های منطقه 
و تشــکیل حکومت های ضعیف است و رژیم 
صهیونیســتی نیز منبع تنش در منطقه است.

جانشین فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه  در 
راهبرد جمهوری اسامی، اسرائیل دیگر تهدید 
نیســت و حزب اهلل به عنوان بخشی از جبهه 
مقاومت دست برتر را در برابر  این رژیم دارد، 
تاکیــد کرد: هر جنگ جدیدی شــکل بگیرد 
موجب تهدید بقای رژیم صهیونیستی می شود 
که این مهم نشان دهنده افول قدرت آمریکا در 
حفظ بقای رژیم صهیونیســتی است و در یک 
موازنه راهبری بین ایران و آمریکا دست برتر با 

انقاب اسامی ایران است. 

لغو سفر هیأت بحرینی به نوار غزه

هیأت بحرینــی که اخیرا در راســتای عادی 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی به فلسطین 
اشغالی ســفر کرده بود، سفر خود به نوار غزه 
را لغــو کرد.به گزارش پیام زمان به نقل ازمهر، 
هیأت بحرینــی که اخیرا در راســتای عادی 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی به فلسطین 
اشغالی ســفر کرده بود، سفر خود به نوار غزه 
را لغو کرد.بر اســاس این گزارش، این اقدام در 
حالــی صورت می گیرد کــه جوانان و فعاالن 
فلسطینی قبل از ســفر این هیأت به نوارغزه 
تجمع و تظاهرات گسترده ای را مقابل ایست 
بازرسی بیت حانون در شمال این باریکه برگزار 
کردند.تظاهرات کنندگان تخم مرغ به دســت 
منتظر رســیدن این هیأت بحرینی بودند تا از 
آن ها استقبال خوبی به عمل آورند و در نهایت 
این هیأت  مجبور به لغو سفر خود به غزه شد.

خبر

سرمقاله

آنكهپاداشالهيراباوردارد
دربخششسخاوتمنداست.

 حضرت علی)ع(

کالمنور

ادامه از صفجه 1
کاهش نرخ بیکاری در ســال آینده از دیگر 
مــواردی بود کــه رییس ســازمان برنامه و 
بودجه توضیح داد: بودجه پیشــنهادی سال 
آینده بیکاری را به حدود 11 درصد کاهش 
و نرخ رشد اقتصادی را به بیش از 5.5 درصد 
افزایش می دهد و نرخ تورم نیز به 9 درصد 
کاهش می یابد.نوبخت شفاف سازی و صرفه 
جویی را دو هدف الیحه بودجه ســال آینده 
برشــمرد و گفت: شــفافیت و صرفه جویی 
نیازمند اصاح ساختاری بودجه بود که این 
کار بــا تغییر نظام بودجه ریزی از هزینه ای 
به بودجه ریزی بــر مبنای عملکرد، افزایش 
شفافیت و انظباط بودجه ای و تمرکز زدایی 

پیگیری می شود.
وی ادامه داد: در ســال 1397 از حدود یک 
هزار ردیف ملی دســتگاه هــا، 340 ردیف 
انتخاب شــد که بودجه آنها بر اساس قیمت 
تمام شــده محاســبه و منظور شد.به گفته 
وی، 100 درصد بودجه های اســتانی نیز بر 
مبنای عملکرد منظور شــده و 337 ردیف 
متفرقه بودجه نیز در بودجه پیشنهادی سال 
1397 بــه 138 ردیف کاهش یافته اســت.

معاون رییس جمهوری و ســخنگوی دولت 
اظهار کــرد: عاوه بر این ، 45 ردیف بودجه 
ای حذف، منتقل یا ادغام شــد و بخشی از 
مصارف بودجه های اختصاصی دســتگاه ها 
به بخش ســرمایه ای هدایت شــد.به گفته 
نوبخت، سهم استانها در اعتبارات هزینه ای 
از 4.3 درصد در سال 1396 به 24.3 درصد 
در ســال 1397 و ســهم آنها در اعتبارات 
ســرمایه ای به بیــش از 30 درصد افزایش 

یافته اســت.نوبخت در ادامه با ذکراین مهم 
که افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم، 
تصریح کرد: مجلس شــورای اسامی اجازه 
افزایــش درآمد از محل حامل های انرژی تا 
ســقف 48 هزارتومان را داده است اما دولت 
در الیحــه خود این افزایش را تا ســقف 32 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اســت.وی 
ادامه داد: این اعدادی که پیش بینی شــده 
نیز قطعی نیست و گمانه زنی است و افزایش 
حامل های انرژی نخواهیم داشــت و طبق 

مصوبه مجلس عمل می کنیم.
وی همچنین در رابطه با افزایش قیمت بنزین 
در ماه های پایانی ســال گفت: برای افزایش 
قیمت بنزین اکنون برنامه مشخصی نداریم و 
هرگونه تصمیمی اطاع رســانی و اعام می 
شــود.نوبخت همچنین از قطع نشدِن یارانه 
هیچ نیازمندی در سال 97 خبرداد و درباره 
حذف 30 میلیون یارانه بگیر در سال آینده 

اذعان داشــت: یارانه هیچ فرد نیازمندی در 
سال آینده قطع نمی شود.وی همچنین ادامه 
داد: ما 2 راه برای پرداخت هدفمندی یارانه 
داریم؛ یکی افرادی که نیازمند نیســتند را 
شناسایی کنیم و دیگر شناسایی نیازمندان 
از طریق نهادهای حمایتی اســت؛ همچنین 
باید نیازمندانی را که تحت پوشــش نهادها 
نیستند، شناســایی کنیم.وی اظهار داشت: 
تعریف »نیازمند« با مجلس است و این اعداد 
و ارقامی که درباره حذف یارانه بگیران مطرح 
می شــود، گمانه زنی است و تصمیم نهایی 
با مجلس خواهد بود.رئیس سازمان برنامه و 
بودجــه در ادامه درباره تعیین قیمت 3500 
تومانی دالر در الیحه بودجه 97 در حالی که 
نرخ مبادله ای آن 3540 تومان است، گفت: 
دولت قیمت های ارز در بازار را به رســمیت 
نمی شناسد و تعیین نرخ 3500 تومانی در 
بودجه بر مبنای دالر دولتی است و معتقدیم 

که صرافان و بازاریان هستند که باید خود را 
با قیمت های واقعی منطبق کنند.

وی با اشاره به اینکه قیمت دالر سال گذشته 
افزایش داشت و تا چهارهزار تومان نیز رسید، 
گفت: با وجود این افزایش در نهایت شــاهد 
آن بودیــم که این روند متوقف شــد؛ ما به 
بانــک مرکزی اعتماد داریــم و نرخی را که 
بانک مرکزی اعام کرده را به عنوان نرخ ارز 

در بودجه پیشنهادی 97 تعیین کردیم.
نوبخــت با تاکید بر اینکــه ثبات قیمت ارز و 
برابری آن و آرامش بــازار مورد توجه دولت 
است، گفت: رییس جمهوری همواره مخالف 
تضعیــف ارزش ریال در برابر ســایر پول ها 
بــوده و معتقد اســت تضعیف پــول ملی به 
صاح کشور نیست.وی با بیان اینکه افزایش 
نامعقول قیمت ارزی سود ندارد، افزود: شاید 
افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان باشــد 
و پول بیشــتری به دســت آورند اما راه های 
دیگری برای تقویــت صادرات وجود دارد که 
باید از آنها بهره ببریم و اجازه ندهیم افزایش 
نرخ دالر به سایر اقشار جامعه و اقتصاد لطمه 
ای وارد کند.رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
اظهار داشت: یکسان سازی نرخ ارز همچنان 
از سیاست های اصلی دولت به شمار می رود 
ولی زمانی اجرایی می شود که زمینه های الزم 
و شــرایط مناســب برای پایداری آن وجود 
داشته باشد.وی اضافه کرد: همچنین امسال 
افزایــش حقوق 10 درصــدی را پیش بینی 
کردیم و همه دستگاه ها موظفند این افزایش 
را اعمال کنند البته هیچ کدام از این اعداد و 
ارقامی که در الیحه بودجه عنوان شده قطعی 

نیست و نظر نهایی برعهده مجلس است.

نوبخت در پاسخ به زمان: تعرفه انواع کاغذ افزایش نمی یابد 

 شفاف سازی و صرفه جویی دو هدف الیحه بودجه97 

آگهی حصر وراثت
 خانم راضیه یوسفی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کاسه 4/1028/96از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن اسماعیل تبار به شناسنامه 580 و در تاریخ 95/2/23اقامت های دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به 
1-سلمان اسمعیل تبار  شیاده فرزند حسن و سید انبیا ء به شماره شناسنامه 2456 متولد 1361 پسر متوفی 
2- ایمان اسمعیل تبار  شیاده فرزند حسن و سیده انبیاء به شماره شناسنامه 1569 متولد 1364 پسر متوفی 

3- سامان اسمعیل تبار  شیاده فرزند حسن و سیده انبیاء به شماره شناسنامه 8542 متولد 1367 پسر متوفی 
4- سیده انبیا ء موزونی  مرزونی فرزند سید رضی و سیده خورشید به شماره شناسنامه 36 متولد 1340 همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواب مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید و هر کسی اعتراضی دارند و یا وصیت 
نامه از طرف این است نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد حاال گواهی صادر خواهد شد 

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مفقودی
مالک  آباد  علی  قزوینی  فاضل  اینجانب 
خودرو به شماره شاسی 483445و شماره 
فقدان  به علت  موتور 14189072865و 
المثنی  رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد 
اسناد مذکور دارد و به مدت 10 روز به 
واقع  خودرو  ایران  شرکت  حقوقی  دفتر 
تهران  مخصوص  جاده   14 کیلومتر  در 
کرج شرکت پیکانشهر  ساختمان سمند 
طبقه 1 مراجعه نماید و بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر 

نوشهرانجام خواهد شد 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز خودروی پراید سایپا 141sxمدل 1389 به رنگ سفید 
شاسی  شماره  موتور3795468  72شماره  489ه35ایران  پاک  شماره  با  روغنی 
s3482289330251به مالکیت علیجان کندلی کمیشانی  مفقود گردیده و درجه 

اعتبار ساقط می باشد
نکا 

مفقودی
ایران 82  با شماره شهربانی 417ص99   برگ سبز ماشین سواری 131 مدل 92 
عارف  NAS411100D1266839بنام  شاسی  شماره  4896849و  موتور  باشماره 

قربانی کفشگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی 
مدرک دانشنامه فارغ التحصیلی  اینجانب مصطفی ولی پور فرزند احمد به شماره 
شناسنامه 103 در مقطع کارشناسی رشته مهندسی متالورژی صنعتی صادره از واحد 
دانشگاهی یزد مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود مدرک 

بابل را به دانشگاه آزاد یزد ارسال نمایید 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو 206به رنگ خاکستری متالیک مدل 93 با 
شماره پاک 456ص99ایران 82 با شماره موتور 163b0010174و شماره شاسی 
NAAP41FD5EJ648500مریم قربان نیا دالور مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

 پیش بینی حذف یارانه ۴0 درصد
 از یارانه بگیران 

 راه اندازی پایگاه اطالعات
 رفاه ایرانیان

مجلس  اقتصــادی  کمیســیون  رییس 
شــورای اســامی گفت کــه دولت در 
الیحــه بودجــه 97، 23 هــزار میلیارد 
تومان برای هدفمنــدی یارانه ها در نظر 
گرفته که در صورت تصویب پیشــنهاد 
دولت، 40 درصد از جمعیت یارانه بگیران 
از دریافــت یارانــه حذف می شــوند.به 
گزارش زمان به نقل ازایســنا، محمدرضا 
پورابراهیمــی اظهار کرد: آنچه در الیحه 
بودجــه در بخــش هدفمندی توســط 
دولت ارائه شــده نشــان می دهد دولت 
رویکرد محافظه کاری را کنار گذاشــته و 
رویکرد جسورانه تری اتخاذ کرده تا بتواند 
تصمیمــات مرتبط با حــوزه هدفمندی 
را عملیاتی کند. در ســال های گذشــته 
می گفتیــم دولت باید بخشــی از منابع 
را بــرای تولید، اشــتغال و پرداخت های 

نقدی اختصاص دهــد اما چنین چیزی 
عملیاتی نمی شد.وی با اشاره به پرداخت 
ساالنه 42 هزار میلیارد تومان برای یارانه 
نقدی،  اضافه کرد: در الیحه بودجه سال 
97 یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها 23 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و این 
نشــان می دهد که دولت بخش زیادی از 
درآمدهای هدفمندی را به شکل دیگری 
هزینه می کند.پورابراهیمی یادآور شــد: 
اگر الیحه دولت در بخش هدفمندی به 
همین شــکل تصویب شود 40 درصد از 
جمعیت یارانه بگیران حذف خواهد شــد 
و 60 درصــد یارانــه دریافت می کنند و 
عددی که به عنوان یارانه نقدی پرداخت 
نمی شــود در قالــب پرداخت هایی مثل 
هزینه های ســامت، یارانه نان و خرید 

تضمینی گندم استفاده خواهد شد.

معــاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از راه اندازی پایگاه اطاعات 

رفاه ایرانیان خبر داد.
به گــزارش زمان به نقل از ایســنا، دکتر 
احمد میدری با اشاره به راه اندازی پایگاه 
اطاعات رفــاه ایرانیان اظهار کرد: در این 
پایگاه اطاعات هویتی همــه ایرانیان به 
ثبت رسیده و از این طریق می توان متوجه 
شــد که هر فرد در کجا شاغل است و چه 
میزان حقــوق دریافت می کند، همچنین 
در صورتی که در بخش خصوصی مشغول 
به کار باشد نام کارگاه، نوع فعالیت کارگاه 
و میــزان حقوق پرداختی بــه فرد اعام 
مطالعات  براســاس  افزود:  می شــود.وی 
صورت گرفته در دو دانشگاه دولتی تهران 
مشخص شد، در چه رشته های تحصیلی 
احتمال پیدا کردن شــغل بیشتر است، به 

عنوان مثال احتمال شغل پیدا کردن فارغ 
التحصیان رشته ارتباطات بیشتر از رشته 
حقوق اســت.میدری یادآور شد: اطاعات 
به دست آمده در مورد میزان کسب شغل 
در رشــته های مختلف تحصیلــی را در 
اختیــار وزارت علوم قــرار دادیم که برای 
آنان نیز نتیجه این تحقیقات جالب توجه 
بود.معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی درباره برنامه بیمه معتادان 
در کشــور نیز گفت: بودجه بیمه معتادان 
در اختیار ســازمان بیمه سامت است و 
تاکنون موانعی برای جذب وجود داشــت 
و اطاع رسانی خوبی در این زمینه صورت 
نگرفته  و شــرایط اســتفاده از این بیمه 
بســیار محدود بود برهمین اساس شرایط 
را به سمتی تغییر دادیم که بتوانیم تامین 

هزینه کنیم.

ضرورت شناسایی موانع برای مقاوم سازی اقتصاد کشور 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به پیشرفت 
طرح هــای اولویــت دار در دســتگاه های 
مختلف در چارچوب سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی، گفت: دبیرخانه ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی باید با تشکیل کارگروه های 
تخصصی به بررســی وضعیت کشور درقالب 
سیاست های تبیین شده در اقتصاد مقاومتی 
بپردازد و راهکارهــای الزم برای تحقق پنج 

رویکرد اصلی این سیاست ها را ارایه کند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، جهانگیری 
دیروز در جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی اظهار داشت: اگر ما به دنبال ایجاد 
اشــتغال و تولید و مقاوم سازی اقتصاد در 
برابــر تکانه های خارجی هســتیم، باید به 
دنبال شرایط باشیم که در صورت هر اتفاقی 
نظیر تحریم های مجــدد، وضعیت اقتصاد 
کشور نســبت به دوره قبل تحریم ها بهتر 
باشــد و مقاومت اقتصاد افزایش یافته باشد.

وی با اشــاره به اینکه نظــام بانکی و بخش 
نفت اصلــی ترین گرانیگاه دشــمنی برای 
ضربــه زدن به اقتصاد کشــور بــود، گفت: 
باید با رصد دقیق ببینیــم در این حوزه ها 
چقــدر در برابر تحریم ها مقاوم شــده ایم. 
معاون اول رییس جمهور افزایش بهره وری، 
حفظ امینیت سرمایه گذاری رقابتی کردن 
اقتصــاد در جهت حفظ تــوان داخلی را از 

اولویت ها ـ سیاســت ها ـ اقتصاد مقاومتی 
دانســت و گفت: دبیرخانه باید با شناسایی 
گره های موجود در قوانیــن، موانع و گروه 
ها را به پشتوانه ظرفیت اقتصاد مقاومتی بی 
اثــر کنیم. وی تصریح کرد: بخش خصوصی 
باید احساس کند ســرمایه گذاری در ایران 
امنیــت دارد. خوشــبختانه بانــی و حامی 
اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقاب است و 
باید با اتکا به این پشتوانه بدون رودربایستی 
مشــکات را برطرف کنیم تا اقتصاد کشور 
مقاوم تر از پیش شود و باید اقتصاد کشور با 
یک فشار آسیب نبیند. جهانگیری با تاکید 
بر اینکه باید گــزارش درباره موانع و دالیل 

عدم پیشرفت یا پیشرفت طرح ها در اقتصاد 
مقاومتی تهیه شود، گفت: باید دغدغه های 
موجود برای تامین و دست یابی به اهدافی 
نظیر امنیت سرمایه گذاری، حمایت از تولید 
داخلی و صادرات و غیره احصاء دقیق شود و 
در قالــب یک گزارش با ذکر موانع و وظایف 
قوای مختلف تهیه و به استحضار رهبر معظم 
انقاب برسد تا از حمایت ها و رهنمودهای 
ایشان برخوردار شویم. جهانگیری با اشاره به 
تاکید مقاوم معظم انقاب مبنی بر ضرورت 
نافذالکلمــه بودن ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی تصریح کرد: باید بررســی شود که 
با اختیــارات موجود میزان نافذالکلمه بودن 

ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی تا چه 
حد اســت. وی با بیــان اینکه دولت معتقد 
به اجرای سیاســت هــای 24 گانه اقتصاد 
مقاومتی است، گفت: روند پیشرفت اجرای 
طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مثبت 
بوده است اما ما باید نگاه کان تر و جامع تر 
به مسایل اقتصادی داشته باشیم. معاون اول 
رییس جمهور با انتقــاد از کم کاری که در 
باب گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی صورت 
گرفته افزود: گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی 
بسیار با اهمیت است و همه نخبگان کشور، 
دانشگاه ها، دستگاه های مختلف بخصوص 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و صدا و 
سیما که مسئولیت اصلی گفتمان سازی را 

داشته اند، باید فعاالنه تر برخورد کنند .
جهانگیــری در ادامه با اشــاره بــه گزارش 
عملکرد پروژه های اقتصاد مقامتی در زمینه 
توسعه شــبکه ریلی کشور گفت: توسعه راه 
آهن جزو اولویت های دولت است و باید برای 
توسعه راه آهن کشور و مسیرهای اولویت دار 
حمل و نقل ریلی کشــور تعیین شود.وی بر 
رفع گلوگاه ها و محدودیت ها در این زمینه 
تاکید کرد و گفت: در یکی از جلسات ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی این موضوع طرح 
شود تا برای آن در طول برنامه ششم توسعه 

تصمیمات الزم اتخاذ گردد.
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انگلیس در ترازو!
*نصرت اله تاجیک

بوریس جانســون باید در ایران چــه در ماقات های دیپیلماتیک و 
چه در رویارویی با رســانه ها به وضوح بپذیرد که غرب باید مابه ازای 
اشــتباهاتش در خاورمیانه را بدهد. لذا مهم ترین دستاورد سیاست 
خارجی کشور در این سفر اذعان واقعی و نه تبلیغی و رسانه ای طرف 
انگلیسی به نقش مثبت و سازنده ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای 
اســت. انگلیس علی رغم مشــکات داخلی و خارجی اش هم چنان 
دارای نقش موثری در البی گری و اجماع ســازی در غرب است. لذا 
با توجه به نیازهایی که به تعامل مثبت و ســازنده با ما دارد می توان 
امیدوار بود زمینه و سازوکار الزم برای تامین نقطه نظرات و نیازهای 
ما در سطح منطقه ای و بین المللی وجود داشته باشد.متاسفانه روابط 
ایران و انگلیس در طول سال هاي بعد از انقاب ناپایدار و پر تنش و 
با فراز و نشــیب بوده است. اما با توجه به اوضاع منطقه و بین المللی 
و در دوران پســاداعش و نیــاز انگلیس به ایران این ســفر می تواند 
بــا طراحي دیپلماتیک از فرصت هاي موجــود بهره برداری و زمینه 
تحکیم روابطی منطقی را فراهم نمود. کار با انگلیس آســان نیست 
و مذاکرات دیپلماتیک به دلیل ذهنیت دو طرف نســبت به یکدیگر 
ســخت پیش می رود و واجد یک روال مستمر، پایا و روتین نیست. 
با توجه به مشــکات ما با ترامپ بهتر است علی رغم همه مشکاتی 
که انگلیس دارد از ظرفیت هایش در مسائل مالی، بانکی، کارگزاری، 
نحوه نقل و انتقال پول و مســائل اقتصــادی و فرهنگی فی مابین و 
هم چنین مســائل منطقه ای مانند اوضاع اسفبار یمن و بین المللی 
مانند یک جانبه گرایی های ترامپ هم چون به هم ریختن خاورمیانه و 
باال رفتن سطح و حجم خشونت ها و روند اجرای برجام و بهره برداری 
ایران از نتایج آن استفاده و دو طرف از تبعات همکاری های دوجانبه 
بهره برداری کنند. اراده طرف انگلیســی برای همکاری های بانکی و 
تســهیل نقل و انتقال مالی، آموزش و ارتقای سطح بانکی ایران که 
در دوران تحریم نحیف شــده اند جدای از فشار آمریکا نقطه شروع 
خوبی خواهد بود.ترامپ هم خودش مشــکات فراوانی دارد و هم با 
هر حرکتش تعدادی از کشــورها را در مقابل خودش قرار می دهد. 
لــذا ما نباید از تداوم رویکرد برجامی خود در گفت وگو با طرف های 
موثر بین المللی خســته شــویم. مخصوصاً وقتی آن طرف در روابط 
دوجانیه و یا منطقه ای به ما احتیاج داشــته باشد. زیرا وزیر خارجه 
انگلیــس نیز خوب یا بد و چه ما بپســندیم و یا نــه حتماً خواهان 
آزادی خانم نازنین زاغری زندانی دوملیتی ایرانی و انگلیسی خواهد 
شــد. جدای از ماهیت و محتوای پرونده وی که سیر خود را در قوه 
قضائیه طی کرده اســت، اما با یک نگرش انسان دوستانه درباره وی 
که مادر کودکی است که جدای از او و در انگلیس با پدر خود زندگی 
می کند در حقوق کنســولی و قوانین المللی این ظرفیت وجود دارد 
که چنان چه اراده سیاسی بر حل و فصل مشکات فی مابین از سوی 
مسئوالن دو کشور وجود داشته باشد می شود از این گونه نگرش های 

انسانی و اخاق مدارانه استفاده کرد.

برگزاری همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت 
منطقه غرب آسیا

همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا در دانشگاه 
دفاع ملی و با حضور اندیشــمندان نظامی و سیاســی برگزار شــد.به 
گزارش زمان به نقل ازصداوســیما؛ این همایش با هدف هم اندیشی 
متخصصان و نخبگان نظامی و سیاسی در موضوع امنیت منطقه غرب 
آسیا، بررسی سطوح، ابعاد و پیامد های حضور قدرت های مداخله گر در 
غرب آسیا برگزار شد و تبیین جایگاه شایسته ایران در هندسه جهانی 
قدرت و امنیت منطقه غرب آســیا از دیگر اهداف این همایش علمی 
و تخصصــی بود.بیش از 200 مقاله بــا عناوین و محور های مختلفی، 
چون آمریکا و امنیت منطقه غرب آســیا، اروپا و امنیت منطقه غرب 
آسیا، قدرت های آســیا و امنیت منطقه غرب آسیا، حوزه ژئوپلیتیک 
خلیج فارس و امنیت منطقه غرب آسیا و قدرت های نوظهور و امنیت 
منطقه غرب آسیا به دبیرخانه این همایش ارسال شد که از میان این 
مقــاالت چکیده 165 مقاله در کتابــی به نام چکیده مقاالت همایش 
ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آســیا منتشر شده است.

لزوم مشارکت کشور های منطقه در ایجاد امنیت پایدار به شکل درون 
زا و خودجوش بدون مداخله قدرت های سلطه جو، پیام اصلی همایش 

بود که در پایان بیانیه آن نیز ارائه شد.

 سیاست ایران  حمایت از
 ملت مظلوم فلسطین 

وزیر دفاع اقدام خصمانه  ســردمداران کاخ ســفید 
در به رســمیت شناختن قدس شــریف   به عنوان 
پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی را فتنه ای عمیق 
برای تضییع حقوق مردم مسلمان فلسطین دانست.
به گــزارش زمان به نقل از روابــط عمومی وزارت 
دفاع ، امیر ســرتیپ امیر حاتمی در جمع مدیران 
ارشــد وزارت دفاع تصریح کرد :  این اقدام نابودی 
رژیم صهیونیســتی را جلو خواهد انداخت و اتحاد 
و وحدت مســلمانان را دو چندان خواهد کرد. وزیر 
دفاع اقدام خصمانه  ســردمداران کاخ سفید در به 
رسمیت شــناختن قدس شریف   به عنوان پایتخت 
رژیم جعلی صهیونیســتی را فتنــه ای عمیق برای 
تضییع حقوق مردم مســلمان فلســطین دانست 
و گفت : مســئولیت هرگونه تنــش و خون ریزی 
بیشــتر در منطقه   متوجه آمریکاســت.وی با بیان 
اینکه اســتکبار جهانی پس از شکست در سوریه و 
عراق،   به دنبــال توطئه افکنی و ماجراجویی جدید 
علیه ســایر ملل منطقه استد، افزود : رژیم اشغالگر 
قدس می داند با اینگونه اقدام های نامشروع دولت 
آمریــکا در وضعیت قدس هیچ تغییری ایجاد نمی 
شود و ملت فلسطین و آزادیخواهان جهان بیش از 
هر زمان دیگر یکپارچه و متحد برای آزادی قدس و 
سرزمین فلسطین مصمم تر خواهند شد.وزیر دفاع 
بــا محکومیت  این عمل تحریک آمیــز و نابخردانه 
دولت آمریــکا تاکید کرد: اشــغالگران هرگز روی 
آرامش نخواهند دید و راهی بجز ترک این سرزمین 
ندارند  و مسلمانان جهان هیچ گاه اجازه نمی دهند  
بخشــی از پیکره جهان اسام از آن جدا شود. امیر 
حاتمی مســئولیت هرگونــه افزایش تنش و خون 
ریزی بیشــتر در منطقه را متوجــه آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی دانســت و  گفت : دولت آمریکا باید 
مســئولیت این تصمیم ضد امنیتی خود را بپذیرد. 
وی افزود : سیاست  جمهوری اسامی ایران همواره 
حمایت از ملت مظلوم فلســطین ، ثبات و امنیت 
منطقه و محکومیت اقدامات تفرقه انگیز و یکجانبه 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی است و نسبت به این 
اقدام آمریکا هشــدار می دهیم. وزیــر دفاع گفت: 
تمــام اقدامات امروز وزارت دفاع در مســیر تکامل 
صنعت دفاعی  است و وقتی به 40 سال گذشته نگاه 
می کنیم باید سجده شــکر به جای بیاوریم و عزم 

و ا راده جدی برای ادامه این مسیر داشته باشیم.

حمایت مجلس از شفافیت الیحه 
بودجه ۹۷

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســامی گفت که مجلس از شفافیت الیحه بودجه 
97 اســتقبال خواهد کــرد و تــاش می کند این 
شفافیت شامل همه بخش ها شود.به گزارش زمان به 
نقل ازایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: آقای 
روحانی در زمان تقدیم الیحه بودجه 97 به مجلس 
بزرگترین مولفه این الیحه را شفافیت عنوان کردند. 
مجلس از دولت در این زمینه پشــتیبانی می کند و 
امیدواریم در الیحه بودجه سال آینده در بخش های 
مختلف شاهد این شفافیت باشیم.وی افزود: درآمد 
هدفمندی یارانه ها که حدود 87 هزار میلیارد تومان 
اســت باید در منابع بودجه آورده شود. چرا 37 هزار 
میلیــارد تومــان آن در بودجه می آیــد و 50 هزار 
میلیارد تومان آن کجا می رود؟ البته من نمی خواهم 
بگویم که از این موضوع ســوء استفاده می شود بلکه 
هزینه کرد این مبلغ در شــرکت پخش و پاالیش و 
گاز اســت اما نکته مهم این است که این رقم شفاف 

نیست و در اختیار مجلس قرار ندارد.

یادداشتخبر

ســخنگوی وزارت خارجــه در مورد ســفر اخیر 
بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس به تهران و 
هم چنین مباحث احتمالی که در جریان این سفر 
در ارتبــاط با موضوع نازنین زاغری مطرح شــده 
است، گفت: سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران از 
قبل پیش بینی شده بود و این سفر به دعوت وزیر 
خارجه ایران صورت گرفتــه بود.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، بهرام قاســمی دیروز در نشست 
مطبوعاتی خود با خبرنگاران گفت: در این ســفر 
در مورد مجموعه ای از مسائل متعدد با موضوعات 
مختلف گفت وگو شــد، یکــی از موضوعاتی که 
احتماال آقای جانســون در این سفر مطرح کردند 

موضوع خانم زاغری بود.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که در برخی از رسانه ها گزارش هایی منتشر 
شده مبنی بر این که با مسافران ایرانی در فرودگاه 
ناشایست و توهین آمیزی  صربستان برخوردهای 
صورت گرفته اســت، اظهار کرد: این موضوع در 
حال بررســی است.قاســمی با بیــان این که این 
موضوع را با عبــارات و بیاناتی که در رســانه ها 
مطرح شده تایید نمی کنم، ادامه داد: اصل موضوع 
در حال بررســی است و با شناختی که از این نوع 
بازرسی ها در فرودگاه ها دارم به نظر می رسد برخی 
از تعابیری که در اخبار در این زمینه به کار برده 
شده اغراق آمیز اســت.وی تاکید کرد:  اگر چنین 
موضوعی صحت داشته باشد با برخورد قاطع ایران 
مواجه می شود.سخنگوی وزارت خارجه در نشست 
خبری خود در مورد نشست اخیر اتحادیه عرب در 
ارتباط با اقدام اخیر ترامپ مبنی بر پذیرش قدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و تاش این 
کشور برای انتقال سفارتش از تل آویو به این شهر، 
گفت: بیانیه اتحادیه عــرب از قدرت و قوام الزم 

برخوردار نبود و درواقع بیانیه ای ضعیف بود.
دستور کار کمیسیون مشترک برجام 

مشخص است
این دیپلمات ارشد کشــورمان در پاسخ به سوال 
ایســنا در ارتباط با برگزاری کمیسیون مشترک 
برجــام و ترکیب تیــم مذاکره کننده هســته ای 
کشــورمان با توجه به اینکه مجید تخت روانچی 
یکی از اعضــای تیم مذاکره کننده هســته ای از 
وزارت خارجه به ریاســت جمهوری رفته اســت، 
اظهار کرد: دستور کار کمیسیون مشترک برجام 
مشخص اســت و این مذاکرات در ادامه مذاکرات 
قبلــی صورت خواهد گرفت و ما در این جلســه 
مباحث مورد توجه مان را از جمله کارشــکنی ها 
و بدعهدی هایــی که آمریــکا در ارتباط با برجام 

انجام داده و اقداماتی که باید صورت بگیرد مطرح 
می کنیم و اینها از جمله مواردی است که می تواند 
در این کمیسیون مطرح شود.وی افزود: در حال 
حاضر در مورد ترکیب تیم مذاکره کننده هسته ای 
ایران سکوت می کنم، شــما را دعوت به صبوری 
می کنم تا در چند هفته آینده که ساختار وزارت 
خارجه به طور کامل مشخص می شود و در همین 
چارچوب تمام ابعاد موضوع هســته ای در وزارت 
خارجه و تیم مذاکره کننده آن نیز تعیین شــود.
ســخنگوی وزارت خارجه در مورد اخبار منتشر 
شده مبنی بر اینکه یک زندانی چینیـ  آمریکایی 
کــه دوران محکومیت خود را در زندان های ایران 
می گذارند توسط هم  سلولی اش تهدید شده است، 
گفت: من در مورد این موضوع اطاع خاصی ندارم، 
این یک موضوع قضایی اســت و باید از دســتگاه 
قضایی پیگیری کنید و عمدتا ما در دستگاه وزارت 
خارجه درگیر این نوع مسائل نیستیم مگر اینکه 
موضوع به خاطر نوع اقدام مربوط به وزارت خارجه 
باشد.سخنگوی وزارت خارجه در ادامه در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران در جریان مذاکرات 
اخیر اعضای 1+5 با کنگــره آمریکا در ارتباط با 
موضوع برجام قرار گرفته است یا نه؟ اظهار کرد: 
تصور ما این است که در جریان دقیق مذاکرات و 
رونــد رایزنی های اروپایی ها با آمریکایی ها در این 
زمینه هســتیم.وی با بیان اینکه ایران با اتحادیه 
اروپا از کانال های مختلف و متعدد در ارتباط است 
و این موضــوع را پیگیری می کنــد، گفت: برای 
نمونــه در دو ماه اخیر چندیــن دیدار بین آقای 
ظریف و خانم موگرینی باالترین مقام سیاســت 
خارجــی اتحادیه اروپا انجام شــد. مــا از طریق 
دیگر کانال هــا نیز مســائل را پیگیری می کنیم 
و تحــوالت مربوط به برجام همچون گذشــته و 

حتی با دقت بیشــتری در این وزارتخانه پیگیری 
می شود.این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به 
سوالی در مورد آخرین وضعیت ملوانان ایرانی که 
توسط دزدان دریایی در سومالی ربوده شده اند و 
همچنین اظهارات اخیر رییس جمهور در مورد این 
پرونده، اظهار کرد: تا کنون تاش های زیادی برای 
آزادی این هموطنان و پیگیری پرونده آنها انجام 
شده است. موضوع آنها یک پرونده مفتوح و جدی 
در مجموعه کشور است و دستور کار یک سازمان 
و یک ارگان مشــخص نیست بلکه تبدیل به یک 
مساله ملی و کشوری شده است و تمام دستگاه ها 
و نهادهایــی که می توانند در راســتای حل این 
مشکل نقش آفرینی کنند در حال تاش هستند 
تا وضعیت این عزیزان هر چه زودتر مشخص شود.

وی با اشــاره به وضعیت سومالی و حاکم نبودن 
یک دولت مستقر در این کشــور، ادامه داد: این 
عزیزان توســط ربایندگان که گروه های مافیایی 
پیچیده هستند ربایش شده اند و این کار را دشمن 
کرده ولی ما همچنــان امیدواریم و تاش داریم 
که هر چه زودتر وضعیت این عزیزان را مشخص 

کنیم تا آنها به آغوش خانواده های خود برگردند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در این نشست 
در مورد هفتمین نشست وزیران امور خارجه پنج 
کشور ســاحلی دریای خزر که هفته گذشته در 
مسکو با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد، اظهار 
کرد: هفته گذشــته اجاس وزیران امور خارجه 
پنج کشور ســاحلی دریای خزر در روسیه برگزار 
شــد. این اجاس، اجاس مهمی بود.وی با بیان 
اینکه 21 سال است که از آغاز مذاکرات در مورد 
رژیم حقوقی دریای خزر می گذرد، اظهار کرد: این 
امیدواری وجود دارد که تکلیف این کنوانســیون 
در اجاس ســران که در آستانه قزاقستان برگزار 

می شود مشخص شــود البته قبل از آن جلسات 
فنی و کارشناســی برگزار خواهد شــد و ما فکر 
می کنیم که می توانیم در اجاس آستانه به نقاط 
مشترک ملموس تری دست پیدا کنیم.سخنگوی 
وزارت خارجه با بیان اینکه این کنوانســیون یک 
کنوانســیون خاص اســت که در آن تنها اصول 
اساســی خــزر و همچنین تکالیف کشــورها در 
قبال یکدیگر را مشــخص کرده است، اظهار کرد: 
جزئیات تمام موضوعات در کنوانسیون قید نشده 
است و قرار است در پی رایزنی ها و گفت وگوها در 
پروتکل های زمینه و جانبی به صورت جداگانه و 

پیوست به این کنوانسیون ملحق شود.
وی همچنین در پاســخ به سوالی در مورد پیش 
شرط هایی که از سوی رییس جمهور برای برقراری 
روابط با عربستان مطرح شده و اینکه آیا از سوی 
عربستان اقدامی انجام شــده که بیانگر تمایل او 
جهت بهبود روابط با ایران باشد، تصریح کرد:  هیچ 
عائمی که مبتنی بر تغییر رفتار از سوی مقامات 
سعودی در جهت منطق و خردگرایی باشد دیده 
نمی شــود و آنها با توجه به مشکات اساسی که 
در داخل عربســتان،  منطقه و با دیگر همسایگان 
خود دارند به دنبال یافتن دشمن فرضی هستند 
که بتوانند با فرافکنی و نســبت دادن مشــکات 
به آنها زمان را بــه نفع خود بخرند، این وضعیت 
فعلی عربستان است.سخنگوی وزارت خارجه ابراز 
امیدواری کرد که در آینده شــاهد تغییر رفتار و 
سیاســت در بین دولتمردان عربستان باشیم، به 
نحــوی که آنها به درایت و یک منطق عقایی در 
جهت تحقق آرامش و ثبات در منطقه و جلوگیری 
از افزایش افراطی گری و خودداری از کشتار مردم 
بی گناه در یمن دســت پیدا کنند و یک سیاست 
جدیدی را برای حســن همجواری جهت تعامل 
با همســایگان  اتخاذ کنند. ما ایــن امید را داریم 
و عاقه مندیم که ایــن اتفاق بیفتد.این دیپلمات 
کشــورمان همچنین در مورد صحبت های اخیر 
رییس جمهور در ارتباط بــا موضوع یمن، اظهار 
کرد: آقای رییس جمهور در ســخنان خود اظهار 
امیــدواری کردند که یمن هر چه زودتر بتواند به 
کشوری آرام و امن تبدیل شود و این که وضعیت 
فعلی یمن خطرناک است و در این کشور به لحاظ 
اقتصادی و نظامی حوادث تلخی رخ داده است و 
ما به عنوان یک کشــور مسلمان و همچنین یک 
کشور پیرامونی آن امیدواریم که مسائل و بحران 
در یمن هر چه زودتر حل شود و بر انجام مذاکرات 
یمنی تاکید داریم و معتقدیم مشکل اصلی یمن 

تجاوز نظامی عربستان به این منطقه است.

سخنگوی وزارت خارجه: دستور کار کمیسیون مشترک برجام مشخص است

عدم تغییر در سیاست  مقامات سعودی

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
سعید پرنلو به اتهام مشارکت در آدم ربایی و تفخیذ  در پرونده کاسه  960856/ ب 
5 شعبه دادسرای عمومی و انقاب اسامشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی اباغ می گردد تا ظرف مهلت یکماه در 
شعبه جهت رسیدگی حاضر در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا 
عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به 
رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز 

محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف 1649
شعبه 5 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر- محمد نجف فریدان

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
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره139660331010005538  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای غامرضا دیل صفت 
فرزند جعفر به شماره شناسنامه 245 صادره از تبریز در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 151/90 مترمربع پاک 533 فرعی از 163 اصلی واقع 
در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای یحیی باخترشناس محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1850
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/21 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/6

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010002462 مورخ 1396/6/27 و رای شماره هیات 
اراضی و ساختمان های فاقد سند  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اول موضوع 
بامعارض  مالکانه  فردیس تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  رسمی مستقر در 
متقاضی آقای رحیم آریا منش به شماره شناسنامه 1970 فرزند زینال صادره از تهران 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 179/34متر مربع پاک 2894 
فرعی از 163 اصلی واقع در بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از مالک 
رسمی علی معینی نمینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 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 1074
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/9/7 تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/9/21

  محمد سلیمانی   کفیل اداره ثبت شهرستان فردیس

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
موضوع  اول  هیات   1396/8/7 مورخ   139660331010004388 شماره  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای محسن نیکنام فرزند اباسط درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
98/93 مترمربع مفروز و مجزی شده از325 فرعی از164 اصلی واقع در مشکین آباد 
خریداری از مالک رسمی غامحسین انصاری گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت دو 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1689
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/9/7 تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/9/21

محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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
موضوع  اول  هیات  مورخ 1396/8/7  شماره 139660331010004391   برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بامعارض 
به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ  اباسط  فرزند  نیکنام  اصغر  علی  آقای  متقاضی 
واقع  اصلی  از164  فرعی  از417  و مجزی شده  مفروز  مربع  متر  مساحت 153/18 
در مشکین آباد خریداری از مالک رسمی احمد ملکوتی گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1688
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/9/7 تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/9/21

  محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره139660331010005540  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم معصومه میرزایی 
فرزند یداله به شماره شناسنامه 541 صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 151/90 مترمربع پاک 533 فرعی از 163 اصلی واقع 
در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای یحیی باخترشناس محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1849
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/21 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/6

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

سرکار خانم فاطمه مهدی پور
 کارشناس واحد مطبوعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بابل 

از شما به خاطر تعهد، تاثیرگذاری و فعالیت های سازنده ای 
که  در حوزه فرهنگی واحد مطبوعات اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرستان بابل داشته اید سپاسگزاریم. 
حسن زاده  - سرپرست روزنامه پیام زمان در استان مازندران 

آگهی مناقصه
موضوع لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 
شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای 
بند یک مصوبه شماره 413 مورخه 96/5/18نسبت بکار 
سطح  معابر  آسفالت  گیری  لکه  جهت  پیمانکار  گیری  

شهر اقدام نماید.
واجدین  شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع 
از سایر شرایط و جزئیات تا مورخه 96/10/10به شهرداری 
رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811-011تماس 
مبلغ250/000/000  می بایست  متقاضیان  فرمایند  حاصل 
ریال به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت 
صورتی  در  نمایند  ارائه  میزان  همان  به  بانکی  نامه 
قرارداد  انعقاد  به  حاضر  -سوم  دوم  اول-  برندگان  که 
تاریخ  شد  خواهد  ضبط  ترتیب  به  آنان  سپرده  نشوند 
مبلغ  بود  96/10/11خواهد  مورخ  پیشنهادات  بازگشایی 
قرارداد5/000/000/000 ریال می باشد شهرداری رامسر در 

رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
مظاهر باقر سلیمی شهردار رامسر

نوبت اول 

رییس ســتاد کل نیروهای مسلح با اشاره به 
اقدام اخیر رئیــس امریکا در خصوص قدس 
شــریف گفت:آخرین حمایــت آمریکا اقدام 
خبیثانه رییس جمهور آن کشور یعنی انتخاب 
بیت المقدس قبله نخست مسلمانان جهان به 
عنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی بود 
که این ســرآغاز یک انتفاضه بزرگ محسوب 
می شود.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سردار 
سرلشکر پاسدار محمد باقری بیان کرد: دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز 
چهارشــنبه گذشــته خود قدس را پایتخت 
فلســطین اشــغالی اعام کرد و به دولتش 

دســتور داد مقدمات کار برای انتقال سفارت 
آمریــکا از تل آویو به قــدس را فراهم کنند. 
این تصمیم ترامپ با محکومیت های جهانی 
مواجه شده اســت.رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح در این همایش افزود : ابتدا انگلستان 
و بعــد آمریکا از رژیم غاصب صهیونیســتی 
در منطقه حمایــت کردند و آخرین حمایت 
آمریکا اقدام خبیثانه رییس جمهور آن کشور 
یعنی انتخــاب بیت المقدس قبله نخســت 
مســلمانان جهان به عنــوان پایتخت رژیم 
غاصب صهیونیستی بود که این سرآغاز یک 

انتفاضه بزرگ محسوب می شود.

رییس دفتر رییس جمهور گفت: دغدغه ما 
این اســت که بتوانیــم از منافع برجام برای 
توسعه اقتصادی، پیشبرد مسائل در منطقه 
و گشایش بازارهای صادراتی برای محصوالت 
اســتفاده کنیم.به گزارش زمان،  کشورمان 
محمود واعظیگفت: معتقدیم با وجود آرامش 
در کشــور می توان برنامه ها و سیاست های 
کشــور را در مســیر حل و فصل مشکات 
عملیاتــی کــرد و در این مســیر معاونین 
پارلمانی به عنوان پــل برقراری ارتباط بین 
دولــت و مجلس نقش مهمی ایفا می کنند.
وی با اشــاره به دســتاوردهای برجام برای 

کشور اظهارداشت: البته از آنجایی که برجام 
قبــل از انتخابات به نتیجه رســید، بعضاً به 
جــای نگاه ملّی، نگاه های رقابتی بر آن وارد 
شــد، در حالی که در توافق برجام همه در 
کنار هــم همفکری و همکاری کردند تا این 
دســتاورد مهم حاصل شــود و گشایشی در 
عرصه های داخلی و خارجی برای کشورمان 
بــه وجود آید. واعظی ادامــه داد: دغدغه ما 
این اســت که بتوانیــم از منافع برجام برای 
توسعه اقتصادی، پیشبرد مسائل در منطقه 
و گشایش بازارهای صادراتی برای محصوالت 

کشورمان استفاده کنیم.

اقدام ترامپ سرآغاز یک انتفاضه 
بزرگ محسوب می شود

واعظی: دغدغه دولت استفاده از 
منافع برجام است
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رئیس شورای اسامی شهر کرج:
کرج هوشمند اداره شود

رئیس شورای اسامی شهر کرج گفت که این 
اداره شود و  به صورت هوشمند  باید  کانشهر 
تکیه به روش های سنتی منافع حقیقی شهر و 

شهروندان را تامین نمی کند. 
به گزارش زمان؛ محمد نبیونی با اعام این خبر 
اظهار داشت: امروزه شهرهای بزرگ دنیا عمدتا از 
طریق فرایندهای هوشمند و الکترونیک اداره می 
شوند و شهروندان بدون نیاز به سفرهای متعدد 
درون شهری خدمات مورد نیاز خود را از طریق 
درگاه های برخط دریافت می کنند و همچنین 
سیستم حمل و نقل عمومی و موارد این چنینی 

نیز مکانیزه و هوشمند عمل می کنند.
 وی افزود: هوشمندسازی فرایندهای شهری برابر 
با کاهش هزینه های جاری، ارتقای بهره وری 
سازمانی و حرکت شهرها به سمت تعالی مضاعف 
می باشد و باور داریم که کرج برغم اینکه عنوان 
کانشهر را یدک می کشد اما متاسفانه با مکانیزم 
های سنتی اداره می شود و شاهدیم که مشکات 

روی یکدیگر تلنبار شده اند.
 به گفته نبیونی، در شهرهای بزرگ دنیا حتی 
ترافیک و اتوبان ها و آزادراهها به صورت هوشمند 
اداره می شوند و شهروندان امور مربوط به پرداخت 
عوارض، استعام ها و پرداخت اقساط و تقاضاهای 
مختلف را از طریق درگاه های آناین انجام می 
دهند و این ها نیاز به فضای اداری یا بکارگیری 
نیروهای جدید را نیز مرتفع ساخته است و در 
مجموع این مهم باید از طریق استخدام مشاورین 

زبده اجرایی شود.
 این مسئول شهری در بخش دیگری از سخنانش 
با بیان اینکه دوره جدید مدیریت شهری کرج با 
شعار امید و شفافیت روی کار آمده و بنای انجام 
کارهای بزرگ دارد، تصریح کرد: البته کارهای 
بزرگ به منظور بزک و نمایش و شعار نیست 
بلکه به دنبال اصاح زیرساختی امور و تعامل با 
نهادهای علمی و تحقیقاتی هستیم و باور داریم 
که اجرای پروژه های عمرانی بدون تهیه پیوست 
های مطالعاتی نفعی برای شهر و شهروندان به 

همراه ندارد.

صادرات بیش از 25 میلیون تن 
کاالی غیرنفتی از بوشهر 

احمدی- بوشهر: رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان بوشهر گفت: در هشت ماه سال 
کاالی  تن  هزار   507 و  میلیون   25 جاری 
غیرنفتی به انضمام معیانات گازی به ارزش 9 
به  استان  این  از  دالر  میلیون  و 735  میلیارد 
خارج کشور صادر شد. سید حسین حسینی 
محمدی افزود: از این میزان صادرات 13میلیون 
و 973 هزار تن کاالی غیر نفتی بدون احتساب 
و 210  میلیارد  پنج  ارزش  به  گازی،  میعانات 
میلیون دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از نظر ارزشی 3 درصد و از لحاظ وزن یک 
درصد رشد داشته است. وی بیان کرد: عمده 
بوشهر  استان  گمرکات  از  صادراتی  کاالهای 
جدای از میعانات گازی، محصوالت پتروشیمی، 
کودهای معدنی، سیمان و کلینکر، انواع ماهی 
و میگوی پرورشی، گوگرد، پایه سکوی دریایی 
ومتعلقات آن، سنگ گچ و گچ بنایی، پسماند 

حبوبات و هندوانه و خربزه است.
به  یاد شده  کاالهای  افزود:  حسینی محمدی 
کشورهای جمهوری کره، چین، امارات متحده 
عربی، هند، ژاپن، اندونزی، ترکیه، کنیا، تایوان 

و بلژیک صادرشده است.
بیان  بوشهر  استان  به  کاال  واردات  درباره  وی 
کرد:: در هشت ماه سال جاری 782 هزار تن 
کاال به ارزش یک میلیارد و 641 میلیون دالر 
از طریق گمرکات استان بوشهر به کشور وارد 

شده است.

 انتصاب رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت
 آب و برق استان مرکزی

داودی- اراک: طی حکمی از سوی دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو، 
مهندس عبدالرضا خلیلی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب شهری استان مرکزی به سمت رئیس شورای هماهنگی 
مدیران صنعت آب و برق این استان منصوب شد. در بخشی از این 
حکم آمده است: به موجب این حکم و در راستای دستورالعمل »ارتقای 
هماهنگی مدیران و بر اساس مفاد بخشنامه شماره 34421/50/100 
مورخ 1386/5/7 وزارت نیرو ، برای مدت یک سال به ریاست شورای 
هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی منصوب میشوید. 
امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری سایر اعضای شورا 
در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید . برگزاری جلسات مستمر 
و منظم شورا ، ایجاد هم افزایی میان شرکت های زیر مجموعه وزارت 
نیرو در استان ، هماهنگی و همکاری سازنده با مسئوولین و نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسامی، تشکیل کارگروه برق و انرژی و آب 
و آبفا در استان و برنامه ریزی به منظور ارتقای جایگاه صنعت آب و 
برق در سطح استان از طریق ایجاد همدلی و وحدت رویه بین شرکت 
ها برای ارتقای کیفیت و سطح خدمات رسانی به مردم از جمله شرح 
وظایفی است که توسط وزیر نیرو در 7 بند به رئیس شورای هماهنگی 
مدیران وزارت نیرو در استان مرکزی اباغ شده است. گفتنی است پیرو 
این حکم مهندس عبدالرضا خلیلی مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان مرکزی مجید صفری مدیر دفتر مجامع عمومی و حسابرسی و 

نظارت مالی شرکت را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. 

 نجات هشت دریانورد ایرانی 
در آب های جزیره کیش

مدیر اداره بندر و دریانوردي کیش از نجات هشت سرنشین ایرانی یک 
لنج باری از خطر غرق شدن حتمی در آبهای خلیج فارس و در محدوده 

پنج مایلی جنوب این جزیره مرجانی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از واحد اطاعات و اخبار روابط عمومي اداره 
کل بنادر و دریانوردي هرمزگان، »احمد شهریاري« ضمن اعام این 
خبر گفت: در پی اعام اضطرار یک فروند لنج باری به مرکز جستجو و 
نجات دریایی کیش مبنی بر آبگرفتگی شدید در انبار و موتورخانه و نیاز 
فوری آن به تخلیه آب، بافاصله هماهنگی های الزم جهت اعزام شناور 

ناجی 11 از بندر کیش به موقعیت صورت گرفت. 
وي ادامه داد: لنج باری مذکور به نام فدک 1050 محموله پارچه 
به همراه داشته و از مسیر الحمریه دبی به بندر خرمشهر در حرکت 
بوده است. شهریاری خاطرنشان کرد: این شناور به علت مواج بودن 
دریا و جابجایي باردرون انبار آن، حوالی ساعت 5 و 40 دقیقه بامداد 
امروز)دوشنبه 20آذرماه(در فاصله پنج مایلی جنوب جزیره کیش دچار 
وضعیت اضطرار شد. مدیر اداره بندر و دریانوردي کیش اظهار داشت: 
سرانجام با رسیدن به موقع شناور ناجی به موقعیت حادثه، تمامی 

هشت سرنشین لنج مضطر از خطر غرق شدن نجات یافتند.
شهریاری گفت: پس از حصول اطمینان عوامل عملیاتی ناجی از عدم 
امکان نجات شناور، هر هشت خدمه این لنج باری در صحت و سامت 

کامل در بندرگاه جزیره کیش تحویل نیروهای دریابانی شدند.
وی در پایان اظهار داشت: وضعیت این لنج فایبرگاس به شکل نیمه 

مغروق است که تاش مالک آن برای نجات آن ادامه دارد.

 جابجایی کانتینر در بندر شهید رجایی
 از 1.6 میلیون TEU گذشت

اکبری- هرمزگان؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از افزایش 
بارگیری محموله های کانتینری در  و  16درصدی عملیات تخلیه 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به عنوان پیشرفته ترین و 
مهم ترین بندر کانتینری ایران طی هشت ماهه نخست سال جاری 
خبر داد. اله مراد عفیفی پور اظهار داشت: بندر شهید رجایی به عنوان 
پیشانی تجارت کانتینری ایران شناخته می شود که جابجایی بیش از 
80 درصد کاالهای کانتینری در سطح کل بنادر کشور را پشتیبانی 

می کند.
وی تصریح کرد: این بندر با برخورداری از دو پایانه تخصصی کانتینری 
و 18 دستگاه گنتری کرین مدرن )جرثقیل های سنگین وزن جهت 
تخلیه و بارگیری کانتینر( بزرگترین و پیشرفته ترین بندر کانتینری 
ایران محسوب می شود. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با اشاره به عملکرد کانتینری 
این بندر، گفت: از آغاز سال 96 تا ابتدای آذرماه، در مجموع یک میلیون 
و 625 هزار و TEU 951 کانتینر در پایانه های یک و دو بندر شهید 
رجایی تخلیه و بارگیری شد که که در همسنجی با سال گذشته، 16 

درصد افزایش عملیات، به ثبت رسید.

خبر خبر

شهردار اصفهان تاکید کرد:
بخش خصوصي، موتور محرک شهر

بهادری- اصفهان: شــهردار اصفهان با اشاره به 
اینکه بخش خصوصي به عنــوان موتور محرک 
شهر محسوب شود،گفت: پیگیر تشکیل تیمي با 
تخصص هاي مختلف هســتم تا به صورت ویژه 

مشکات مربوط به سرمایه گذاري را رصد کند.
قــدرت اهلل نــوروزي در آیین تکریــم و معارفه 
خدمتگــذاران مــردم در شــهرداري اصفهان با 
بیــان اینکه 3 نفر از مدیــران جدیدي که امروز 
در شهرداري معرفي مي شــوند از مدیران خود 
شــهرداري بوده و تنها یک نفــر از آنها خارج از 
حوزه شهرداري است، اظهار کرد: ما همیشه نکاتي 
را براي حوزه اي که مدیر معرفي مي شــود اشاره 
مي کردیم که امروز نیز در همان راســتا نکاتي را 
مطرح مي کنیــم. امیدوارم مدیران جدید نیز در 
راســتاي برنامه ها و سیاست هاي ما عمل کرده 
و کارها را جلو ببرنــد.وي با بیان اینکه در حوزه 
ســرمایه گذاري و مشــارکت هاي مردمي از دو 
جهت با موضوع جدیدي مواجه هستیم، تصریح 
کرد: این قسمت یک واحد بوده که هم اکنون بر 

اساس چارت تشکیاتي جدید به یک سازمان به 
نام سرمایه گذاري و مشارکت هاي مردمي تبدیل 
شده است. شــرایط فعلي شهرداري و مشکات 
دروني و مسائل مالي مي طلبد این حوزه با شرایط 
جدید و توانمندي بیشــتر به گونه اي وارد عمل 
شود تا شــهرداري از وضعیت کنوني خارج شده 
و شــرایط عادي را رقم بزند که البته با انسجام، 
روحیه قــوي، وحدت و اراده اي کــه وجود دارد 
به زودي شــاهد شــرایط عادي خواهیم بود.وي 
حبس سرمایه در شهرداري، شهر و کشور را یکي 
از معضات اساســي دانست و ذکر کرد: تا زماني 
که ســرمایه هاي مردم در حبس بوده و از آزادي 
عمل و گردش برخوردار نباشد با شرایط سختي 
مواجه هستیم. شهردار اصفهان با اشاره به حضور 
رییسي به عنوان مدیرعامل جدید سازمان سرمایه 
گذاري و مشــارکت هاي مردمي شهر اصفهان، 
گفت: امیدوارم با تجربه و سوابقي که ایشان دارد با 
سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه وارد مذاکره شده 

و بخش خصوصي را مدنظر داشته باشند.

همکاری شهرداری و بهزیستی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
در کرمانشاه

مشترکی  نشست  در  کرمانشاه؛  ابراهیمی- 
با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
شهر، سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی 
بهزیستی  مدیر کل  و  کرمانشاه  شهرداری 
استان بر همکاری متقابل و انعقاد تفاهم نامه 
و  ظرفیت ها  از  استفاده  جهت  مشترک 
پتانسیل های موجود برای آموزش مهارتهای 
زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

تأکید شد.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
شهرداری کرمانشاه، در این نشست که در 
اداره بهزیستی برگزار شد، طرفین به بررسی 
همکاری  مورد  مختلف  موارد  و  موضوعات 
پراختند. سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری کرمانشاه در این جلسه 
از  ارائه گزارش مختصری  به  طی سخنانی 
در  شهرداری  نوبنیاد  سازمان  این  اقدامات 
تدوین برنامه های کارشناسی شده و اجرایی 
گفت:  نزدیک،  خیلی  آینده  در  آنها  شدن 

تاش ما بر آن بوده است که برنامه هایی 
تدوین کنیم که بتواند در حوزه پیشگیری 
بویژه در سنین طایی 7 تا 18 سال اثربخش 
باشد و درصدی از جامعه را از آسیب های 

احتمالی دور کند.
مهدی عبدالمالکی با اشاره به اینکه تعامل 
بهزیستی با شهرداری دامنه گسترده ای دارد، 
مناسب  فضاهای  بر  عاوه  شهرداری  افزود: 
شهری، سه فرهنگسرا دارد که امکان اجرای 
برنامه های مختلفی در حوزه توانمندسازی و 
آموزش مهارتهای زندگی را فراهم می کند و 
در این رابطه همکاری اداراتی چون بهزیستی 
می تواند به هم افزایی در توان اجرای کارها 
و اثربخشی بیشتر بینجامد. وی با تأکید بر 
بهزیستی،  و  شهرداری  همکاری  ضرورت 
تصریح کرد: چنانچه شهرداری در کاهش و 
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی هماهنگی و 
هم افزایی های الزم را از سوی ادارات مرتبط 
داشته باشد شاهد اقدامات موثری دراین زمینه 
خواهیم بود و به طور حتم در آینده بخش از 
مشکات و آسیبهای جامعه برطرف می شود.

آگهی مفقودی 
کارت دانشجویی اینجانب نیما هاشمی فرزند نصرت اله به شماره دانشجویی 91122817 
و کدملی 2130362257 دانشجوی رشته کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و 

بهشهر فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار است .

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به فرزین یعقوبی همگنی فرزند فریدون 

خواهان آقای محمد تقی عزیزی دادخواستی به طرفیت خوانده فرزین یعقوبی همگنی به 
خواسته مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع که 
به شماره پرونده کاسه 9609986610500496  شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/08 ساعت 09:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 
علیرضا تقی پور . 

آگهی فقدان سند مالکیت
 پاک 1140/202 اصلی 

اقای علیرضا آئینه طی درخواست وارده شماره 16195 مورخه 96/9/11 منضم به دو 
برگ استشهاد محلی که به تاییددفتر اسناد  رسمی شماره 27 ایام رسیده مدعی 
است سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پاک 1140/202 اصلی به علت انجام امور 
اداری گم شده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پاک 
1140/202 اصلی ذیل ثبت 30018 صفحه 472 دفتر جلد 153 به نام علی رضا ائینه 
صادر و تسلیم گردیده است لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت اعام هرکس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت 
اسناد و اماک شهرستان ایام ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد .
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه

آگهی ماده 10
آیین نامه اجرای قانون الحاق موادی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بشرح 
ذیل اعام می گردد: خانم پریسا سرخکی فرزند سلیمان به شماره ملی 4940184323 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در کرند غرب –شهرک سیصد دستگاه- کوچه 
دانش 4 بخش 5 کرمانشاه بمساحت 168،63 متر مربع پاک 6568 فرعی از یک اصلی 
خریداری از خانم توران جمشید بیگی فرزند اله مراد به شماره ملی 4940149439  ضمنا 
اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ انتشار آگهی ظرف بیست )20( روز 
اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و اماک داالهو تسلیم نماینددر غیر 

اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد .  تاریخ انتشار : 96،9،21
خلیل بساطی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو

آگهی
وقت رسیدگی ظرف یکماه پس از انتشارآگهی)پرویزجعفرزاده اقباغ(

وانقاب  عمومی  دادسرای  بازپرسی  سوم  کاسه961047شعبه  پرونده  اینکه  نظربه 
شهریارموضوع شکایت سید مهدی میرعابدینی علیه پرویزجعفرزاده اقباغ مبنی بر 
تهدید وفحاشی تحت رسیدگی می باشد با توجه به محتویات پرونده واظهارات شاکی 
بعلت مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم بدینوسیله به نامبرده اباغ میگردد 
تا دراجرای ماده174قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ظرف یکماه از تاریخ 
انتشارآگهی جهت رسیدگی به پرونده ودفاع از اتهام خود درشعبه سوم بازپرسی دادسرای 

شهریارحاضردرغیراینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م.الف:29558
دفترشعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهریار

آگهی احضار متهم
 بنام سعید بابایی به اتهام تولید و توزیع کاالی غیر استاندارد جهت نشر در یکی از 
روزنامه های کثیر االنتشار به پیوست ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید 
پس از نشر آگهی در روزنانه نسخه ای از آن را جهت بهره برداری قضایی به شعبه ارسال 

نمایند.م.الف.29564
دفتر شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی شهریار

آگهی احضار متهم
 بنام حسن بختیاری به اتهام ضرب و جرح و توهین جهت نشر در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار به پیوست ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس 
از نشر آگهی در روزنانه نسخه ای از آن را جهت بهره برداری قضایی به شعبه ارسال 

دفتر شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی شهریارنمایند.م.الف.29563

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به متهمان آقای حسین حبیب نژاد

وقت رسیدگی ظرف یکماه پس از انتشارآگهی 
نظر به اینکه  پرونده کاسه شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهریار 
موضوع شکایت شاکی علیه شما مبنی برتوهین،تهدید،اختال درنظم عمومی تخریب 
عمدی تحت رسیدگی می باشد با توجه به محتویات پرونده کاسه940433و اظهارات 
شاکی بعلت مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به شما بدینوسیله به شما اباغ 
میگردد تا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی 
دادسرای شهریار حاضر در غیر اینصورت  تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م.الف.29562

بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب  شهریار –مهدی سلیمانی 

آگهی احضارمتهم 
)مربوط به دادسرا ونیزدادگاه درفرض عدم وجود کیفرخواست(

درپرونده کاسه951817این شعبه عبداله خوارزمی فرزند علی  به اتهام جعل موضوع 
شکایت محمد یونس ومحمد حسین هردو معین الدینی تحت تعقیب قرارگرفته است با 
عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودر اجرای ماده174قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقاب درامورکیفری به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف مهلت30روزاز انتشاراین 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم 

حضورمطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م.الف:29560
منشی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار

آگهی احضارمتهم 
)مربوط به دادسرا ونیزدادگاه درفرض عدم وجود کیفرخواست(

درپرونده کاسه930082این شعبه رحیم بابایی به اتهام جعل واستفاده از سند مجعول تحت 
تعقیب قرارگرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودر اجرای ماده174قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورکیفری به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف 
مهلت30روزاز انتشاراین آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه حاضرگردد.بدیهی 
است درصورت عدم حضورمطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م.الف:29561
منشی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار

آگهی
شاکی اکبر زند شکایتی علیه متهم بهزاد حسین زاده دایر مشارکت و معاونت در جعل 
سند تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان شهریار نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه104 دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار )104 جزایی سابق( واقع در شهرستان 
شهریار ارجاع و به کاسه 950856 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/11/17 و 
ساعت 8 صبح تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس 
از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد در صورت عدم حضور یا معرفی ننمودن وکیل و 

عدم ارایه الیحه غیابی رسیدگی و رای صادر خواهد شدم.الف.29567
 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 1۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان
 شهریار )1۰۴ جزایی سابق( -آسیبی

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
موضوع  اول  هیات  مورخ96/8/30     13966033109002139 شماره  راي  برابر 
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
بامعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-   ملک  ثبت   حوزه  ثبتي  واحد  در 
 244 شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  دربرزی  حسینی  حسن  آقای  متقاضی 
بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به استثنای بهای ثمن اعیان به 
مساحت 162/89 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 249 فرعی از 157- اصلی 
به استثنای بهای ثمن اعیان واقع در صحرای ویان، خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین حسینی دربرزی بصورت قولنامه عادی که مالکیت آن ذیل ثبت صفحه 229 
دفتر 343 ثبت و صادر شده، محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضی 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. 96/9068/ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:96/9/21 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/10/6

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 
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آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاوني مسکن فرهنگیان منطقه 5 کرج

عمومي  مجمع  جلسه  قانوني  نصاب  حد  حصول  عدم  به  توجه   با 
فوق العاده نوبت اول در تاریخ یکشنبه 96/9/19 رسمیت پیدا نکرد.

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت مي شود تا در مجمع عمومي 
فوق العاده نوبت دوم این شرکت که راس ساعت 10 صبح  روز شنبه 
مورخ 96/10/2 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در کرج – خیابان 
بهار- ساختمان طلوع جنب دفترخانه 70 برگزار مي گردد حضور بهم 

رسانند.
اعضا  کل   )1+ )نصف  حضور  با  مجمع  این  شود  مي  یادآوري  ضمنا 
شرکت تعاوني رسمیت مي یابد و تصمیماتي که در آن اتخاذ مي شود 

براي کلیه اعضا )اعم از غایب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1-تصویب و تایید تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی به مدت 5 سال
2-طرح و تصویب آدرس و کدپستی شرکت تعاونی )اصالح ماده 5 

اساسنامه(
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاوني

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 716  مورخ 1396/7/22 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رضا علی نظری 
فرد فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 5752  صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 105 متر مربع پاک 1فرعی از 116 اصلی 
واقع در بخش 7 خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم به کاوکالی  خریداری از مالک 
رسمی آقای غامعلی نورعیوند محرز گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/9/21  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/10/6 
رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 782 مورخ 1396/8/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حمزه ناظری فرزند 
سرهنگ بشماره شناسنامه 3705  صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
عمارت مسکونی به مساحت  329 متر مربع پاک 1فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 7 
خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم به کاوکالی  خریداری از مالک رسمی آقای شیخمراد 
نورعلیوند محرز گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/9/21  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/10/6 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

متن آگهی 
خواهان ناصر ناصری فر به طرفیت میاد چشم بنام به خواسته الزام به تنظیم سند 
جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  حقوقی  و  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خودرو 
آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  اختاف  حل  شورای  شعبه 16  به  رسیدگی 
خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ ( ارجاع و به کاسه 
9609986656600184 )960186( ثبت گردیده است که وقت رسیدگی آن به تاریخ 
1396/10/25 ساعت 09:00 صبح تعیین گردیده است و مفاد دادخواست بدین شرح 
اعام می گردد که خواهان تقاضای الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی خودرو سواری 
پژو 206 مدل 80 به شماره پاک 88 ایران 996 ل 26 مقوم به مبلغ 3/000/000 
تومان با انضمام به هزینه دادرسی و کلیه خسارات وارده دادرسی را داشته است و به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت غیابا اتخاذ 

تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور. 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بدینوسیله به متهم اقای محمد رضا بهادر فرزند عزت اله که حسب شکایت خانم شهناز 
مسعودی فرزند عیسی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب این دادگاه 
می باشد وفق ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری اباغ می شود که در وقت رسیدگی 
1396/10/27 روز چهارشنبه راس ساعت8/30 صبح جهت تفهیم اتهام و اخذ اخرین 

دفاع احتمالی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید.
م الف 96/2۰/6136 رئیس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دوشهرستان بهشهر 

دادنامه
952۴57

شهرستان  دو  کیفری  104دادگاه  کاسه9509982645001262شعبه  پرونده 
شهریار)104جزایی سابق(

نصیرآباد  آباد  شهریارخ  نشانی  به  اسمعیل  فرزند  جعفردیهیمی  شکات:1-آقای 
شهرک طالقانی شقایق 4پ3ط1 ز1

2-خانم آذر ایمانی فرزند خدایاربه نشانی شهریارخ آباد نصیرآباد شهرک طالقانی 
شقایق 4پ3ط1

متهمین:1-آقای زکریا سلیمی فرزند عباسعلی به نشانی شهریار-نصیرآباد-خ امام 
خمینی-ک خمینی5-پ23

2-آقای زینب عباسی فرزند چراغعلی به نشانی مجهول المکان
اتهام ها:1-دشنامی2-توهین به اشخاص عادی

رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای ذکریا سلیمی فرزند عباسعلی دایربرتوهین موضوع شکایت1-
آذرایمانی فرزند عباسعلی و2-جعفردیهیمی فرزند اسماعیل بدین شرح که شکات 
حاوی  های  پیامک  ارسال  با  اقدامی  طی  متهم  است  مدعی  شکایتی  تقدیم  طی 
به  توجه  با  دادگاه  نموده حالیه  بزه معنونه  ارتکاب  به  آمیزمبادرت  توهین  مطالب 
واقرارصریح  معموله  تحقیقات  مجموع  انتظامی  مرجع  از  گزارش  واصله  شکایت 
وقرائن  وسایردالیل  ارسالی  های  پیامک  متن  وماحظه  متهم  صحت  به  ومقرون 
فلذا  دانسته  ومسلم  را محرز  نامبرده  توسط  معنونه  بزه  ارتکاب  پرونده  در  موجود 
مستندا به ماده134از قانون مجازات اسامی وماده608از همان قانون تعزیرات وبا 
رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مشارالیه را به پرداخت دو فقره یک میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید با تاکید براینکه درهریک 
علل  از  یکی  به  اشد  واگرمجازات  اجراست  قابل  اشد  مجازات  فقط  فوق  موارد  از 
قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد 
واما پرونده در خصوص شکایت شکات علیه خانم زینب عباسی معد اتخاذ تصمیم 
با ثبت  اوراق پرونده بدل تهیه شده و  از  تا دراین خصوص  نبوده ومقرر می دارد 
مجدد بنظربرسد رای صادره حضوری بوده وظرف مدت بیست روزازتاریخ اباغ قابل 

اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است.م.الف:29571
رئیس شعبه یک صد وچهاردادگاه کیفری دو شهرستان شهریار-رضا جواد زاده

آگهی احضارمتهم 
)مربوط به دادسرا ونیزدادگاه درفرض عدم وجود کیفرخواست(

درپرونده کاسه951493این شعبه  رضا بهادری به اتهام سرقت مقرون به آزار،تهدید 
وتوهین موضوع شکایت ابوالفضل حسین زاده تحت تعقیب قرارگرفته است با عنایت 
دادگاههای  دادرسی  آئین  ماده174قانون  اجرای  ودر  متهم  بودن  المکان  مجهول  به 
عمومی وانقاب درامورکیفری به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف مهلت30روزاز انتشاراین 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم 

حضورمطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م.الف:29559
منشی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم ناهید بهبودی فرزند 

شکات آقایان و خانمها بهرام جمالی-وحید لشکری-بنفشه خسروی علی بابالو-سمیرا 
ابراهیم زاده-اکرم علی یاری-شوکت کارخانه-علی صفری-کبری جعفری  متهم : رحمان 
عظیمی -ناهید بهبودی اتهام :خیانت در امانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9209982643601592 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار 
)104 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/6/5ساعت 9/30تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوناده و 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 اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م.الف.29569
منشی شعبه 1۰۴ دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان شهریار ) شعبه 1۰۴ دادگاه جزایی سابق ( -بهروز آزادی

آگهی احضار متهم مجهول المکان 
نظر به اینکه در پرونده کاسه 950551-9د شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقاب شهریار موضوع شکایت آقای اسماعیل خوشبخت علیه امیر کانتری فرزند کاظم 
دائر بر فروش مال غیر می باشد و شما نیز متواری گردیده اید با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بودن دسترسی به شما مقدور نبوده،فلذا 
بدینوسیله به شما اباغ می شود در راستای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری ظرف 
یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه نهم 
دادیاری دادسرای شهریار حاضر شوید و در غیر اینصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد 

آمد.م.الف.29566
دادیار شعبه نهم دادیاری دادسرای شهریار -محمد شالی

آگهی احضار متهم مجهول المکان
نظر به اینکه در پرونده کاسه 950354-9 د شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقاب شهریار موضوع شکایت آقای ابوالفضل کرمی فرزند نعمت اهلل علیه مهدی حسینی 
دائر بر ضرب و جرح عمدی با چاقو می باشد و شما نیز متواری گردیده اید با توجه به 
محتویات پرونده و اظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بودن دسترسی به شما مقدور 
نبوده،فلذا بدینوسیله به شما اباغ می شود در راستای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام خود در 
شعبه نهم دادیاری دادسرای شهریار حاضر شوید و در غیر اینصورت اقدام مقتضی بعمل 

خواهد آمد.م.الف.29565
دادیار شعبه نهم دادیاری دادسرای شهریار -محمد شالی

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی اماک 

و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/9/20  
برابر رای شماره 139660301057008652 مورخ96/8/25   صادره از هیات رسیدگی به 
اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی اماک و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/20 تصرفات آقای نصرت اله عاشوری سرور فرزند قوچعلی 
بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 109/63مترمربع 
ثبتی ششدانگ  پرونده  محتویات  برابر  و  گردیده  محرز  پاک 68-اصلی  از  قسمتی 
قریه عبدآباد پاک 68-اصلی با کلیه ملحقات ومستثیات از طرف بانو صفیه کامرانی 
تقاضای ثبت شده آگهی های نوبتی وتحدیدی منتشرولی تحدید حدود نشده ودراجرای 
از سوی وزارت مذکور  از واگذاری به وزارت کشاورزی  مقررات اصاحات ارضی پس 
بصورت سهام مشاعی به زارعین صاحب نسق قریه واگذار شده است از جمله برابر سند 
1364مورخ42/12/1مقدار 6سهم مشاع از144سهم ششدانگ ششدانگ قریه بنام آقای 
ابراهیم سرمست واگذار شده ونامبرده درجلسه هیات حضورنیافته لذا هیات مقررنموده 
با اعمال ماده3قانون مذکور ونیزماده13آیین نامه اجرایی آن مصوب 1391/4/25 نسبت 
به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود وبدینوسیله مفاد رای صادره 
به مالک ونیز اشخاص ذینفع جهت اطاع آگهی تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض 
دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد 
واماک شهریار تسلیم ورسید آن را دریافت دارند بدیهی است در صورت عدم اعتراض 
ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود 

ضمنا صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:29612
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی 

تاریخ انتشارنوبت اول:1396/9/21تاریخ انتشارنوبت دوم: 1396/10/6

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی  و دادخواست ضمائم 

شاکی : عباس جاویدان متهم : محمد علی باقری اتهام : خیانت در امانت مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9509982644500599 شعبه 104 دادگاه 
کیفری دو شهرستان شهریار) 104 جزایی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 2/2/ 
1397ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 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 اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 1۰۴ دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان شهریار ) شعبه 1۰۴ دادگاه جزایی سابق 
(- بهروز آزادی م.الف.2957۰

دادنامه
تاریخ رسیدگی:96/8/17    شماره پرونده:377/5/96   شماره دادنامه:96/9/1-96-807

مرجع رسیدگی:قاضی شورای حل اختاف شهرستان شهریار
خواهان:آقای افضل سعادتی تختمشلو فرزند ابراهیم

خوانده:آقای حجت استقامت نژاد فرزند عباس 
خواسته:مطالبه وجه به میزان یکصد میلیون ریال بابت یک فقره رسید عادی به انضمام 

هزینه های دادرسی وتاخیرتادیه
گردشکار:خواهان به شرح فوق علیه خوانده اقامه دعوی نموده که خواستارصدوررای 
مطالبه که پس از رسیدگی در شورا وثبت به کاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده بتصدی امضاء کننده زیرتشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده پس از 

وصول نظریه شورا ختم رسیدگی را اعام وبه شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.
رای قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای افضل سعادتی تختمشلوفرزند ابراهیم به طرفیت 
آقای حجت استقامت نژاد فرزند عباس به خواسته مطالبه وجه یکصد میلیون ریال بابت 
یک فقره رسید عادی با این توضیح که خواهان به شرح دادخواست تقدیمی واظهاراتش 
در جلسه رسیدگی بیان داشته نظربه ارائه مستندات خواهان که داللت بر استقراردین 
به میزان خواسته درعهده خوانده داشته ارائه وتقدیم اصول مستندات مذکور در ید 
مدعی داللت بقاء دین واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
را دارد خوانده با توجه به اباغ قانونی درجلسه رسیدگی حاضرگردیده/نگردیده ودرمقابل 
دعوی مطروحه دفاعی یا ایرادی به عمل نیاورده ودلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش به 
شورا ارائه ننموده است بنابراین اشتغال ذمه خوانده محرزاست لذا قاضی شورا دعوی 
مطروحه را وارد دانسته ومستندا به مواد194-198-515قانون آیین دادرسی مدنی وبند 
1ماده11قانون شورای حل اختاف خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به 
انضمام هزینه دادرسی هفتصد وده هزار ریال تاخیرتادیه ازتاریخ 96/5/8تا اجرای حکم 
در حق خواهان صادرواعام می نماید رای صادره حضوری/غیابی بوده وظرف20روز پس 
از اباغ قابل واخواهی دراین شورا وظرف20روز دیگرپس از آن قابل تجدید نظرخواهی 

دردادگستری شهرستان شهریارمی باشد.م.الف:29603
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار-بیرامی

آگهی
96۰368

شاکی مهین دخت امینی - منوچهر امینی شکایتی علیه متهم کریم محمدی دایر 
مشارکت و معاونت در جعل سند تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهریار نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار ) 104 جزایی 
سابق ( واقع در شهرستان شهریار ارجاع و به کاسه 960368 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/11/14 و ساعت 9 تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.در صورت عدم 
حضور یا معرفی ننمودن وکیل و عدم ارایه الیحه غیابی رسیدگی و رای صادر خواهد 

شد.م.الف.29568
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 1۰۴ دادگاه دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار ) 1۰۴ جزایی 
سابق (- آسیبی

آکریل آمید؛ سمی پنهان در غذاهای خوشمزه
مریم قادری قهفرخی

شیمیائی  ترکیب  یک  آمید  آکریل 
در  که  غذائی  مواد  در  که  است 
می  فرآوری  و  طبخ  باال  دماهای 
از  برخی  شود.  می  تشکیل  شوند، 
این فرآیندها عبارتند از سرخ کردن، 
محصوالت  پخت  و  کردن  برشته 
اولیه  ساز  پیش  ترکیبات  نانوائی. 

این ترکیب خطرناک عبارتند از اسیدهای آمینه و ترکیبات 
قندی که به صورت طبیعی در بسیاری از مواد غذائی وجود 
خطرناک  آمید  آکریل  حاوی  غذاهای  مصرف  آیا  دارند. 
است  آن  از  حاکی  حیوانی  مطالعات  از  بسیاری  است؟ 
را  ترکیب  این  باالی  مقادیر  که  آزمایشگاهی  حیوانات  که 
سال  در  دارند.  قرار  سرطان  معرض  در  اند،  کرده  مصرف 
2010 کمیته مشترک کارشناسان سازمان بهداشت جهانی 
و غذا و داروی آمریکا تشکیل شد و آکریل آمید به عنوان 
یکی از ترکیبات خطرناک برای سامت انسان معرفی شد. 
را  مدت  طوالنی  مطالعات  انجام  کمیته  این  وجود  این  با 
جهت بررسی همه جانبه اثرات این ترکیب خطرناک روی 

انسان را پیشنهاد داد. 
غذائی  مواد  در  بار  اولین  برای  زمانی  چه  آمید  آکریل 
در  همیشه  احتماالً  آمید  آکریل  شد؟  داده  تشخیص 
در  آن  تشخیص  وجود  این  با  دارد  وجود  پخته  غذاهای 

زنجیره ی غذائی برای اولین بار در سال 2002 رخ داد. 
شود؟  می  تشکیل  غذائی  مواد  در  چگونه  آمید  آکریل 
آمید  آکریل  اولیه  سازهای  پیش  شد،  گفته  که  همانطور 
طی  که  باشند  می  )آسپاراژین(  آمینه  اسیدهای  و  قندها 

فرآوری مواد غذائی در دمای باال تشکیل می شوند. 
تشکیل  به  منجر  پخت  و  فرآوری  های  روش  از  کدامیک 
نظیر  پخت  باالی  بسیار  دماهای  شود؟  می  آمید  آکریل 
منجر  نانوائی  پخت محصوالت  کردن،  برشته  کردن،  سرخ 
به تشکیل این ترکیب در مواد غذائی می شود. جوشاندن 
ندارند.  تاثیری روی تشکیل آکریل آمید  و بخار پز کردن 
نظیر  گیاهی  منشاء  با  غذاهای  در  معموالً  آمید  آکریل 
سیب زمینی، غات و قهوه تشکیل می شود. در محصوالت 
نمی  تشکیل  معموالً  آمید  آکریل  لبنی،  و  ماهی  گوشتی، 
است.  جزئی  بسیار  آن  مقدار  تشکیل  صورت  در  یا  شود 
های پخت  زمان  آمید طی  آکریل  توان گفت  در کل می 

طوالنی در دمای باال تشکیل می شود. 
آیا میزان آکریل آمید در غذاهای ارگانیک مشابه غذاهای 
بیشتر  آمید  آکریل  تشکیل  که  آنجایی  از  است؟  معمولی 
لذا  غذا،  نوع  تا  دارد  بستگی  غذائی  ماده  پخت  شرایط  به 
غذاهای ارگانیک هم پس از فرآوری حاوی مقادیر مشابهی 
از آکریل آمید در مقایسه با غذاهای معمولی خواهند بود. 
ادامه دارد...

یادداشت

»نه« مجلس به افزایش عوارض 
خروج از کشور

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
افزایش عوارض  برای  پیشنهاد دولت  گفت: 
خروج از کشور از 75 به 220، 330 و 440 
هزار تومان به ازاء تعداد سفرها مورد مخالفت 

نمایندگان مجلس قرار می گیرد.
ایرانی  باستانی گفت: تعداد مسافران  سعید 
زیارتی،  سفرهای  برای  سال  طول  در  که 
خارج  کشور  از  تفریحی  و  کاری  تحصیلی، 
می شوند بالغ بر 10 میلیون نفر است اما آمار 
دقیقی وجود ندارد که گفته شود چه میزان 

از این سفرها سفرهای تفریحی است.
مجلس  در  حیدریه  تربت  مردم  نماینده 
این  دولت مردان  استدالل  اگر  داد:  ادامه 
کشور  از  خارج  به  که  هموطنانی  که  باشد 
سفر می کنند، درآمد باالیی دارند پس باید 
بپردازند،  هم  را  »خوشگذرانی شان«  هزینه 
باید گفت وقتی مشخص نیست چه میزان 
باید  چرا  است  تفریحی  سفرهای  سفرها  از 
که  کرد  تصمیمی  درگیر  را  مردم  آحاد 
موجب مضاعف شدن فشار اقتصادی بر مردم 

می شود؟

علت حذف طرح جلوگیري 
ازافزایش جمعیت

 احمد همتی سخنگوی کمیسیون بهداشت 
به تسنیم   و درمان مجلس شورای اسامی 
گفت: در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس، 
طرح جلوگیری از افزایش جمعیت و کاهش 
و  رفت  بار  چندین  از  پس  که  باروری  نرخ 
برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، از این 
شورا اعاده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

حضور  با  که  جلسه  این  در  افزود:  وی 
شد،  برگزار  نگهبان  شورای  اعضای  از  یکی 
اعضای کمیسیون معتقد بودند که با توجه 
و  آیین نامه ها  در   بهداشت  وزارت  اینکه  به 
از  را  بیمارستان  ها  کلیه  بخش نامه هایی، 
اقداماتی که منجر به کاهش نرخ باروری و 
جلوگیری از افزایش جمعیت می شود، منع 
کرده است، بنابراین، این طرح از دستورکار 
کمیسیون خارج و پس از رأی گیری حذف 
که  بودند  معتقد  کمیسیون  اعضای  شد؛ 
طرح این  پیگری  و  ادامه  برای   لزومی 

 وجود ندارد.

خبر

آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
حدود  از  درصد   10  /  26 گفت:  پزشکی 
365 هزار مرگ ساالنه در کشور در حوادث 
رخ می دهد یعنی از هر 10 مرگ یکی در 

سوانح است.
ایرج  ایرنا،   از   نقل  به  زمان  گزارش  به 
حریرچی روز دوشنبه در جشنواره کشوری 
مرکز  در  حوادث  و  سوانح  از  پیشگیری 
همایش های صدا و سیما افزود: 6 / 1 درصد 
از این مرگ ها در حوادث عمدی و 4 / 6 
درصد آنها در حوادث ترافیکی رخ می دهد.

معاون کل وزارت بهداشت افزود: بسیاری از 
این مرگ ها برای افراد زیر 40 سال رخ می 
دهد افرادی که سرپرست خانواده هستند و 
چشم های گریان زیادی را به دنبال خود 
میلیون   39 حدود  ساالنه  گفت:  دارند.وی 
ناخالص  تولید  درصد   6  / معادل 48  دالر 
ملی در حوادث و سوانح کشور از بین می 
رود.حریرچی افزود: حدود 10 درصد از کل 
بستری های کشور، مصدومان سوانح هستند 
و سال 95 حدود 768 هزار مصدوم حوادث 
در بیمارستان بستری شدند و فاکتور هزینه 
بیمارستانی آنها هزار و 189 میلیارد تومان 

بود که به بیمه ها تحمیل شد.
حریرچی خاطرنشان کرد: باید برای حوادث 
مختلف در کشور آمادگی داشته باشیم، در 
حادثه  دچار  پاسکو  ساختمان  یک  تهران 

شد، کل شهر و مملکت درگیر شدند و عالی 
ترین مقامات کشور به محل حادثه آمدند 
اگر خدای نکرده حادثه در تهران رخ دهد 
مشکات مهمی در کشور بروز پیدا می کند.

های  بیمارستان  وضعیت  کرد:  اظهار  وی 
کشور برای مقاومت در برابر زلزله مناسب 
نیست، بررسی های وزارت بهداشت در سال 
86 نشان می داد که 73 درصد بیمارستان 
های  بیمارستان  درصد   87 و  کشور  های 
تهران فرسوده است و در برابر زلزله مقاوم 
در  گفت:  بهداشت  وزیر  مقام  نیست.قائم 
برای  که  اقداماتی  با  گذشته  سال  چهار 

از جمله  شد  انجام  ها  بیمارستان  نوسازی 
بیمارستانی جدید،  تخت  هزار  ساخت 24 
میزان بیمارستان های غیر مقاوم در کشور 
به 45 درصد و در تهران به 75 درصد رسید.

این مدت هر سال حدود 6  در  افزود:  وی 
هزار تخت بیمارستانی جدید ساخته شده 
قبلی  های  دولت  در  که  حالی  در  است 
ساخته  بیمارستانی  تخت   1700 حداکثر 
می شد، البته ادعایی نداریم و هنوز شاخص 
به  تهران  در  بیمارستانی  تخت  نسبت 

جمعیت بسیار پایین است.
به  ژاپن  مثل  کشوری  در  گفت:  حریرچی 

ازای هر هزار نفر 13.5 تخت، در ترکیه و 
شرقی  مدیترانه  منطقه  کشورهای  برخی 
بسیار  اروپایی  کشورهای  در  و  تخت   2.5
در  که  حالی  در  است  میزان  این  از  بیش 
هنوز  جمعیت  نفر  هزار  هر  ازای  به  ایران 

کمتر از دو تخت بیمارستانی داریم.
وی افزود: برنامه وزارت بهداشت این است 
های  بیمارستان  میزان  سال 1399  تا  که 
فرسوده کشور را به 30 درصد و در تهران 
به 38 درصد برسانیم و برای این کار برنامه 
ها  بیمارستان  جایابی  اینکه  ضمن  داریم؛ 
نیز به جای تمرکز در مرکز شهر که همین 
االن و در شرایط معمولی نیست دسترسی 
به آنها سخت است، در مناطق غیر مرکزی 
خواهد  ها  بزرگراه  نزدیکی  در  و  اطراف  و 
بود که دسترسی به آنها آسان باشد. بیشتر 
نیز مجتمع های بزرگ  بمیارستان ها  این 
باالی 400 تخت نه بیمارستان های کوچک 
ادامه  بهداشت  وزیر  مقام  بود.قائم  خواهد 
داد: در کنار این همه خبرهای بد، خبرهای 
خوبی هم وجود دارد به عنوان مثال میزان 
 85 سال  در  رانندگی  حوادث  های  فوتی 
حدود 27هزار نفر بود و اکنون به کمتر از 
16 هزار نفر در سال رسیده است و نسبت 
نفر جمعیت در  به صد هزار  ها  این مرگ 
ایران اکنون حدود 19 است که نسبت به 

کشورهای منطقه با 20.7 کمتر است.

10درصد مرگ های کشور در حوادث رخ می دهد

که  کرد  اعام  انتظامی  نیروی  سخنگوی 
هیچ گزارشی از مخدری به نام »دستمال« 
به  زمان  گزارش  ندارد.به  وجود  پلیس  در 
منتظرالمهدی  سعید  سردار  ایسنا،  از  نقل 
به  پاسخ  در نشست خبری دیروز خود در 
نام   به  مخدری  وجود  درخصوص  سوالی 
گونه  هیچ  پلیس  کرد:  اظهار  »دستمال« 
گزارشی درباره دستمال های مرطوب کننده 
مخدر   و  تواهم زا  و  روانگردان  اعتیادزا، 
»دستمال« را تایید نمی کند اما توجه داشته 
مواد  نوع  از 700  بیش  دنیا  در  که  باشید 
مخدر و توهم زا وجود دارد و احتمال دارد 
فروش  به  مخدر  نام های  با  مخدرها  این 
پدیده  به  اشاره  با  همچنین  برسد.وی 
کرد:  اظهار  اعتیاد  معضل  و  موادمخدر 
متاسفانه باید بگویم که موادمخدر یک خطر 
جدی است که جامعه را تهدید می کند و 

این خطر کنار گوش همه ما است و همه 
ما باید نسبت به عوارض این پدیده حساس 
باشیم.وی با بیان اینکه خانواده ها، آموزش و 
پرورش و دیگر نهادها در پیشگیری از شیوع 
دارند، گفت: متاسفانه  اعتیاد نقش موثری 
ارزیابی های ما نشان می دهد که دروازه ورود 
به اعتیاد و مصرف موادمخدر، مصرف سیگار 
انتشار  با  انتظامی  نیروی  است.سخنگوی 
آمارهایی از اعتیاد در کشور اظهار کرد: در 
حال حاضر میانگین سنگین اعتیاد در کشور 
سال   26 زنان  برای  و   24 مردان  برای  ما 

است اما سن شروع موادمخدر به 15 سالگی 
رسیده است که این یک زنگ خطر جدی 
بیان  با  است.منتظرالمهدی  ما  همه  برای 
نفر  میلیون  از 255  بیش  در جهان  اینکه 
معتاد داریم، خاطرنشان کرد: این افراد بیش 
از 700 نوع موادمخدر، توهم زا و روانگردان 
 700 از  بیش  واقع  در  می کنند  مصرف  را 
شده  شناخته  جهان  در  موادمخدر  نوع 
اشکال و شکل و ظاهر  مواد  این  است که 
متفاوتی دارند.سخنگوی نیروی انتظامی از 
افزایش 13 درصدی کشفیات موادمخدر از 

ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون 525 هزار کیلوگرم 
که  شده  کشف  کشور  در  موادمخدر  انواع 
درصد قابل توجهی از آن مخدر تریاک بوده 
با 10  برابر  تریاک  کیلوگرم  است. هر یک 
کیلوگرم  یک  هر  و  بوده  مرفین  کیلوگرم 
با 10 کیلوگرم هروئین است. برابر  مرفین 

منتظرالمهدی همچنین با انتقاد از افزایش 
اظهار کرد:  افغانستان  کشت موادمخدر در 
در سال جاری میادی نسبت به سال قبل 
شاهد افزایش 60 درصدی کشت تریاک در 
مزارع افغانستان هستیم؛ به طوری که بالغ بر 
321 هزار هکتار از زمین های افغانستان در 
اختیار کشت تریاک قرار می گیرند که این 
تریاک  کیلوگرم  میلیون  تولید 9  به  منجر 
در سال جاری شده و افزایش 90 درصدی 

تولید در این کشور را نشان می دهد.

 نخستین واکنش رسمی پلیس
 به مخدر»دستمال«
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مشترکان برق و گاز در بودجه پیشنهادی ۹۷ 
بیمه می شوند

وزارت نیرو مطابق الیحه پیشــنهادی بودجه 1397 اجازه دارد برای بیمه 
خســارت های مالی و جانی مانند فــوت، نقص عضو و جبران هزینه های 
پزشکی ناشــی از انفجار، آتش سوزی و مســمومیت مشترکان ماهانه از 
هر واحد مســکونی مشترک برق مبلغ یک هزار ریال بگیرد.بر اساس این 
گزارش، در بند )ح( تبصره 6 کلیات الیحه بودجه 1397 کل کشــور آمده 
اســت: مطابق ماده )12( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقــررات مالی دولت، به هــر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق 
شرکتهای تابع اجازه داده می شود ماهانه از هـــر واحد مسکونی مشترک 
گاز 2 هزار ریال و از هر واحد مســکونی مشترک برق مبلغ یک هزار ریال 
گرفته شــود و برای موارد مندرج در ماده 12 قانون الحاق برخی موارد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بـــه مصرف برسانند.بر اساس 
این بند، مشترکان روستایی 50 درصد این مبالغ را می پردازند. برای بیمه 
مشــترکان گاز و برق شهری و روستایی و ســکونتگاه های عشایری باید 

مناقصه بین شرکت های بیمه برگزار شود.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

در حالی که افزایش تعداد ســکوهای حفــاری نفتی در آمریکا در 
هفته گذشــته حاکی از افزایش بیشتر تولید نفت این کشور دارد 
که می تواند موجب تضعیــف تاش های اوپک و متحدانش برای 
برقراری توازن در بازار شود، قیمت نفت دیروز با کاهش مواجه بود.

بر اســاس این گزارش، به گفته تجار، اظهارات وزیر نفت کویت 
مبنی بر اینکه اوپک و دیگر تولیــد کنندگان نفت قبل از ژوئن 
ســال آینده امکان خروج از توافق را مورد بررســی قرار خواهند 
داد نیز بر بازار ســایه افکنده است.بر اساس این گزارش، قیمت 
هر بشکه نفت خام آمریکا دیروز با 22 سنت، معادل 0.4 درصد 
کاهش به 57 دالر و 14 سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت برنت 
هم دیروز 25 سنت معادل 0.4 درصد کاهش داشت و به 63 دالر 

و 15 سنت رسید.
شــین چانل، تحلیلگر بازار نفت در این بــاره گفت: »بزرگترین 
نگرانــی برای ســرمایه گــذاران در حال حاضــر افزایش تعداد 
ســکوهای حفاری در آمریکاســت که می توانــد توافق اوپک و 
روسیه را در هنگام نشست آنها برای ارزیابی توافق کاهش تولید 
در ژوئن 2018 به خطر بیندازد.«تعداد سکوهای حفاری نفت در 
آمریکا در هفته منتهی به 8 دســامبر با 2 مورد افزایش به 751 
سکو رســید که باالترین رقم از ماه سپتامبر تاکنون بود.افزایش 
تعداد ســکوهای حفاری به معنای در پیش بودن افزایش بیشتر 
تولید نفت آمریکاست. تولید نفت این کشور نسبت به اواسط سال 
2016 بیش از 15 درصد رشد داشته و به 9.71 میلیون بشکه در 
روز رسیده است.این باالترین رقم تولید نفت آمریکا از اوایل دهه 
1970 میادی تاکنون است و فاصله چندانی با میزان تولید نفت 

دو تولید کننده بزرگ یعنی روسیه و عربستان ندارد.

کوتاه از انرژی

  قرارداد سوآپ نفت ایران و عراق 
یک ساله است

»جبار اللعیبی« وزیر نفت عــراق اعام کرد: مدت 
قرارداد تهران - بغداد برای سواپ تا 60 هزار بشکه 
نفت کرکوک عراق با نفت ایران یک ســاله است و 
می تواند دوباره تمدید شود.در این قرارداد که پایان 
هفته گذشــته به امضا رســید، مقرر شده که ایران 
نفتی با همان کیفیت و مشــخصاتی که از کرکوک 

دریافت می کند به بنادر جنوبی عراق عرضه کند.

نحوه خروج از توافق اوپک تا 6 ماه 
دیگر مذاکره می شود

به گزارش رویترز، »عصام المرزوق« وزیر نفت کویت 
اعام کرد که ســازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و دیگر کشــورهای توافق کننده در برنامه 
کاهــش تولید، پیش از ماه ژوئــن 2018 میادی، 
امکان و نحوه صحیح خروج از توافق جهانی کاهش 
تولید را مــورد مطالعه قرار خواهنــد داد.به گفته 
المرزوق، هر چند ماه یک بار نشست کمیته نظارتی 
وزیران برگزار خواهد شــد تا دربــاره این موضوع 
رایزنــی کنند و در صورتی که بازار نفت تا ماه ژوئن 

سال میادی آینده به توازن برسد.

اشتیاق مصر برای همکاری نفتی با کویت

»طارق المولــی« وزیر نفت و منابع طبیعی مصر برای 
همکاری با کویت در حوزه انرژی ابراز اشتیاق و آمادگی 
کرد.المولی گفت: ما تاکنون حق امتیاز اکتشــاف نفت 
در مصر را به بســیاری از شرکت های کویتی از جمله 
شــرکت انرژی و شرکت اکتشاف نفت این کشور اعطا 
کرده ایم و قرارداد خرید ماهانه دو میلیون بشکه نفت 

از کویت نیز به امضای دو کشور رسیده است.

 چین در فصل سرما به نیروی
 هسته ای روی می آورد

منطقه شــمالی چین برای تامین برق و گرما در فصل 
زمستان قصد دارد به جای ذغال سنگ به نیروی هسته 
ای روی آورد. شــرکت دولتی نیروی هســته ای چین 
بتازگی یک آزمایش موفق 168ساعته را بر روی رآکتور 

هسته ای گرمایشی با نام »یانلونگ« انجام داده است.

نفت در جهان

پخــش  و  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
فرآورده هــای نفتی با بیــان اینکه حضور در 
برندسازی جایگاه های سوخت اجباری نیست، 
گفت: 86 شــرکت برای برندینگ جایگاه های 
ســوخت ثبت نام کرده اند که 25 شــرکت در 
حال حاضر فعال هســتند.به گزارش زمان به 
نقل از ایرنا، علیرضا صادق آبادی با اشــاره به 
حضورش در نشست کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسامی با بیان این مطلب افزود: هیچ 
الزامی مبنی بر حضــور جایگاه داران در طرح 
برندینگ جایگاه های سوخت وجود ندارد، اما 
نبایــد افراد در کســب و کار یکدیگر دخالت 
کنند لذا فردی کــه در قالب طرح برندینگ 
فعالیت می کند نباید برای افرادی که خارج از 
این طرح فعالیت می کنند و بالعکس مشکلی 
ایجاد کننــد. مدیرعامل شــرکت پاالیش و 
پخــش فرآورده های نفتی با بیان اینکه زمانی 
که اجباری وجود نــدارد بین برندی که هزار 
جایگاه را تحت پوشش قرار داده و شخصی که 
یک جایگاه دارد تفاوتی قائل نیستیم، ادامه داد: 
اگر جایگاه داری صرفه و صاح خود را در این 
دید که در زیرمجموعه برند قرار گیرد می تواند 
اقدام به این کار کند در غیر این صورت هیچ 
اجباری وجود ندارد.صادق آبادی اظهار داشت: 

اگر اجباری در این طرح قرار داده شــده بود و 
اظهار می شــد که اگر جایگاه داران عضو برند 
نشوند به آنها سوخت و پول داده نمی شود و 
یا با آنها کار نمی شد باید نگرانی ایجاد می شد، 
امــا در حال حاضر جــای نگرانی وجود ندارد 
البته گفته نمی شــود طرحی که تدوین شده 
مشــکل ندارد اما این طرح باید بازخوردهای 
خود را در مرحله اجــرا اخذ کند.معاون وزیر 
نفت با بیــان اینکه با جایــگاه دارانی که در 
قالب برند فعالیــت می کردند و جایگاه دارانی 
که خارج از برند فعالیت می کردند جلســه ای 
تشکیل شــد، ادامه داد: همین که این آزادی 
وجود دارد که جایگاه داران می توانند در قالب 
طرح برندینگ باشــند یا نباشند یعنی اینکه 
منافع شان به خطر نمی افتد و تمامی خدمات 
به آنها داده می شــود.صادق آبادی افزود: اگر 
آیین نامه ای وجود داشته که بین شرکت های 
صاحب برند و زنجیره ای و جایگاه های شخصی 
تفاوتی قائل شــده اصاح می شود.  وی ادامه 
داد: افرادی که شــرکت های برند را تشــکیل 
داده اند همه جایگاه دار بوده اند و شــخصی از 
صنف رســتوران داری برای اخــذ برند اقدام 
نکرده اســت اما تصمیم گرفته اند که کسب و 

کار خود را توسعه دهند.

معــاون توزیع توانیر گفت: برنامه داریم تا در 
کانشــهر تهران بیش از 5 میلیون المپ پر 
مصرف را با المپ های LED تعویض کنیم 
که ایــن امر می تواند در مدیریت بار مصرف 
پایتخت بسیار موثر باشد.به گزارش زمان به 
نقــل از وزارت نیرو؛ محمودرضا حقی فام در 
مورد اقدامات انجام شده برای مدیریت مصرف 
و تقاضا برای تابستان سال آتی اظهار داشت: 
برنامه های بسیار خوبی در حال تدوین است، 
خوشــبختانه وزیر نیرو نیز تأکید فراوانی بر 
روی این قضیه دارند که امیدواریم بتوانیم با 
جذب اعتبارات بیشتر در این زمینه همانند 
سال گذشته شــاهد کاهش بار قابل توجهی 
باشیم.وی افزود: در سال گذشته توانستیم با 
اجرای برنامه های متنوع از جمله انعقاد بیش 
از 17 هــزار قرارداد با مشــترکین دیماندی 
صنعتی و کشــاورزی بیش از 4000 مگاوات 
از میزان مصرف را کاهش دهیم.چنانچه این 
میزان مدیریت نمی شد بار مصرف تابستان 
به مرز 60 هزار مگاوات نزدیک می شــد که 
در این صورت شبکه برق کشور را با مشکلی 
اساســی مواجه می کرد.  پیــش بینی می 
شــود در تابســتان 97 نیز با رشد بیش از 5 
درصــدی مصرف برق مواجه باشــیم که در 

این صــورت باید با تدوین برنامه های منظم 
و دقیق میزان کاهش بار را تا 6000 مگاوات 
کاهــش داد یعنی 2000 مگاوات بیشــتر از 
تابستان ســال 96.حقی فام با اشاره به برنامه 
های جدید وزارت نیرو برای مدیریت مصرف 
در تابستان سال 97 نسبت به سال گذشته، 
اظهار داشــت:  امســال بنا داریم تا از طریق 
راه اندازی سیستم IOT با همکاری مخابرات 
کشــور، بار سرمایشــی و گرمایشی ادارات و 
ســازمان های دولتــی را مدیریت و کاهش 
دهیم.وی ادامه داد: همچنین بنا داریم تا دو 
مصوبه دولت را به شدت در سال آتی پیگیری 
کنیــم. یکی از این مصوبه های بر تأمین 20 
درصدی برق ادارات و ســازمان های دولتی 
از انرژی های نو و CHPهاســت و دوم نیز 
مصوبه دولت مبنی بــر کاهش 10 درصدی 
مصرف برق توســط همین ادارات و سازمان 
های دولتی است که اجرای این دو می تواند 
در مدیریت مصرف برق در تابستان 97 بسیار 
راهگشار باشــد. همچنین برنامه داریم تا در 
کانشــهر تهران بیش از 5 میلیون المپ پر 
مصرف را با المپ های LED تعویض کنیم 
که ایــن امر می تواند در مدیریت بار مصرف 

پایتخت بسیار موثر باشد.

ثبت نام 86 شرکت در طرح برندینگ 
جایگاه های سوخت

تدوین مصوبه دولت مبنی بر کاهش 
مصرف برق ادارات

آگهی مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محبوبه نیکوئی بروجنی فرزند تیموربه شماره شناسنامه 
62صادره از ایذه مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی شوشتربه 
شماره 8530710036مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد. نوبت اول:96/9/21-

شهرستان باغملکنوبت دوم:96/10/2-نوبت سوم:96/10/12

دادنامه 
پرونده کاسه 9509986611600873 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
 : –شکات  نهایی شماره 9609976613500836  ( تصمیم  آباد )101 جزایی سابق 
1-آقای هادی حیدری فرزند مهدی به نشانی : همدان –بخش اللجین شهر مهاجر 
اول خ امام روبروی مصلی امام حسن مجتبی منزل عیوضی 2-آقای علی عیوضی فرزند 
محمد آقا به نشانی همدان بخش الله چین شهر مهاجران اول خیابان امام –متهم 
:مسعود قنبری به نشانی لرستان خرم آباد ناصر خسرو –نامشخص –اتهام ها : 1-تخریب 

شیشه خودرو 2-ایراد صدمه عمدی با چاقو 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای مسعود قنبری فرزند سید حسن دایر بر ایراد ضرب و 
جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت هادی حیدری فرزند مهدی و تخریب عمدی شیشه 
خودرو موضوع شکایت آقای علی عیوضی فرزند محمد آقا دادگاه نظر به جامع اوراق و 
محتویات پرونده با التفات به شکایت شکات و اظهارات وی که منحصرا از متهم مذکور 
اعام شکایت و طرح دعوا نموده است و با عنایت به اینکه دالیل و شواهد مندرج در 
پرونده از جمله تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات شهود و مطلعیین محلی جملگی 
حکایت از صحت ارتکاب بزه توسط متهم دارد و پزشکی قانونی نیز تاریخ وقوع صدمات 
را همزمان با تاریخ وقوع جرم اعام نموده و متهم نیز در جریان تعقیب متواری بوده 
و تاش مامورین جهت جلب و دستگیری  وی میسر نگردیده و مشارالیه علی رغم 
تشکیل جلسه این دادگاه حاضر نشده و عذر موجهی نیز ارائه نکرده است و دلیلی در 
باب رد اتهامات انتسابی ارائه نکرده است از این رو دادگاه بزهکاری نامبرده را به شرح 
کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب جنبه خصوصی قضیه به جهت عدم 
امکان قصاص منتفی بودن شرایط اجرای آن و تبدیل موضوع به دیه مستند به مواد 
448-449-452-488 از قانون مجاات اسامی مصوب 1392 متهم را به پرداخت دیات 
زیر به نفع شاکی هادی حیدری ظرف یکسال قمری از تاریخ حدوث محکوم مینماید 
1-سه درصد دیه کامل بابت ارش سه عدد جراحت دامیه روی شانه و قدام شانه چپ 
و از باب جنبه عمومی بزه به اینکه فعل ارتکابی عما منجر به اخال در نظم و آسایش 
عمومی گردیده و بیم تجری مرتکب و دیگران را به همراه دارد لذا در جهت حفظ انتظام 
عمومی و دفاع از صیانت جامعه مستند به تبصره ماده 614 از قانون تعزیرات و مجازاتهای 
بازدارنده نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و در ادامه نامبرده 
از باب اتهام تخریب به ماده 677 از قانون تعزیرات به تحمل یک سال حبس تعزیری 
محکوم می نماید الزم به ذکر است که اجرای مجازات با رعایت مجازات اشد انجام خواهد 
گرفت مینماید این رای غیابی محسوب و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه 
است و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان لرستان است . 
رئیس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد –آرش قاسمی . 

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 
اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختاف  حل  هیات  صادره  آرای 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
معصومه  تقاضای  به  مورخه 96/8/20  شماره 8082  رای  کاسه 1142و  1-پرونده 
کردعلیوند فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 184متر مربع 
مجزی شده از پاک 11 اصلی واقع در بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( مراد علی شمسیان 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 15 روز جهت اطاع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عاوه 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 اماک 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 ذیصاح 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 4154721 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/9/21  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/10/6 

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

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به آقای علی پناهی محمود آباد فرزند عظیم 

خواهان آقای حسن ایمانی کولیوند فرزند محمد حسین شکایتی علیه متهم آقای علی 
پناهی محمود آباد فرزند عظیم  به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی به میزان 30 درصد قصور مطرح که به این شعبه ارجاع که به 
شماره پرونده کاسه 9509986612100310   شعبه 105دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد)105 جزایی سابق(  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/27 ساعت 10:00تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 744  قانون آیین دادرسی کیفری  به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی میگردد تا متهم  ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  

حاضر گردد.
رئیس شعبه 1۰5 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – پرویز پور هادی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه

آگهی ماده 10
عرضه  و  تولید  از  حمایت  و  ساماندهی  قانون  موادی  الحاق  قانون  اجرای  نامه  آیین 
مسکن بشرح ذیل اعام می گردد:آقای سلطانمراد نقدیه فرزند خدایار به شماره ملی 
3370061589 ششدانگ یک قطعه  زمین محصور واقع در گهواره –خیایان معلم بخش 
5 کرمانشاه بمساحت 27،25 متر مربع تحت پاک 1525 فرعی از 759 فرعی از 170 
اصلی خریداری از آقای رحمان نقدیه فرزند سلطانمراد به شماره شناسنامه 15762 ضمنا 
اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ انتشار آگهی ظرف بیست )20( 
روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و اماک داالهو تسلیم نماینددر 

غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد . تاریخ انتشار : 96،9،21
خلیل بساطی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو

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 
اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختاف  حل  هیات  صادره  آرای 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کاسه328/96 و رای شماره6969  مورخه 96/7/22 به تقاضای محمد نور 
محمدی فرزند علی عباس  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 106/47 متر 
مربع مجزی شده از پاک 3 فرعی از 2209 اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( طیبه افتخاری 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 15 روز جهت اطاع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عاوه 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 اماک 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 ذیصاح 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 4154719 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/9/21  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/10/6 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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 
اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختاف  حل  هیات  صادره  آرای 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کاسه 422/95 و رای شماره  7432مورخه 96/8/2 به تقاضای فضل اهلل 
همتی نیا فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 85/63 متر مربع 
مجزی شده از پاک 24 فرعی 2091اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد رضا والیزاده معجزی 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 15 روز جهت اطاع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عاوه 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 اماک 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 ذیصاح 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 4154722 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/9/21  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/10/6 

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

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 
اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختاف  حل  هیات  صادره  آرای 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کاسه 328 و رای شماره 7514   مورخه 1396/8/4 به تقاضای محمود 
رضائی مفرد فرزند صید قاسم نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 230متر 
مربع مجزی شده از پاک 1791فرعی 5 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمدرضا احمدیان 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 15 روز جهت اطاع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عاوه 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 اماک 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 ذیصاح 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 4154718 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/9/21  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/10/6 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

رای هیئت /نوبت دوم 
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660301060006914 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای /محمد رضا فارسی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 1468 صادره از تهران  در 
ششدانگ یک باب خانه /به مساحت 79/65 متر مربع پاک 881 فرعی از 7 اصلی واقع 
در ......قریه کاظم آباد ورامین خریداری از مالک رسمی آقای/....شعبان شیر کوند ... محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/7 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/9/21

م.الف 625 ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک طالقان

اگهی فقدان
-71037 شماره  های  وکالتنامه  برابر  عباسی  صبا  وخانم  عباسی  محمد  آقای 
برگ  دو  تسلیم  23ضمن  و18810-1396/4/8دفتر  تهران   194 1396/2/19فتر 
استشهادیه تصدیق شده اعام نموده است که سند مالکیت ششدانگ دو قطعه زمین 
متصل بهم به مساحت 763/21متر مربع به شماره پاک 677فرعی از89 اصلی واقع 
درپردسرحوزه ثبتی شهرستان طالقان به شماره چاپی 184472 الف /83که ذیل دفتر 
53  صفحه  257  شماره ثبت 13194بنام مصطفی عباسی ثبت و صادرو به علت سهل 
انگاری مفقودگردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصاحی به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند 
مالکیت به این اداره تسلیم نماید بذذیهی است چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضی واصل 
نشود ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به 

متقاضیان تسلیم خواهد شد. م/الف 4431
رسول مالمیر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طالقان

آگهی احضار متهم مجهول المکان
نظر به اینکه در پرونده کاسه 950551-9 د شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقاب شهریار موضوع شکایت آقای اسماعیل خوشبخت علیه امیر کانتری فرزند کاظم 
دائر بر فروش مال غیر می باشد و شما نیز متواری گردیده اید با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بودن دسترسی به شما مقدور نبوده،فلذا 
بدینوسیله به شما اباغ می شود در راستای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری ظرف 
یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه نهم 
دادیاری دادسرای شهریار حاضر شوید و در غیر اینصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد 

آمد.م.الف.29566
دادیار شعبه نهم دادیاری دادسرای شهریار -محمد شالی

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660301060007270 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای/عباس علی بیگی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 0صادره از در ششدانگ یک باب 
خانه / به مساحت 72/71 متر مربع پاک 179فرعی از 12اصلی واقع در ..... قریه خیر 
آباد ورامین...... خریداری از مالک رسمی /خانم ..... لیا خانی .... محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/21 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/5

م.الف 668ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به متهم مهرداد نجفی فرد فرزند نصرت اله

وقت رسیدگی ظرف یکماه پس از انتشارآگهی 
نظر به اینکه  پرونده کاسه 961086شعبه چهارم دادیاری  دادسرای عمومی و انقاب 
شهریار موضوع شکایت شاکی حمزخ کاکاوند وغیره علیه شما مبنی برایراد ضرب وجرح  
تحت رسیدگی می باشد با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی بعلت مجهول 
المکان بودن  وعدم دسترسی به شما بدینوسیله به شما اباغ میگردد تا در اجرای ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت 
رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه چهارم دادیاردادسرای شهریار حاضر در 

غیر اینصورت  تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م.الف.29557
دادیارشعبه ۴ دادسرای عمومی وانقالب  شهریار 

رئیــس پایانــه صــادرات میعانــات گازی 
عســلویه گفت: توان پهلودهــی و بارگیری 
همزمان ســه فروند نفتکــش پهن پیکر در 
منطقه پارس جنوبی فراهم شــد.به گزارش 
 زمان به نقل از پایگاه اطاع رســانی شرکت

پایانه های نفتــی ایران، غامعباس حیدری 
رئیس پایانه میعانات گازی عســلویه  اظهار 
داشــت: گام های بســیار مهمی در راستای 
پایانه  عملیاتــی  زیرســاخت های  توســعه 
صادرات میعانات گازی عســلویه برداشــته 
شده و این توسعه، شتاب عملیات پهلودهی، 
بارگیری و تحویل میعانات گازی به مشتریان 
آسیایی و اروپایی جمهوری اسامی را درپی 
داشــته اســت.وی ادامه داد: نکته برجسته 
فعالیت هــای تخصصــی در پایانه های نفتی 

ایران، تــاش نیروهای توانمند صنعت نفت 
در راستای توسعه و مدرن سازی زیرساخت 

ها و تاسیســات اســت که با همت مدیریت 
این شــرکت و تعهد و انسجام کاری در بین 

تاشــگران شــرکت پایانه های نفتی ایران 
محقق شده است.حیدری یادآور شد: رکورد 
پهلودهی ســه فروند نفتکش پهن پیکر در 
گوی های شناور شــماره های 1 تا 3 پایانه 
میعانات گازی عســلویه و همچنین رکورد 
پهلودهی همزمان 10 کشــتی نفتکش در 
پایانــه نفتی خارگ نشــان از تدبیر و همت 
عالی مدیریت و کارکنان این شــرکت برای 
دســتیابی به اهــداف و ماموریت های مهم 
وزارت نفت است.رئیس پایانه میعانات گازی 
عســلویه تصریح کرد: این موفقیت ها سبب 
شده است تا شــرکت پایانه های نفتی ایران 
اســتانداردهای بین المللــی در حوزه های 
مختلف عملیاتی خود را از شرکت های معتبر 

دریافت کند. 

پهلودهی سه فروند نفتکش در پایانه میعانات گازی عسلویه
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متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه بافرض وجود کیفرخواست(                

شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسامشهر  شهرستان  انقاب  و  عمومی  دادگاه      
9610432880003867 در پرونده کاسه 961241/104 برای آقای فرشید خرسند 
به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1396/11/01ساعت 10:00تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد 115 و180 قانون آیئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 1651
مدیر دفتر شعبه 1۰۴دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر

رونوشت آگهي حصر وراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   1137 شماره  شناسنامه  داراي  کاظمی  رقیه  خانم 
960474/66 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی کاظمی بشناسنامه 6 در تاریخ 1391/9/28 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-رقیه کاظمی ش¬ش 1137 متولد 1343 صادره از کرج فرزند اناث متوفی

2-صغری کاظمی ش¬ش 1477 متولد 1349 صادره از کرج فرزند اناث متوفی
3-مدینه کاظمی ش¬ش 9665 متولد 1353 صادره از کرج فرزند اناث متوفی

4-حسین کاظمی ش¬ش 3362 متولد 1358 صادره از کرج فرزند ذکور متوفی
5-مرحومه سکینه ایلیات ش¬ش 583 متولد 1320 صادره از کرج همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 471 م/الف
قاضی شعبه 66 شورای حل اختالف ماهدشت

رونوشت آگهي حصر وراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   1137 شماره  شناسنامه  داراي  کاظمی  رقیه  خانم 
960652/64 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سکینه ایلیات بشناسنامه 583 در تاریخ 1396/7/20 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-رقیه کاظمی ش¬ش 1137 متولد 1343 صادره از کرج فرزند اناث متوفی

2-صغری کاظمی ش¬ش 1477 متولد 1349 صادره از کرج فرزند اناث متوفی
3-مدینه کاظمی ش¬ش 9665 متولد 1353 صادره از کرج فرزند اناث متوفی

4-حسین کاظمی ش¬ش 3362 متولد 1358 صادره از کرج فرزند ذکور متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 471 م/الف
قاضی شعبه 66 شورای حل اختالف ماهدشت

تاثیر فساد بر میزان تجارت کشور

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاثیر فساد بر میزان تجارت کشور را 
تشریح و تصریح کرد: برای مبارزه با فساد نیازمند اقدامات جدی 
برد. باال  را  ارتکاب فساد  باید هزینه های  به طوری که  هستیم؛ 
به گزارش ایسنا، غامحسین شافعی در همایش مبارزه با فساد 
روزگذشته در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: گستردگی 
کانون های فساد و شروع آن لزوم اقدامات جدی  را برای حل این 
اقتصادی،  معضل به وجود آورده است. طبیعتا فساد پیامدهای 
توسعه  مسیر  می تواند  که  دارد  و سیاسی گسترده ای  اجتماعی 
امنیت  تضعیف  کرد:  تصریح  کند.وی  منحرف  را  اقتصادی 
در  موجود  معضات  زیرزمینی،  فعالیت های  افزایش  اقتصادی، 
بخش  معامات،  هزینه های  افزایش  و  سرمایه گذاری  بخش 
کوچکی از آثار فساد به حساب می آید. فساد اعتماد عمومی را 
می کشاند.  نابودی  به  را  اجتماعی  سرمایه های  و  می برد  بین  از 
رشد  می تواند  اداری  فساد  که  می دهد  نشان  مختلف  مطالعات 
سرانه یک کشور را بین یک تا هفت درصد کاهش دهد و کاهش 
یک درصدی فساد می تواند باعث افزایش 3.53 درصدی صادرات 
این  شاهد  داد:  ادامه  ایران  بازرگانی  اتاق  شود.رئیس  کشورها 
هستیم که هزینه های رفتارهای فسادآلود به شیوه های مختلف به 
جامعه و به ویژه فعاالن اقتصادی واقعی که به صورت شفاف عمل 
می کنند، تحمیل می شود. در چنین شرایطی فعالیت های غیرمولد 

به فعالیت های مولد ترجیح داده می شود.

 دالر و سکه کوتاه آمدند

دالر که روز یکشنبه به باالترین نرخ سال 96 رسید، امروز مقداری 
کاهش یافت. اما در مقابل هر گرم طای 18 عیار با تکیه بر روند 
صعودی طای جهانی،  به 128 هزار و 846 تومان رسید.به گزارش 
ایسنا، طی معامات روز گذشته)دوشنبه( ارزش دالر آمریکا در بازار 
آزاد بر خاف روز یکشنبه روند نزولی به خود گرفت و با افت 3 
تومانی، 4214 تومان معامله می شود. از سوی دیگر هر اونس طای 
بسزایی  تاثیر  و سکه  قیمت طا  بر  نرخ دالر  کنار  جهانی که در 
دارد، روند صعودی به خود گرفته و در بازارهای جهانی 1250 دالر 
ارزش گذاری شده است.با توجه به ارزش گذاری دو مولفه اعامی، 
با رشد 208 تومانی به 128 هزار  ارزش هر گرم طای 18 عیار 
و 846 تومان رسیده است.سکه تمام طرح جدید که در چند روز 
گذشته افت و خیز بسیاری را تجربه کرده است، در معامات امروز 
با وجود افزایش ارزش طا در بازار ایران با افت 3500 تومانی مواجه 
شده است. همچنین ارزش نیم سکه 704 هزار، ربع سکه 402 هزار 
و سکه یک گرمی 265 هزار تومان اعام شده است.در میان ارزهای 
مورد بررسی تنها لیرترکیه و یوان چین روند با روند نزولی دالر را 
همراهی کردند و ارزهای یورو، پوند انگلیس و درهم امارات روند 

صعودی به خود گرفتند

حراج بانک کارگشایی، نرخ سکه را کنترل کرد

حراج سکه در بانک کارگشایی طی دو هفته گذشته به خوبی موجب 
کنترل نرخ سکه در بازار شده است.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در شرایطی 
که همه عناصر محرک در بازار ثابت بمانند، افزایش عرضه یک کاال 
می تواند به کاهش قیمت آن بیانجامد. از سوی دیگر در مواقعی 
طبق  کارگشایی  بانک  شود،  می  ایجاد  سکه  نرخ  در  حباب  که 
دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، حراج سکه را در 

دستور کار قرار می دهد.
در دوره اخیر نیز بانک کارگشایی از چهارم آذر ماه حراج سکه را به 
منظور بازگرداندن تعادل قیمت به بازار آغاز کرد و تا روز گذشته، 
حدود 28 هزار قطعه سکه تمام بهار و نیم بهار آزادی را به فروش 
ارائه شده در  با تقریب بیش از 95 درصد، همه نرخ های  رساند. 
حراجی های بانک کارگشایی پایین تر از نرخ بازار بوده و در نتیجه 

نرخ بازار را با کاهش مواجه کرده است.
نرخ سکه متاثر از دو عامل اساسی قیمت طا و نرخ دالر در بازار آزاد 
است. اطاعات موجود نشان می دهد گرچه نرخ جهانی طا طی دو 
هفته اخیر کاهش یافته، اما قیمت آن در بازار داخلی با نوسان همراه 
بوده است. از سوی دیگر روند نرخ دالر چه در بانک مرکزی و چه در 
بازار آزاد طی این مدت به طور کامل صعودی بوده و در نتیجه نرخ 

سکه نمی توانسته ثابت بماند.
در چنین شرایطی، افزایش عرضه سکه، شیب شدید افزایش نرخ این 
کاال را کنترل کرده، به طوری که این عدد بر روی حدود یک میلیون 

و 400 هزار تومان تثبیت شده است.
طبیعی است تا زمانی که حراج سکه ادامه یابد و شاهد تغییرات 
غیرقابل پیش بینی در نرخ طا یا دالر نباشیم، روند کنونی باز هم 

قابل تصور خواهد بود.

خبر

سرمایه گذاری 11 میلیارد دالری 
خارجی ها در ایران

مدیرکل سرمایه  گذاری خارجی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اعام این که از ابتدای دولت 
یازدهم تاکنون 11 میلیارد دالر سرمایه  گذاری 
خارجی در حوزه صنعت، معدن و تجارت مدنظر 
قرار گرفته، گفت: آلمان، ایتالیا و چین به ترتیب 
بیشترین میزان سرمایه  گذاری خارجی را در ایران 
داشته اند.به گزارش ایسنا، افروز بهرامی در نشست 
خبری که در وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
قائم  نیز  و  وزارتخانه  این  معاون صنایع  حضور 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید 
برگزار شد، درباره آخرین وضعیت سرمایه  گذاری 
خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، 
اظهار کرد: از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم 
تاکنون دو میلیارد دالر سرمایه  گذاری خارجی 
جذب شده است.وی با اشاره به این که از ابتدای 
دولت یازدهم تاکنون حدود 11 میلیارد دالر به 
رسیده  خارجی  گذاری  سرمایه   هیات  تصویب 
است، گفت: این رقم مربوط به 252 پروژه در 
حوزه صنعت، معدن و تجارت بوده که 106 پروژه 
در حال بهره برداری است.مدیرکل سرمایه  گذاری 
خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این 
که از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم دو میلیارد 
دالر سرمایه  گذاری برای 38 پروژه به تصویب 
رسیده است، یادآور شد: پیش از این چین در 
رتبه اول سرمایه  گذاران خارجی قرار داشت که 
در حال حاضر به ترتیب آلمان، ایتالیا و چین در 

رتبه اول تا سوم قرار گرفتند..

 صدور مجوز پرورش »کروکودیل« و 
»قورباغه« به شرط صادرات

کشاورزی  جهاد  وزارت  در  فقیه  ولی  نماینده 
برای  حلیت  مجوز  صدور  برای  که  کرد  اعام 
مانند  گوشتی  حرام  حیوانات  پرورش دهندگان 
قورباغه، کروکودیل و ... به شرط مصرف نشدن 
در بازار داخلی و صادرات هیچ مانعی وجود ندارد. 
اینگونه محصوالت  که خوردن  گونه  همان  اما 
مضر  و  آلوده  محصوالت  خوردن  است،  حرام 
گزارش  است.به  حرام  نیز  انسان  سامت  برای 
ایسنا ،آیت اهلل حسن عالمی در نشست خبری 
جشنواره  دومین  و  ملی  همایش  یازدهمین 
هنری فرهنگ و مدیریت جهادی مبنی بر اینکه 
برای حیوانات حرام گوشت به  آیا مجوز حلیت 
شرط صادرات صادر می شود؟ به ایسنا گفت : 
حیوانات بسیاری وجود دارند که شرعا نمی توانند 
در سیکل غذایی مردم قرار گیرند و به اصطاح 
شرعی، حرام گوشت محسوب می شوند. اما گاهی 
اوقات تولید و پرورش آنها یک سلسله منافعی 
برای پرورش دهندگان و تولیدکنندگان دارد که 
از نظر اسامی هم حرام محسوب می شود.وی 
افزود: به عنوان مثال برخی از حیوانات هستند 
که جنبه دارویی دارند و از آنها برای تولید دارو 
استفاده می شود اما حرام گوشت هستند و خوردن 
آنها حرام است؛ لذا در حکم شرعی به شرط آنکه 
مورد استفاده دارویی قرار بگیرد و بدل حال آن 

وجود نداشته باشد، مانعی ندارد.

کاهش 1۹ درصدی صادرات پسته

آمار گمرک حاکی از کاهش 19 درصدی صادرات 
پسته ایران در هشت ماهه سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته است.به گزارش ایسنا، بر 
اساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی 
هشت ماهه سال جاری، در این مدت 59 هزار و 
744 تن پسته از ایران به کشورهای خارجی صادر 
شده است که ارزش مجموع این محموله ها به 495 
میلیون و 827 هزار و 170 دالر می رسد.به این 
ترتیب قیمت هر کیلوگرم پسته صادراتی ایران در 
این مدت برابر 8.3 دالر بوده که اگر متوسط قیمت 
دالر در سال جاری را 4000 تومان فرض کنیم 

رقمی در حدود 33 هزار تومان می شود.

خبر

الیحه بودجه سال 97 کل کشور که   توسط 
رئیس جمهور تقدیم مجلس شد،با نقد و نظرهای 
زیادی همراه بود؛ کارشناسان برخی رویکردهای 
بودجه را مغایر اسناد باالدستی کشور می دانند.
مهدی پازوکی درباره رویکرد بودجه تنظیمی 
دولت برای سال 97 اظهار کرد: بودجه عبارت 
دو  بودجه  دولت.  خرج  و  دخل  سند  از  است 
بخش اساسی دارد؛ یک بخش درآمدی و بخش 
دیگر، بخش هزینه ای است. ابتدا در خصوص 
 1397 سال  الیحه  در  دولت  درآمدی  منابع 
کل کشور صحبت می کنم. در بخش درآمدی، 
درآمد اصلی دولت از دو منبع است؛ یکی نفت 
و دیگری مالیات. خوشبختانه در بخش نفت در 
الیحه بودجه سال 97 وابستگی دولت به نفت 
کم شده؛ به این صورت که در بودجه سال 1396 
درآمد دولت از نفت حدود 114 هزار میلیارد 
تومان بوده که در الیحه سال 1397 به 101 
هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است؛ یعنی 
حدود 13 هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه 
دولت به نفت کاهش پیدا کرده است.وی ادامه 
داد: این کاهش وابستگی به بودجه در حالی که 
قیمت نفت در الیحه بودجه سال 97 به 55 دالر 
افزایش پیدا کرده و قیمت ارز از 3350 تومان 
سال 96 به 3500 تومان در سال 97 افزایش 
پیدا کرده است، ارزش بیشتری پیدا می کند. 
این جزو ُمحسنات بودجه است و سیاست دولت 
این است که وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا 
کند.پازوکی منبع دیگر درآمد دولت را مالیات 
عنوان کرد و افزود: خوشبختانه مالیات از عدد 
هزار   128 عدد  به  تومان  میلیارد  هزار   116
میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.وی ادامه 
داد: ما می توانیم در بخش مالیات ها رشد بیشتری 
داشته باشیم. البته به عنوان یک اقتصاددان با 
افزایش نرخ مالیات مخالفم و معتقدم اگر نرخ 
مالیات افزایش پیدا کند، باعث ایجاد رکود در 
اقتصاد ایران خواهد شد. بنابراین اینکه می گویم 
درآمد مالیاتی باید افزایش یابد به این معنی است 
که دولت باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.این 
کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد 
ایران یکی از باالترین فرارهای مالیاتی را دارد. 
به عنوان مثال ما در شرایط فعلی از حدود 40 
درصد اقتصاد ایران، مالیات اخذ می کنیم و حدود 
40 درصد فرار مالیاتی داریم. بنابراین دولت باید 

گستره ی مالیاتی را افزایش بدهد.
وی با بیان اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص 
ترکیه  در  درصد،  حدود 7.5  ایران  در  داخلی 
حدود 20 درصد و در کشورهایی مثل دانمارک، 
سوئد و نروژ حدود 50 درصد تولید ناخالص ملی 
است، گفت: بنابراین دولت باید تاش کند که 
گستره ی مالیاتی افزایش پیدا کند و این اقدام، 
هیچ منع قانونی هم ندارد. یعنی طبق قانون 
برنامه چهارم، پنجم و همچنین مطابق برنامه 
است،  آن  اول  سال  امسال،  که  توسعه  ششم 
محل  از  را  خود  جاری  هزینه های  باید  دولت 

مالیات تأمین کند.
کسری 83هزار میلیارد تومانی بودجه

پازوکی گفت: اگر به تراز عملیاتی بودجه نگاه 
تومان  میلیارد  هزار   83 حدود  چیزی  کنیم، 
کسری داریم؛ یعنی دولت در الیحه بودجه سال 
97، 193 هزار میلیارد تومان درآمد غیرنفتی 
دارد، در حالی که هزینه جاری دولت چیزی 
اگر  که  است  تومان  میلیارد  هزار  حدود 276 
این دو عدد را از هم کم کنیم، چیزی حدود 
بودجه،  عملیاتی  تراز  تومان  میلیارد  هزار   83
کسری وجود دارد که ما از منابع نفتی استفاده 
صرف  باید  نفت  منابع  درحالی که  می کنیم 
در  بین نسلی  و  زیربنایی  سرمایه گذاری های 
اقتصاد ایران شود و منبع بودجه جاری دولت 
باید مالیات و عوارض گمرکی باشد.این استاد 
اقتصاد دانشگاه درباره بخش هزینه های دولت 
در الیحه پیشنهادی بودجه سال 97 هم گفت:  
در بخش هزینه های دولت، به هر جهت علیرغم 
اینکه حقوق کارکنان دولت در سال آینده قرار 

است حدود 10 درصد افزایش پیدا کند، ولی 
از 10  بودجه جاری کشور خوشبختانه کمتر 
درصد افزایش پیدا کرده یعنی چیزی حدود 6.5 
درصد افزایش پیدا کرده و این را باید به فال 
نیک بگیریم.پازوکی گفت: نکته حائز اهمیت این 
است که دولت در سال آینده 60 هزار میلیارد 
تومان بودجه به طرح های عمرانی اختصاص داده 
و حدود 50 هزار میلیارد تومان از محل صندوق 
توسعه ملی، سیستم بانکی و بخش خصوصی قرار 
است که به پروژه های عمرانی پول تزریق شود؛ 
یعنی در مجموع 110 هزار میلیارد تومان است 
که این سیاست بخردانه است؛ یعنی بسیاری 
به بخش خصوصی  را  نیمه تمام  از  طرح های 
واگذار کند یا با مشارکت بخش خصوصی این 
پروژه ها  خاتمه پیدا کند. چون در حال حاضر 
حدود 500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه کاره 
داریم. بنابراین این طرح های نیمه کاره باید هر 
چه زودتر تمام شود و وقتی تمام خواهد شد که 
ما از منابعی غیر از منابع دولت استفاده کنیم که 
خوشبختانه این بودجه در سال 1397 به عنوان 
پیشنهاد دولت به مجلس اعام شده است.وی 
ادامه داد: امیدوارم از یکسو مجلس با واگذاری 
طرح های نیمه کاره عمرانی به بخش خصوصی 
موافقت کند و از سوی دیگر مجلس سعی کند 
طرح جدید عمرانی به بودجه اضافه نکند؛ در 
عین حال باید انتظار داشت که مجلس جلوی 
بعضی از خواسته های مقامات محلی، منطقه ای 
مثال هم اکنون  عنوان  به  بگیرد.  را  و سیاسی 
در بخش راه آهن طرح های نیمه کاره بسیاری 
داریم که باید تمام شود. اگر برخی از نمایندگان 
نفوذ سیاسی شان طرح های  اساس  بر  مجلس 
جدید را به بودجه تحمیل کنند، قطعاً طرح های 
اولویت دار دچار مشکل کمبود منابع خواهد شد. 
باید سعی کنیم طرح های عمرانی موجود را 90 
درصد به سمت جلو ببریم و بعدا،  پروژه جدید 
شروع کنیم.این کارشناس اقتصادی از نمایندگان 
مجلس درخواست کرد با یک رویکرد ملی نسبت 
بودجه  به  را  جدیدی  پروژه های  بودجه،   به 
تحمیل نکنند تا  پروژه های نیمه کاره فعلی به 
سرانجام برسد.وی گفت: نمایندگان مجلس باید  
تاش کنند ملی، فکر کرده و منطقه ای، عمل 

کنند.
دولت بر حذف فقر مطلق تمرکز کند

هم  اقتصادی  ارشد  کارشناس  مختاری  علی 
درباره کلیات الیحه بودجه سال 97 کل کشور 
که دیروز توسط رئیس جمهوری تقدیم مجلس 
شد، گفت:  1194 تریلیون تومان رقم کل بودجه 
است و بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و 
تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، حدود 425 
هزار میلیارد تومان است مابقی بودجه شرکت 
های دولتی است. سال گذشته بودجه عمومی در 
حدود 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. 
بنابراین منابع بودجه عمومی دولت امسال 105 
هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین 
فرآورده های  و  نفت  فروش  از  حاصل  منابع 
نفتی برای سال آینده 101 هزار میلیارد تومان 
با  مقایسه  در  رقم  این  است.  پیش بینی شده 
111 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده الیحه 
بودجه سال 1396 تا 10 هزار میلیارد تومان هزار 
میلیارد تومان کاهش دارد.وی با اشاره به منتفی 
ازدواج،  تومانی  میلیون  وام 10  افزایش  شدن 

گفت: با توجه به صحبت های رئیس جمهور و 
سایر شواهد ، باید امیدوار بود طی سال آینده، 
حمایت از اقشار بسیار ضعیف و حذف فقر مطلق  
بر سایر سیاست های حمایتی دولت اولویت یافته 

و بر سایر سیاست های حمایتی غلبه کند.
فقط قیمت گازوئیل 2۰ درصد افزایش می یابد

وی درباره سیاست دولت در قبال قیمت حامل 
الیحه  در  دولت  کرد:  اظهار  نیز  انرژی  های 
نفت  قیمت  افزایش  درصد  به جز 20  بودجه 
نفتی  های  فرآورده  سایر  برای  گاز)گازوئیل(، 
:به جز  انرژی  افزایش قیمت حامل های  عدم 
20 درصد افزایش برای نفت گاز، سایر حامل 
ها تغییر قیمتی در بودجه نداشتند. بنا بر اخبار 
واصله طرح هایی برای اخذ مالیات بر تردد خودرو 
خصوصا در کان شهرها به کمک شهرداری در 
دست بررسی هستند و البته افزایش قیمت 20 
درصدی یا افزایش متناسب با تورم نیز طرفداران 

زیادی دارد و ممکن است.
دولت مراقب باشد منابع هدفمندی منحرف نشود

مختاری درباره پیشنهاد دولت در الیحه بودجه 
ها،  یارانه  هدفمندسازی  سازمان  انحال  برای 
از سال آینده تحت عنوان  این سازمان  گفت: 
تعاون،  وزرات  نظر  زیر  اجتماعی  رفاه  صندوق 
کارواموراجتماعی ادامه فعالیت خواهد داد.وی 
توضیح داد: عملکرد نسبتا موفق وزارت رفاه در 
شناسایی مشموالن دریافت یارانه و توجیه اکثر 
این افراد احتماال در این تصمیم موثر بوده است. 
لیکن از بعد مصارف باید مراقب بود تا منابع آزاد 
شده از این محل، که 7 هزار میلیارد آن برای 
حمایت از اقشار ناتوان و ایجاد اشتغال در اختیار 
وزارت رفاه قرار می گیرد، به درستی به نیازمندان 
اختصاص یابد. هنوز طرح ناموفق بنگاه های زود 
بازده و وام های خود اشتغالی را در دولت پیش 
از یاد نرفته اند.مختاری با بیان اینکه در الیحه 
بودجه سال 97 کل کشور، دولت پیشنهاد داده 
با 19  اوراق بدهی  از فروش  که منابع حاصل 
تومان  میلیارد  به حدود 39 هزار  درصد رشد 
برسد، به مهر گفت : دولت در نکول، اعتبار زیادی 
برای فروش اوراق بدهی ندارد. به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان بهتر است برخی از منابع آزاد شده 
از هدفمندی و افزایش مالیات صرف خروج دولت 

از نکول شود.
درآمد 15۰۰ میلیارد تومانی دولت از افزایش 

عوارض خروج
وی درباره سه برابر شدن عوارض خروج از کشور 
در الیحه پیشنهادی دولت گفت: پیشنهاد شده 
تومان  از 75هزار  کشور  از  خروج  عوارض  که 
سفردوم  330هزار  برای  تومان،  به 220هزار 
تومان وبرای سفرهای سوم به بعد این رقم به 
440هزار تومن افزایش یابد. طبق آماری که از 
سوی سازمان گردشگری  اعام شده، در سال 
گذشته 9 میلیون و 196 هزار و 140 ایرانی به 
دیگر کشورها سفر کرده اند. با این تفاسیر درآمد 
حاصل از این افزایش نرخ، بیش از 1500 میلیارد 

تومان برآورد می شود.
درآمد پیش بینی شده مالیاتی، قابل تحقق نیست

با بیان اینکه دولت برای سال آینده  مختاری 
حدود 128 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی 
پیش بینی کرده است، گفت:  این رقم نسبت به 
112 هزار میلیارد الیحه سال جاری تا 16 هزار 
میلیارد تومان رشد دارد. اما نگاهی به عملکرد 
شش ماهه امسال نشان می دهد فقط  43 هزار 

میلیارد تومان از رقم مصوب امسال محقق شده 
است که به 50 درصد هم نمی رسد و رقم در نظر 
گرفته شده برای سال آینده با سازو کار کنونی 
قابل تحقق نیست. عمده درآمدهای کسب نشده 
مربوط به مالیات های مستقیم است که در 6 
ماهه امسال نسبت به عملکرد مدت مشابه سال 
گذشته نه تنها به نسبت تورم 10 درصدی رشد 
نداشته بلکه منفی شده است.وی افزود: راهکار 
ممکن، شناسایی موارد فرار مالیاتی است که به 
گفته دست اندرکاران حدود 34 هزار میلیارد 
می  زده  تخمین  مالیاتی  فرار  سال  در  تومان 
شود.این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش 
بودجه عمرانی در الیحه بودجه 97، اظهار کرد: 
در الیحه بودجه سال 97 حدود 60 هزار میلیارد 
تومان برای طرح های عمرانی پیش بینی شده 
است. دولت سال گذشته 62 هزار و 700 میلیارد 
تومان برای طرح های عمرانی پیش بینی کرده 
بود که مجلس این رقم را به 71 هزار میلیارد 
تومان افزایش داد. به این ترتیب، بودجه عمرانی 
در سال آینده نسبت به سال جاری بر اساس 
مصوبه مجلس 11 هزار میلیارد تومان و براساس 
طرح اولیه دولت، 2 هزار میلیارد کاهش نشان 

می دهد.
رویکرد دولت درباره صندوق توسعه ملی با اهداف 

آن تناقض دارد
مختاری به افزایش سهم صندوق توسعه ملی 
از درآمدهای نفتی به 32 درصد اشاره کرد و 
گفت: دولت در الیحه بودجه پیش بینی کرده 
افزایش  نفتی  درآمدهای  از  که سهم صندوق 
یابد که این اتفاق مبارکی است اما در عین حال 
متناسب با این افزایش سهم، پیشنهاد داد که 
5.8 میلیارد دالری از منابع صندوق توسعه ملی 
به 11 طرح ملی اختصاص یابد که برخی از این 
موارد با فلسفه تاسیس صندوق تناسبی ندارد. به 
عنوان نمونه برداشت 1 میلیارد دالری از صندوق 
پایان خدمت  برای تسویه پاداش  توسعه ملی 
بازنشستگان آموزش و پرورش یا یکصد میلیون 
دالر برای صدا و سیما، با فلسفه تاسیس صندوق 
در تضاد است و  نشانی از توسعه در خود ندارند و 
بیشتر شبیه به هزینه های جاری دولت هستند.
دولت فرار مالیاتی را در عوارض خروج و خودرو 

جبران کرد
درآمدهای  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
درنظرگرفته شده واقعی است و عملیاتی می 
شود، گفت: معموال بودجه تحقق یافته در بخش 
است  نزدیک  شده  بینی  پیش  رقم  به  جاری 
اما بودجه عمرانی حدود 80 درصد محقق می 
شود. این باعث شده شاید دولت کمی تجدید 
نظر کند و بودجه عمرانی را واقعی تر در نظر 
بگیرد. از این رو شاهد کاهش بودجه عمرانی از 
71 هزار میلیارد به 60 هزار میلیارد هستیم.وی 
کاهش 10 درصدی سهم در آمدهای نفتی را 
اتفاق خوبی توصیف کرد و گفت:  از سوی دیگه 
درآمدهای مالیاتی به 128 هزار میلیارد افزایش 
یافته که اشاره کردم با ساز و کار کنونی، تحقق 
آن کمی دشوار است ولی می توانیم بگوییم که 
افزایش  افزایش مالیات و   ، کاهش سهم نفت 
سهم صندوق توسعه ملی همگی در راستای 
درباره  است.وی  بودجه  بیشتر  مقاومتی شدن 
پیشنهاد دولت برای افزایش عوارض خروج از 
کشور و افزایش تعرفه خودرو نیز گفت: به نظر 
میرسد چون دولت پشتوانه اطاعاتی مناسبی 
برای اخذ مالیات از ثروتمندان در اختیار ندارد،  
هرجا که برایش میسر بوده، سعی کرده از این 
اقشار درآمدی، برای خود درآمد ایجاد کند.وی 
تصریح کرد: هم افزایش شدید تعرفه خودرو و 
هم سه برابر شدن عوارض خروج، در راستای 
سیاست کاهش نابرابری است که رئیس جمهور 
در مجلس اعام کردند. امیدوار هستیم که مانند 
سایر کشورهای پیشرفته  بستر های اطاعاتی 
الزم برای اخذ مالیات از اقشار ثروتمند ایجاد شود  
و شاهد کاهش فرار مالیاتی باشیم تا دولت هم به 

چنین روش هایی متوسل نشود.

کارشناسان مطرح کردند؛

صـندوق تـوسعه؛ قـلک هـزینه کـرد دولت

آگهی مزایده
آقای هادی  علیه  متمرکز محکوم  احکام مدنی  پرونده کاسه 950305اجرای  در   
مطلبی در حق آقای ابوالحسن قجر محکوم گردیده اند به 210/000/000ریال لذا 
این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه )سبدهای میوه 18و 20و14 
کیلویی را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و  و 
مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش میرسد 
حدود 9000عدد  تعداد  به  کیلویی  20و14  18و  میوه  سبدهای  مزایده  مورد  مال 
مبلغ  به  کارشناسی  قیمت کل  مطلبی  آقای  انبار سبد   پهناب   آدرس جویبار  به 
230/840/000 موعد و زمان فروش روز96/10/3 و ساعت 9 صبح در دفتر اجرای 
احکام مدنی دادگستری جویبار میباشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای 

اداری پس از انتشار می باشد
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای علی محمد شکارچی آغوزی دارای شناسنامه شماره 3910 به شرح دادخواست و 
کاسه 4/1029/96از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محسن شکارچی آغوزی به شناسنامه 649 در تاریخ 90/1/29اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و رثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر به :
 1-محمدحسن شکارچی آغوزی فرزند محسن و زهرا و شناسنامه شماره 959 متولد 

1361 بابل پسر متوفی 
2-علی محمدی شکارچی آغوزی فرزند محسن و زهرا به شناسنامه 1365 بابل پسر متوفی
3-  فرهاد شکارچی آغوزی فرزند محسن و زهرا به شناسنامه شماره 208 متولد 1367 

و پسر متوفی 
4- شعیب  شکارچی آغوزی فرزند محسن و زهرا به شناسنامه شماره 2050805543متولد 

1376 پسر متوفی 
4- زهرا محمدی امینی فرزند محمد حسن و عذرا  به شماره شناسنامه 7 متولد 1345 

همسر متوفی 
5- علی محمد شکارچی آغوزی فرزند علی و خدیجه شماره شناسنامه 295 متولد 1314 

پدر متوفی 
6- گوهر مرادیان فرزند قنبر علی وام  لیا به شماره شناسنامه 408 متولد 1419 مادر 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواب مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید و 
هر کسی اعتراضی دارند و یا وصیت نامه از طرف این است نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد حاال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

دادنامه
 پرونده کاسه9509981110700205 شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان مازندران 
عموئیان  قاسم  آقای  تجدیدنظرخواه  نهایی شماره 9609971517301077  تصمیم 
فرزند محمدعلی باو کالت آقای قربان عابدی  فیروزجایی فرزند علی به نشانی بابل 
چهارراه فرهنگ جنب داروخانه پریدل ساختمان قانون واحد 5 دفتر وکالت تجدید نظر 
خواندگان بانک صادرات شعبه مدرس بابل وکالت آقای سید عباس عباسی کناری فرزند 
سید علی به نشانی فریدونکنار خ شهدا نبش شهدای 26 ساختمان رازی طبقه سوم دفتر 
وکالت آقای احمد فضل اهلل پور به نشانی مازندران بابل کمربندی غربی توحید یک مشاور 
اماک نامی شرکت نما تراس شمال بوم سازمان سابق به نشانی بابل خ شریعتی معلم 
18 پاک 2 ساختمان شروین آقای احمد عموئیان فرزند محمدعلی به نشانی مجهول 
دادنامه شماره 9609971110700432مورخ  به  نظر خواسته نسبت  المکان تجدید 

96/5/4صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی بابل 
رای دادگاه پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای قاسم عموئیان وکالت آقای قربان عابدی 
فیروزجایی به طرفیت تجدیدنظرخوانده بانک صادرات به شرکت نما تراس شمال بوم 
احمد فضل اهلل پور و احمد عموئیان وکالت آقای سید عباس عباسی کناری نسبت 
به دادنامه شماره 9609971110700432مورخ 96/5/4صادره از شعبه هفتم دادگاه 
عمومی حقوقی بابل که متضمن صدور حکم به رد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته 
اثبات تبدیل و تعهد با احتساب خسارات دادرسی میباشد را وارد دانسته و رای صادره 
بدوی را قابل نقض می دانند زیرا که در این پرونده تجدید نظر خواه ادعا نموده که 
در راستای قرارداد منعقده فی مابین شرکت بوم سازان و دانشگاه آزاد اسامی و بانک 
به کارفرما  را  ایفای تعهد و جه مربوط  نامه سمت عدم  صادرات یک فقره ضمانت 
های ضمانت  سفته  امضای  با  دیگر  اشخاص  که  آنجایی  از  و  است  نموده  پرداخت 
پرداخت را کرده بودند و صدور دادنامه قطعی به پرداخت وجه سفته ها محکوم شده 
اند لیکن پس از اجرای حکم شرکت بهسازان با بانک صادرات در باب بدهی تقاضای 
استعمال توافق نموده اند که بدهی طی و حمل ماه پرداخت شود بدین ترتیب تبدیل 
تعهد صورت نگرفته است در نتیجه دعوی مزبور را اقامه نموده است که اساساً این 
دعوی قابل  استعماع نمی باشد زیرا که با توافق قرارداد فی مابین شرکت بوم سازان 
شمال و بانک صادرات منعقد شده است و تجدید نظر خواهی خواهان دعوی بدوی 
به  نسبت  فقط  قرارداد  قانون  و 220  مواد 219  و مطابق  نبوده  قرارداد  در طرفین 
منتقدین و متعهدین آن و غیره و جاری است در نتیجه تجدید نظر خواه به عنوان 
خواهان دعوی بدوی در این دعوی ذینفع  تلقی نمی گردد فلذا دادگاه ضمن پذیرش 
تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه 
تجدید نظر خواسته را نقض و به استناد ماده 2 بند 10 ماده 84 و 89 قانون مزبور 
قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر اعام می نماید این رای حضوری و مطابق ماده 

365 قانون مزبور قطعی است 
مدیر شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل حسن گلچوب فیروزجایی

مفقودی
با  به شماره شهربانی 993د81ایران 82  پراید مدل 83  برگ سبز وسند کمپانی   
شماره موتور 00610237و شماره شاسی s1442282166615مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مزایده 
در پرونده کاسه 960192اجرای احکام مدنی متمرکز ، محکوم علیه آقای رمضان 
بابت اصل خواسته بدون در نظر  به پرداخت 120/000/000 ریال  وظیفه شناس 
روز  در  مدنی  احکام  اجرای  در  محاسبه  قابل   (.... و  تادیه  تاخیر  خسارت  گرفتن 
اجرا  این  لذا  اند،  گردیده  محکوم  اسماعیلی  حسین  آقای  حق  در  حکم(  اجرای 
طریق  از  و  توقیف  آن  تامین  جهت  را  وی  اموال  علیه،  محکوم  درخواست  به  بنا 
مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار 
تحت شرایط زیر بفروش میرساند.مال مورد مزایده : ملک یک باب منزل مسکونی 
بمساحت 430 متر مربع و اعیانی قدیمی فرسوده به مساحت 75 متر مربع - به 
آدرس : جویبار - کاگر محله - جنب مسجد اخاص - کوچه شهید وظیفه شناس    
حدود اربعه : از شمال: وصل به ملک آقای حجت وظیفه شناس  از جنوب : وصل به 
کوچه عمومی   از شرق : وصل به خانه مسکونی آقای اصغر وظیفه شناس .   از غرب 
وصل به : وصل به ملک مسکونی آقای رمضان وظیفه شناس و خانم دده گل محبتی   
1- قیمت کل کارشناسی به مبلغ 760/000/000 ریال می باشد .2 - مزایده از مبلغ 
ارزیابی شده پایه شروع ، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده 
و  اخذ  مزایده  برنده  از  المجلس  پیشنهادی فی  قیمت  مبلغ ده درصد  و  محسوب 
مابقی آن ظرف یکماه پس از فروش وصول میگردد در غیر اینصورت مبلغ ده درصد 
بنفع دولت ضبط خواهد شد .3- موعد وزمان فرو ش روز 16/ 10 /1396ساعت 9 
صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد .زمان بازدید از مال 

مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد
.دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار - معصومی   



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

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

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

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

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

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/3۴   طلوع آفتاب 7/0۴ 
اذان ظهر 11/58  اذان مغرب 17/12

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

و کوتاه است. 
)فرانکلین(

سخن حکیمانه

سنگ و گل را کند از یُمن نظر لعل و عقیق 
 هرکه قدر نفس باد یمانی دانست

ای که از دفتر عقل، آیت عشق آموزی 
 ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

 امروز  با حافظ

حراج ویژه با ۹۵ درصد تخفیف!
فیروزه مظفری.

در حاشیه جمعه جنجالی؛ کاالهایی که در بلک فرایدی ایرانی حراج می شود، 
گاهی 2 سال در انبار شرکت ها مانده و بنجل است!

کاریکاتور

فراخوان مسابقه تبلیغات سینمایی جشنواره 
ملی فیلم فجر منتشر شد

فراخوان مسابقه تبلیغات سینمای ایران سی و ششمین جشنواره ملی فیلم 
فجر منتشر شد.

به گزارش پیام زمان  به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی فیلم فجر، 
اعتای  برای  فجر  فیلم  ملی  و ششمین جشنواره  برگزاری سی  شورای 
سینمای ایران و ارتقای سطح کیفی تبلیغات و اطاع رسانی و همچنین 
در  مسابقه  برگزاری  به  اقدام  عرصه،  این  هنرمندان  تشویق  و  ترغیب 
بخش های عکس، پوستر، آنونس و تیزر فیلم های سینمایی ایرانی می کند.

عاقمندان می توانند جهت شرکت در بخش مسابقه تبلیغات تا 30 آذرماه 
fajrfilmfestival. از طریق مراجعه به سایت رسمی جشنواره به آدرس

com، مراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل کنند.
فراخوان مسابقه تبلیغات سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به این شرح 

است:
اینترنتی  درگاه  به  مراجعه  با  می توانند  عمومی:1-متقاضیان  شرایط   •

جشنواره، پس از عضویت فرم شرکت در مسابقه را تکمیل کنند.
2- تمام فیلم های بلند سینمایی )داستانی، پویانمایی و مستند( که بعد از 
سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر در داخل کشور به نمایش عمومی 

درآمده باشند، می توانند در مسابقه شرکت کنند.
3- محدودیتی در تعداد عناوین آثار ارسالی وجود ندارد.

4- تفسیر مقررات، رفع ابهامات و اخذ تصمیم نهایی درباره  موضوعات 
پیش بینی نشده به عهده  دبیر جشنواره است.

5- پس از تحویل تقاضانامه و آثار به دبیرخانه، امکان خارج کردن آنها از 
جشنواره وجود ندارد.

6- دبیرخانه مجاز به استفاده از آثار ارسالی در بخش های مختلف جشنواره 
مثل کتاب، کاتالوگ، تیزر، فضای مجازی و... است.

• شرایط اختصاصی
بخش عکس:

1- آثار آنالوگ ملزم به اسکن تصاویر و ارایه روی لوح فشرده در فرمت 
TIF یا JPG، با حداقل کیفیت DPI300 و در اندازه حداقل 50 *70 

سانتی متر است.
 TIF 2- آثار دیجیتال ملزم به ارایه فایل تصاویر روی لوح فشرده در فرمت

یا JPG، با حداقل کیفیت 6 مگاپیکسل است.
3- در صورت تعدد آثار، عکس های هر فیلم می بایست به صورت جداگانه 

در لوح فشرده ذخیره و ارایه شود.
4- تعداد آثار ارسالی از هر عنوان، 5 عکس صحنه و 3 عکس پشت صحنه 

است.
را  عکس  اصالت  که  شکلی  به  عکس ها  در  تصرف  و  دخل  هرگونه   -5

مخدوش کند، مجاز نیست.
6- آثار ارزیابی شده در دوره گذشته در این دوره پذیرفته نمی شوند.

بخش پوستر:
1- ارایه پوستر روی CD یا DVD با فرمت TIF یا JPG، با کیفیت 

DPI300 و در قطع 70*100 ضروری است.
2- پوسترهای ارایه شده باید از میان آثار رسمی و استفاده شده در تبلیغات 

فیلم دارای مجوز سازمان سینمایی باشد.
3- در این بخش تنها پوستر فارسی فیلم ها مورد ارزیابی قرار می گیرند.

بخش آنونس و تیزر:
1- هریک از نسخه های موردنظر باید به صورت مجزا، روی یک لوح فشرده 

و با فرمت MP4 به دبیرخانه ارسال شود.
2- ارایه نامه رسمی تهیه کننده و یا موسسه پخش مبنی بر تایید استفاده 

از نسخه ارایه شده در تبلیغات برای هر عنوان الزامی است.
جوایز:سیمرغ بلورین به بهترین عکس-سیمرغ بلورین به بهترین پوستر-

سیمرغ بلورین به بهترین آنونس و تیزر
شروع ثبت نام و ارسال آثار از تاریخ 20 آذر و آخرین مهلت ارایه آثار 30 

آذرماه است.
آدرس:  به  می توانند  آثار،  تحویل  و  حضوری  مراجعه  برای  عاقه مندان 
تهران، خیابان ولیعصر )عج(، باالتر از پارک ساعی، پاک 2454، ساختمان 

موسسه رسانه های تصویری، طبقه پنجم مراجعه کنند.
همچنین کسب اطاعات بیشتر از طریق تلفن تماس 88880325-28 

امکان پذیر است.

خبر

کتاب فیلسوف استرالیایی 
درباره کیارستمی به ایران رسید

»عباس  کتاب 
ـ  فیلم  و  کیارستمی 
َمتیو  نوشته  فلسفه« 
ترجمه صالح  با  اَبوت 
نشر  توسط  نجفی 
راهی  و  منتشر  لگا 
شد.کتاب  نشر  بازار 
»عباس کیارستمی و 

فیلم ـ فلسفه« نوشته َمتیو اَبوت به تازگی 
با ترجمه صالح نجفی توسط نشر لگا منتشر 
بازار نشر شده است.کتاب »عباس  و راهی 
یاری  به  فلسفه«  ـ  فیلم  و  کیارستمی 
وارسی سینمای عباس کیارستمی، فیلم ـ 
اَبوت  َمتیو  فلسفه ای جدید عرضه می کند. 
استاد فلسفه دانشگاه فدراتیو استرالیاست و 
اثبات این نکته است  در این کتاب در پی 
را  تفکر سینمایی  فیلم های کیارستمی  که 
به میدان عمل می آورند. از نظر این استاد 
دانشگاه فیلم های کیارستمی صرفاً گزارش 
مصور بعضی ایده های ازپیش موجود فلسفی 
نیستند بلکه در عمل کار فلسفی می کنند، 

نوعی فعالیت واقعی فلسفی.
فلسفه  بین  که  مرزهایی  از  عبور  با  اَبوت 
اروپایی  فلسفه  و  )انگلوساکسن(  تحلیلی 
لودویگ  آرای  و  افکار  از  شده،  ترسیم 
ویتگنشتاین، استنلی کاول، جان مک داول، 
آلیس کرری، نوئل کرول، جورجو آگامبن و 
مارتین هایدگر بهره گرفته تا تفکر جاری در 
فیلم های متأخر کیارستمی را روشن کند. 
این کار در مورد فیلم های طعم گیاس، باد 
ما را خواهد برد، ای بی سی آفریقا، ده، پنج، 
شیرین، کپی برابر اصل و مثل یک عاشق 

انجام شده است.
نویسنده در مقدمه این کتاب که نسخه اصلی 
اش در سال 2017 چاپ شد، نوشته است: 
»هنگامی که این کتاب مراحل نمونه خوانی 
را می گذراند عباس کیارستمی از دنیا رفت. 
باشد که این کتاب ادای احترامی باشد به 
سرشار  و  عمیق  فیلم های  به  و  او،  خاطره 
از حس شفقت و موّدتی که او برای ما به 

یادگار گذاشت.«
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

تسلّی یعنی دلخوشی دادن ـ تسکین دادن یا 
دلداری دادنـ  و به ویژه سبک کردن بار اندوه 
یا نومیدی. فیلم های کیارستمی بدین معنی 
به  دقیقاً  او  فیلم های  نیستند.  تسلی بخش 
مقصود  به  ناامیدکردن شان  توانایی  لطف 
خود می رسند، در ما میلی برمی انگیزند که 
در نهایت خود از بین می برندش. با این حال، 
که  نمی دهند  نشان مان  صرفاً  او  فیلم های 
چگونه با محدودبودن دایره شناخت خویش 
کنار آییم یا چگونه خود را با این معنی وفق 
آرامش  آن  به  نمی توانیم  هرگز  که  دهیم 
فلسفی که می جوییم یا مایه تسّایی از این 

نوع دست یابیم.

در دنیای کتاب

»افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور، 
تنبیه و جریمه مردمی است که قصد سفر 
به خارج از کشور را دارند. هیچ وقت منافعی 
که از جیب مردم تامین و یا به آنها تحمیل 
را  کار  این  و  نمی خواهیم  را  باشد  شده 
بودجه  نمی دانیم.«دولت در الیحه  انصاف 
به  آذر(   19( یکشنبه  روز  که   97 سال 
برابری  سه  افزایش  کرد،  تقدیم  مجلس 
عوارض خروج از کشور را پیشنهاد داد. بر 
نخست 220  سفر  در  نفر  هر  اساس  این 
پرداخت  خروج  عوارض  باید  تومان  هزار 
 50 حدود  دوم  سفر  در  مبلغ  این  کند، 
درصد افزایش می یابد )330 هزار تومان( و 
برای سفرهای سوم و بیشتر با 100 درصد 
افزایش، به 440 هزار تومان می رسد. قرار 
است 40 هزار تومان از مبلغ تعیین شده 
برای عوارض خروج، به توسعه زیرساخت ها 
و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش 
میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص 
سازمان  رییس  ـ  مونسان  اصغر  یابد.علی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
برای سال 97، حدود 160  که  گفته  نیز 
این  به  عوارض  اعتبارات  تومان  میلیارد 
بخشی  که  گرفت  خواهد  تعلق  سازمان 
از  حمایت   صرف  آن  از  حاصل  درآمد  از 
شد.گردشگری،  خواهد  ورودی  تورهای 
شد؛  و  آمد  یعنی  فرهنگ هاست،  تعامل 
خروج  عوارض  برای  که  تصمیمی  با  اما 
گرفته اند، یعنی قرار است این تعامل به هم 
زده شوداما ابراهیم پورفرج، رییس جامعه 
تشکلی  از  نمایندگی  به  ایران  تورگردانان 
فعال است،  تورهای ورودی  که در زمینه 
با این بخش از الیحه پیشنهادی مخالفت 
از  هدف  نمی دانم  گفت:  ایسنا  به  و  کرد 
عوارض  تصاعدِی  و  برابری  سه  افزایش 
خروج از کشور چه بوده، اما باید توجه کرد 
که بحث گردشگری، تعامل فرهنگ هاست، 

یعنی آمد و شد؛ ولی با تصمیمی که برای 
است  قرار  یعنی  گرفته اند،  عوارض خروج 
اضافه کرد:  به هم زده شود.او  تعامل  این 
توازن  رفت وآمد  این  در  می خواهند  اگر 
ایجاد کنند، انگیزه گردشگری را باال ببرند، 
قوانین سفر را تسهیل کنند، زیرساخت ها 
را توسعه دهند، چرا می خواهند با مردم آن 
را جبران کنند؟رییس هیات مدیره جامعه 
تورگردانان افزود: ما نمی توانیم مردم را از 
سفر رفتن منع کنیم، یا آنهایی که مسافِر 
کنیم،  تنبیه  و  جریمه  را  هستند  خارج 
از  خروج  عوارض  در  که  افزایشی  معنای 

کشور اتفاق افتاده، همین می شود.
اگر می خواهند در رفت وآمد از کشور توازن 
ایجاد کنند، انگیزه گردشگری را باال ببرند، 
قوانین سفر را تسهیل کنند، زیرساخت ها 
را توسعه دهند، چرا می خواهند با مردم آن 

را جبران کنند؟
برای  که  مبلغی  این  با  داد:  ادامه  وی 
عوارض تعیین کرده اند، یک خانواده چهار 
باید حدود یک  برای یک سفر  نفره فقط 
در  بدهد.  خروج  عوارض  تومان  میلیون 
میلیون  به حدود 1.5  رقم  این  دوم  سفر 

را  پیشنهاد  این  وقتی  آیا  می رسد.  تومان 
پرسیدند  سوال  خود  از  می کردند،  مطرح 
با این تصمیم چه گروهی را از سفر منع 
کرد:  اظهار  می کنند؟پورفرج  جریمه  یا 
آنهایی  قطعا قشری که آسیب پذیر است، 
یک  تا  می کنند  جمع  پول  سال  یک  که 
خواهند  ضرر  بروند  ارزان  خارجی  سفر 
این  پولدارند،  که  آنهایی  وگرنه  کرد. 
عددها برایشان مهم نیست، بیشتر از این 
این  با  آیا  می کنند.  پرداخت  بشود،  هم 
اقشار ضعیف کمک  به  تصمیم قرار است 
افزود:  کنند؟وی  محروم  را  آنها  یا  کنند 
شده  گفته  که  بخشی  عنوان  به  ما  قطعا 
تومانی  میلیارد   160 طریق  از  است  قرار 
باید  عوارض خروج حمایت شویم،  اعتبار 
خوشحال باشیم؛ ولی ما چنین منافعی را 
نمی خواهیم. اصا سازمان میراث فرهنگی 
دهد؟  انجام  می تواند  کار  چه  پول  این  با 
این  از  بخشی  مثل گذشته  است  قرار  آیا 
به  و بخشی هم  به صنایع دستی  را  پول 
مرمت میراث فرهنگی اختصاص دهد و باز 

تبلیغات گردشگری روی زمین بماند؟
آیا برای توسعه زیرساخت گردشگری، باید 

پوِل آن را از مردم بگیریم؟ بهتر نیست به 
جای آنکه مانع خروج مردم از کشور شویم، 
انگیزه سفر رفتن را بیشتر کنیم؟او ادامه 
داد: آیا برای آن که زیرساخت گردشگری 
مردم  از  را  آن  پوِل  باید  دهیم  توسعه  را 
بگیریم؟ نمی توانیم اعتبار و تسهیاِت آن 
بهتر  آیا  تامین کنیم؟  از محل دیگری  را 
مردم  خروج  مانع  که  آن  جای  به  نیست 
را  رفتن  سفر  انگیزه  شویم،  کشور  از 
هفته  یک  را  تخت جمشید  کنیم؟  بیشتر 
می کنیم  تعطیل  کوروش  تولد  خاطر  به 
یکی  دیدن  بدون  خارجی  گردشگران  و 
را  ایران  تاریخی،  سایت های  مهمترین  از 
ترک می کنند، آیا با این کارها می خواهیم 
گردشگران بیشتری را جذب یا انگیزه سفر 
ایجاد کنیم؟ چرا به جای ایجاد محدودیت، 
زیرساخت ها را توسعه نمی دهیم، تنوع در 
نقل مان  و  حمل  نمی کنیم،  ایجاد  کشور 
هتل ها  خدمات  نمی کنیم،  ساماندهی  را 
در  بیشتری  مردم  که  نمی دهیم  ارتقاء  را 
کشور سفر کنند؟پورفرج ادامه داد: ساالنه 
دو میلیون ایرانی به ترکیه سفر می کنند، 
بررسی  تعارف  بدون  را  آن  علت  چرا 
به ترکیه می روند، چون  نمی کنند؟ مردم 
است،  کرده  ایجاد  سفر  انگیزه  کشور  این 
کنند،  خرید  آرامش  در  آنجا  می توانند 
انواع خوراک ها و دسرها را مصرف کنند، 
در هتل های خوب اقامت کنند، حمل ونقل 
راحتی داشته باشند، وقتی هم از سفر برمی 
گردند خوشحالند، چون به کشوری رفته اند 
که تنوع و برنامه داشته است.رییس جامعه 
روزی  در  تُرک ها  گفت:  ایران  تورگردانان 
برگزار  جشنی  است  ما  باستانی  عید  که 
ایران نداریم.  می کنند که نمونه اش را در 
الزم  که  کارهایی  به  توجه  بدون  ما  حاال 
است برای توسعه گردشگری انجام دهیم، 

مردم را جریمه می کنیم که سفر نروند.

افزایش عوارض، تنبیِه سفر به خارج است

پخش سری جدید برنامه ی »دورهمی« مهران مدیری از 
این هفته با تیم جدید و تغییر هنرمندان آغاز می شود.

طبق اعام شبکه نسیم پخش دورهمی از چهارشنبه 22 
آذر آغاز خواهد شد.این مجموعه در سری جدید،  شب 
 23 ساعت  ساعت  جمعه  و  شنبه  چهارشنبه،پنج  های 
به روی آنتن خواهد رفت.  در اولین قسمت محمدرضا 
بود.موضوعات  خواهد  دورهمی  میهمان  نیا  شریفی 

برنامه، در سری جدید  اجتماعی و نوع نگاه و زاویه دید به محورهای مورد بحث در 
متفاوت خواهد بود.همچنین آیتم های جدیدی قرار است به »دورهمی« اضافه شود، اما 

به طور کلی برنامه با همان محوریت اجرای مهران مدیری پخش خواهد شد.
است که در سری جدید »دورهمی« حضور خواهد  بازیگری  تنها  سروش جمشیدی 
داشت. سحر ولدبیگی نیز به این مجموعه ملحق شده است.مه لقا باقری و سیامک انصاری 
در سری جدید حضور ندارند.تولید فصل جدید »دورهمی« از این هفته آغاز می شود و 
پس از ضبط چندین قسمت، روانه آنتن خواهد شد. از تغییرات اساسی »دورهمی« در 

سری جدید، تغییر دکور و لوکیشن این مجموعه است.

دورهمی به آنتن تلویزیون رسید
سیدمحمدمجتبی  حکمی،  در  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
حسینی را به عنوان معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
روابط  مرکز  از  زمان  پیام  گزارش  کرد.به  منصوب  اسامی 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رسانی  اطاع  و  عمومی 
حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی خطاب 
سوابق  به  »نظر  است:  آمده  حسینی  سیدمحمدمجتبی  به 
هنری  مختلف  رشته های  در  جنابعالی  ارزشمند  تجربیات  و 
منصوب  هنری«  امور  »معاون  سمت  به  حکم  این  به موجب 

می شوید.امید می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود و نیروهای 
کارآمد در رونق بخشیدن به فعالیت های هنری، حمایت از تولید آثار و محصوالت هنری، تقویت 
نهادهای صنفی و توسعه حضور فرهنگی هنری ایران در جهان موفق و مؤید باشید.«حسینی دانش 
آموخته زبان و ادبیات فارسی و هنر است و از جمله سوابق وی می توان به مشاور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی، نماینده تام االختیار وزیر و دبیر شورای ارزیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان 
کشور، نماینده تام االختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در کمیسیون فنی و حقوقی شورای عالی 

میراث فرهنگی کشور، عضو هیات امنای مجمع کتابخانه های بزرگ کشور و .... اشاره کرد.

معاون هنری وزارت ارشاد تغییر کرد

نمایش »گلدانی که پاییز 
می شود« در جشنواره تایلندی

فیلم کوتاه »گلدانی 
که پاییز می شود« 
کارگردانی  به 
فردقادری  مهدی 
مسابقه  بخش  به 
فیلم  »نُه  جشنواره 
راه  تایلند  فست« 

پیدا کرد. مهدی فردقادری پس از ساخت 
کوتاه  فیلم  »جاودانگی«  سینمایی  فیلم 
می  پاییز  که  »گلدانی  ای  دقیقه  پانزده 
شود« را کارگردانی کرده است که تاکنون 
هادسون  آلمان،  دتمولد  های  جشنواره  در 
آمریکا و ترنتو ایتالیا به نمایش درآمده است.

این فیلم کوتاه به تازگی به بخش مسابقه 
پیدا  راه  تایلند  فست«  فیلم  »نُه  جشنواره 

کرده است.

خبر

بابل - حسن زاده: همایش طرح تفکیک 
زباله خشک از مبدا با حضور مرمر فیروزپور 
بابل،  شهرستان  اسامی  شورای  رییس 
مهندس مهدی کیانی معاون خدمات شهری 
رییس  زاده  بابا  مهندس  بابل،  شهرداری 
سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری 
بابل و تعدادی از NGO ها وآموزشگران این 
طرح به شهروندان در سالن شورای اسامی 

شهر بابل برگزار شد.
رییس شورای اسامی شهرستان بابل در این 
همایش اعام داشت: 29 آذر، زنگ تفکیک 

زباله خشک از مبدا به صدا در می آید.
مرمر فیروزپور افزود: بعد از 29 آذر، آموزش 
چهره به چهره آغاز می شود و همان هفته 
انجام می شود و  زباله خشک  آوری  جمع 
هفته ای یک بار کار جمع آوری صورت می 

گیرد.
وی ادامه داد: آموزش دانش آموزان در ردیف 
اول قرار دارد به این دلیل که در ذهن آنها 
ماندگاری بیشتری دارد لذا دانش آموزان می 
توانند در این زمینه کمک زیادی به ما نمایند. 
فیروزپور با اشاره به اینکه طرح تفکیک زباله 
در سال های گذشته یک بار در بابل شروع 
شده بود اما بنا به دالیلی ادامه نیافت اما اکنون 
مسئله پسماند به هر نحوی که شده باید در 
داشت:دغدغه  اظهار  برسد،  نتیجه  به  بابل 
شهرداری به نتیجه نرسیدن دوباره این طرح 
بود که تاش شد در این زمینه از پتانسیل 

NGO ها استفاده شود.
شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رییس 
این  انجام  مدت  گفت:  بابل،  شهر  اسامی 
طرح برای شهرهای بزرگ 3ساله، شهرهای 
برای روستاها یک ساله  و  کوچک 2 ساله 

خواهد بود.
وی ابراز داشت: طبق تکلیف استاندار، همه 
شهرداری های موظف شدند ظرف دو ماه 

موضوع پسماند را با برنامه به استانداری ارائه 
دهند لذا طرح تفکیک زباله مقدمه پسماند 

است.
شهرهای  برنامه  کرد:  خاطرنشان  فیروزپور 
اقماری بابل مانند برنامه شهرداری بابل اما 
روستاها  در  لیکن  است  کوچکتر  اشل  در 
این طرح با همکاری کارگروهی که ریاست 
آن به عهده دهیار، دبیری بهورز و عضویت 
مربی بهداشت انجام می شود که برای هر 20 

روستا یک پیمانکار تعیین گردید.

این عضو شورای شهر بابل اضافه نمود: یکی 
از برنامه های ما، آموزش به تمام روستاهایی 
است که در حاشیه رودخانه قرار دارند تا از 
خودداری  رودخانه  داخل  به  زباله  ریختن 

کنند.
رییس شورای اسامی شهرستان بابل یادآور 
غیر  زباله  های  کیسه  بابل  شهرداری  شد: 
می  قرار  شهروندان  اختیار  در  پاستیکی 
دهد و شهروندان در قبال تحویل زباله های 
خشک، طبق قرارداد شهرداری با شرکت های 
تولید لوازم بهداشتی از این شرکت ها لوازم 
بهداشتی و لوازم التحریر دریافت می کنند.  

مرمرفیروزپور با اشاره به اینکه تصفیه خانه 
تصفیه خانه شیرابه انجیلسی در مرحله پایانی 

قرار دارد، افزود:  احداث تصفیه خانه شیرابه 
انجیلسی از جمله دغدغه های شهرداری بوده 
است، که با همت وتاش شهرداری بابل این 
برداری می  بهره  به  آینده نزدیک  طرح در 

رسد.
وی با اعام اینکه قرارداد این طرح در سال 
94 با دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به امضا 
رسید، افزود: پس از وقفه ایجاد شده در روند 
حاضر  حال  در  خوشبختانه  پروژه،  اجرایی 
احداث تصفیه خانه شیرابه مجددا آغاز شده 

و انشاهلل در آینده ای بسیار نزدیک این پروژه 
از دانشگاه تحویل گرفته می شود.

شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رییس 
شهر بابل اظهار داشت: ارتقای خط پردازش 
پیشرفت  با  تن   250 به  تنی   100 زباله  
فیزیکی 60 درصد در مرحله مونتاژ و نصب 

تجهیزات در حال اجرا می باشد.
شهرستان  شورای  رییس  فیروزپور  مرمر 
با بیان اینکه فرهنگ سازی و ارتقای  بابل 
آگاهی جامعه در خصوص زباله تنها به عهده 
فرهنگی  نهادهای  گفت:  نیست،  شهرداری 
و بهداشتی زیادی داریم که  وظایف ذاتی 
آنها کار فرهنگی است و در قبال آن بودجه 
دریافت می کنند پس چرا همه وظایف را 

شهرداری باید به دوش بکشد.
وی افزود: کار فرهنگی این نیست که فقط 

بعضی از  ایام را یادآوری کنیم . 
عضو شورای شهر بابل با گایه از عدم پویایی 
ادارات در این خصوص، اظهار داشت: اداراتی 
محرم  جمله  از  مختلف  های  ایام  در  که 
یکبار  ظروف  در  را  نذری  وصفر،غذاهای 
مصرف به مردم می دهند  چقدر در خصوص 
مضرات این ظروف اطاع رسانی و فرهنگ 
سازی کردند و به مردم آموزش دادند که از 
این وسایل استفاده نکنند. چرا به رکورد داری 
مازندران در سرطان گوارش نگاه جدی نمی 
شود و در پی از بین بردن علل آن تاش نمی 

کنیم.
داد:  ادامه  بابل  شهرستان  شورای  رییس 
پیشنهاد ما این است برای کنار گذاشتن این 

ظروف خود ادارات باید پیشقدم شوند.
 در ادامه معاون خدمات شهری شهرداری 
بابل، گفت: مشکل پسماند و دفن زباله یکی از 
مشکات اصلی کشور و به خصوص شهرهای 
شمالی قلمداد می شود و هزینه های زیادی 
از سوی شهرداری ها صرف این موضوع می 

شود.
مهندس کیانی افزود: حجم زباله شهری بابل 
با میانگین روزانه 250 تن بدون هیچ بازیافتی 
به انجیل سی منتقل و پردازش اولیه روی آن 
انجام و کمپوست نیمه تمام می شود اما با راه 
اندازی دستگاه کمپوست، اتفاقاتی بهتری در 

این زمینه رخ خواهد داد.
وی در خصوص طرح تفکیک زباله خشک از 
مبدا، بیان داشت: طرح آن از شهرهای بزرگ 
تهیه شده لیکن اشل بومی روی آن انجام شد.

کیانی متذکر شد: کانکس هایی به همین 
منظور در برخی مناطق سطح شهر بابل نصب 
شد و برای این کار به شهروندان آموزش داده 

می شود.

رییس شورای اسالمی شهرستان بابل؛

آمادگی کامل بابلی ها در اجرای طرح تفکیک زباله ار مبدا 
29آذر زنگ تفکیک زباله خشک از مبدا به صدا در می آید 


