
 چهار شنبه
22 آذر 1396 

 24 ربیع االول  1439 
13December 2017 

 د      ور جد      ید       سال چهاردهم 
 شماره 3643   

 1000 تومان 
 8 صفحه

روزانهم صبح اریان

  

به گزارش زمان،  سید محمد بطحایی اظهارکرد: ویژگی مهم تربیت اسالمی، 
جامعیت آن است. در تربیت اسالمی، انسان با بهره گیری از دو بال عقل و نقل، 
به سوی هدف غایی که خداوند است حرکت می کند. اسالم به تمام ابعاد و 

5ساحتهای فردی، اجتماعی، مادی و معنوی انسان توجه دارد.

تعریف برنامه آموزش با هدف 
کاهش معضالت اجتماعی

به گزارش زمان، در تجاوزات دیروز رژیم صهیونیستی به غزه دو 
شدند.  زخمی  فلسطینی  چهار  و  رسیده  شهادت  به  فلسطینی 
دیروز بر اثر بمباران جنگنده های رژیم صهیونیستی در شمال بیت 

الهیا واقع در شمال غزه دو فلسطینی به شهادت رسیدند.

به گزارش زمان، هماهنگ کننده امور بشردوســتانه سازمان ملل 
اعالم کرد که ادامه محاصره بنادر یمن عرضه ســوخت، مواد غذایی 
و دارو در این کشــور را محدود کرده و شمار مردم آسیب پذیر را به 

شدت افزایش داده است. 2

شهادت دو فلسطینی در 
حمله جنگنده های اسرائیلی 

 بیش از ۸ میلیون یمنی 
در معرض قحطی
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سرمقاله

 مثل همیشه؛ نه جنگ
 نه صلح!

نگاه روز

 هزینه اختالف ها 
در جهان اسالم

زندگی از دریچه دوربین

عمدتاً واکنش پایتخت های 
عربــی در قبــال تصمیم 
ترامپ است که بر ابهام ها 
افــزوده و جلــب توجــه 
به  ابهام  می کند. همیــن 
خودی خود توصیف کننده شــرایطی اســت 
که حتما به نفع فلســطینیان نیســت. لطفا 
حیرت زده نشــوید! رئیس جمهــور ترامپ و 
مشاوران امنیت ملی ایاالت متحده با اطمینان 
از عدم واکنش موثر جامعه عرب، تصمیم خود 
که شورشی تمام عیار علیه قوانین بین المللی 
بود را بدون نگرانی اجرا کردند. بســیاری طی 
چند روز گذشته با نگرانی پرسیده اند "تصمیم 
رئیس جمهور ترامــپ در اعالم بیت المقدس 
یک پارچه بــه عنوان پایتخت اســرائیل چه 

عواقبی به دنبال خواهد داشت؟
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2 متین مسلم 

 به گزارش زمان، دولت در الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، نرخ دالر را ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته است؛ فعاالن اقتصادی می گویند با این حساب، رانت ارز در سال آینده هم برقرار خواهد بود و تنها عده ای از آن 
نفع می برند.سه  روزی می شود که دولت الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را تقدیم مجلس کرده است؛ الیحه ای که ادعا شده یک بودجه عملیاتی را پیگیری کرده و شرایط را برای هزینه کرد واقعی دولت در بخش های 
مختلف مهیا نموده است.هر سال، این الیحه اعداد و ارقام مهمی را برای فعاالن اقتصادی و تجار در خود جای می دهد که به نوعی نقشه راه اقتصاد ایران را در سال آتی مشخص می کند.هر سال الیحه بودجه که منتشر 

می شود، یکی از اعدادی که خودنمایی کرده و توجه همه را به خود جلب می کند، نرخ ارز است؛ نرخی که در الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. 
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 زنگنه احتمال گرانی بنزین را تکذیب نکرد؛ 

 تراژدی دولت
 برای افزایش قیمت بنزین 

3 جالل خوش چهره
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واکنش فعاالن اقتصادی به الیحه بودجه؛

 سیگنال های منفی به نقشه راه اقتصاد ایران

 مهلت ثبت
  سفارش کاالها 

۹۰ روزه شد

 تدوین
 بودجه ۹۷ بر 
مبنای عملکرد 

سهم 4۰ درصدی 
 اقتصاد ملی
در صنعت 

731

حسن روحانی:  

"قدس" پایتخت دولت فلسطینی 
خواهد بود

 برگزاری نشست کمیسیون برجام
 فردا در وین

33
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وزیــر اطالعات گفــت: افراط گرایــی مذهبی در 
هــر دینی و مذهبی که وجود داشــته باشــد به 
حرکت های نامعقول و ناهنجار از جمله تروریسم 

می انجامد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االسالم و 
المسلمین علوی طی سخنانی در سمینار تروریسم، 
افراط گرایی و امنیت منطقه ای در غرب آســیا در 
بخشی از ســخنان خود  ضمن تشریح علل ایجاد 
گروهای تروریستی تصریح کرد: داعش امروز زمین 
را از دســت داده است ولی همچنان وجود دارد و 
اســلحه خود را بر روی زمین نگذاشته است  و به 
دنبال تصاحب زمین در مناطقی چون افغانستان، 
پاکســتان، آســیا میانه و یا هر نقطه دیگری که 

بتوانند، هستند تا ایده خالفت را احیا کنند.
وی گفت: حاکمیت جریان های تروریســتی پایان 
یافته اســت ولی وجود آن ها پایان نیافته اســت.

علــوی افزود: جریان تکفیری و تروریســتی، یک 
الگوی انحرافی از اسالم و خالفت اسالمی است که 
توسط استکبار دنبال شد به نحوی که این جریان 
را جایگزین انقالب اسالمی کند و یا آن را به عنوان 

انقالب اسالمی بدلی ارائه نماید.
وزیر اطالعات تصریح کرد: اســتعمار برای اینکه 
عطش و عالقه مندی جوانان مســلمان به انقالب 
اســالمی ایــران را از بین ببرد و آن را از مســیر 
اصلی خود منحرف کند، تالش کرد تا یک انقالب 
اســالمی بدلی ایجاد کند و از شــکل گیری یک 
محوریت جامــع در این زمینه جلوگیری کند.وی 
بــا بیان اینکه یکی دیگــر از اهداف آنها از تقویت 
و ایجاد جریان های تروریستی و افراطی گری این 
بود که یک چهره بدلی در برابر ســید حسن نصر 

اهلل رهبر حزب اهلل لبنان ایجــاد کنند، ادامه داد: 
ســید حسن نصراهلل با مقاومت ۳۳ روزه حزب اهلل 
در برابر صهیونیست ها، تبدیل به یک الگو در بین 
جوانان منطقه و جهان اســالم شد و آنها به دنبال 
این بودند تا چهره ای از جریان اهل ســنت را در 
برابر چهره ســید حســن نصراهلل ایجاد کنند تا از 
محبوب شــدن و چهره شدن هر چه بیشتر سید 
حســن نصراهلل جلوگیــری کنند.علوی همچنین 
با بیان اینکه اســتکبار با حمایــت از جریان های 
تکفیری و تروریستی تالش داشت که از گسترش 
جریان مقاومت جلوگیری کنــد، اظهار کرد: آنها 
جریان های تروریستی را ایجاد کردند تا مسلمانان 
را به درگیری در بین خود مشــغول کنند. چنان 
که تفنگ ها از سمت صهیونیست ها به سمت خود 

مسلمانان نشانه رود. آنها در واقع تالش داشتند تا 
جریان مقاومت را بشکنند.وزیر اطالعات افزود: آنها 
با حمایت از جریانهای تکفیری و تروریستی سعی 
کردند که کشورهای اسالمی را در عقب ماندگی و 
فقر نگاه دارند و متاسفانه کشورهایی چون لیبی، 
افغانستان، عراق و سوریه قربانی این اهداف شدند.

وی با بیان اینکه اســتکبار تــالش کرد چهره ای 
خشن از اسالم ارائه کند و پروژه اسالم هراسی را از 
طریق حمایت از این گروه های تروریستی به پیش 
ببرد، خاطر نشــان کرد: آنها در همین چارچوب 
تالش کردند که احساسات جوانان پرشور منطقه 
و کشــورهای اســالمی را در میدان تکفیر خالی 
کنند. به جای اینکه این احساســات در راســتای 
مقابله با اسرائیل به کار گرفته شود. علوی گفت: با 
رهبری جمهوری اسالمی ایران و هدایت های مقام 
معظم رهبری جبهه مقاومت در برابر این جریانها 
ایستادگی کرد. البته در آن دوران در کشور کسانی 
بودنــد که در این زمینه تردید داشــتند که آیا ما 
باید در این برهه از جریان مقاومت حمایت کنیم 
یا نه ولی اگر جریــان مقاومت نبود ما اکنون چه 
وضعی داشتیم؟ ما امروز شاهد هستیم که جریان 
مقاومت علیرغم برخی  زخم ها و مشکالت دست 
به زانو گرفته ایســتاده اســت و هویت خود را در 
برابر دشمنان احیا کرده است.وی با اشاره به اینکه 
در وضعیــت کنونی حماس نیز بار دیگر به جریان 
مقاومــت وصل می شــود، ادامه داد: شــاهد این 
هستیم که بار دیگر بســیاری از جوانان هوشمند 
در منطقه و جهان اسالم به سمت جریان مقاومت 

گرایش پیدا کرده اند.
ادامه در صفحه ۳

تدابیر بانک مرکزی برای ارز تک نرخیافراطگراییمذهبیبهحرکتهایتروریستیمنجرمیشود
رئیــس کل بانک مرکزی از تدابیــر دولت برای 
تک نرخی کردن ارز خبر داد و گفت: نظام ارزی 

کشور، شناور مدیریت شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ولی اهلل ســیف در 
حاشیه مراســم روز پژوهش در جمع خبرنگاران 
در خصوص تدابیر بانک مرکزی در حوزه یکسان 
ســازی نرخ ارز گفت: نظام ارزی کشــور، نظام 
ارزی شــناور مدیریت شده است و نرخی که در 
بودجه لحاظ می شود یک نرخ محاسباتی به شمار 
می رود، البته باید در نظر داشــت که نرخ ارز در 
بازار آزاد به طور طبیعی ۴۲۰۰ تومان نیســت و 

در آینده تعدیل هایی خواهد داشت.
رئیــس کل بانک مرکزی افــزود: این رقم با این 
هدف بوده که ارز مبادله ای برخی کاالهای مهم 
هم زمان با یکسان ســازی نرخ ارز حذف خواهد 
شد و ممکن اســت بهای تمام شده آنها افزایش 
یابــد، برای کنترل قیمت، دولــت از این بودجه 
اســتفاده خواهد کرد؛ البته یکسان سازی نرخ ارز 
به مقدماتی نیاز دارد که انجام شده و سطح روابط 
بین الملل هم یکی از مهم ترین زمینه های اجرای 
این سیاست اســت.وی تصریح کرد: برای بهبود 
روابط بین الملل، کارهای دیگری باید انجام شود 
تا زمینه به طور کامل برای یکسان سازی نرخ ارز 
به وجود بیاید، بنابراین هم اکنون نمی توانم زمان 

مشخصی را برای اجرای این سیاست اعالم کرد.
ســیفدر خصوص دالر و حــذف آن از مبادالت 
بانکی، گفت: دالر از مبادالت تجاری بانک مرکزی 
و نظام بانکی حذف شده و کاربرد چندانی ندارد. 
بانک مرکزی همه درآمد ارزی را با ســایر ارزها 
دریافت می کند و در حوزه پرداخت ها هم از دالر 
استفاده نمی کند. در خصوص چین، بانک مرکزی 
این کشــور به ما اعالم کــرد اقدامات کنترلی و 
نظارتی که توسط بانک های چینی در حال اعمال 
است، فقط مخصوص ایران نیست بلکه سیاست 

داخلی بانک بوده و عمومیت دارد.
رئیــس کل بانک مرکزی افزود: در مجموع بانک 
مرکزی نسبت به این موضوع حساسیت دارد و اگر 
مشکل خاصی وجود داشته باشد، آن را پیگیری 
و حذف خواهــد کرد. قبل از اجرای برجام، نظام 
بانکی ایران تنها با ۳۳ بانک خارجی روابط داشت، 
اما هم اکنون ســطح همکاری های به ۲۴۵ بانک 
رسیده است، هر چند که روابط هنوز کاماًل عادی 
نشــده و در مواردی با مشکالتی مواجه هستیم.
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سؤال 
که باالخره سرنوشت مؤسسه ثامن که هم اکنون 
ســپرده گذاران آن با مشــکالت متعددی مواجه 
هستند، چه خواهد شد؟ گفت: برای این مؤسسه 
ادغام در شــرف انجام اســت و مشــکل حادی 

هم وجود ندارد. البته ثامن مؤسســه ای نیســت 
که قرار باشد منحل شــود بلکه تجمیع )ادغام( 
خواهد شد و ســپرده گذاران می توانند با آرامش 
خاطر ســپرده های خود را در این مؤسسه حفظ 
کنند و اگر مایل بودنــد آن را دریافت کنند، اما 
هیچ تزلزلی در آن مؤسسه وجود نداشته و جای 

نگرانی نیست.
سیف پاسخ این سؤال را که این ادغام چه زمانی 
انجام خواهد شــد، اینگونه  جواب داد: در شرف 

انجام است.

سهم 40 درصدی اقتصاد ملی در صنعت
قائــم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت با بیان 
اینکه ۴۰ درصد اقتصاد کشــور حاصل این بخش 
اســت، گفت: صنعت کشور در همچنان پیشرفت 
می کند و تالش های زیادی در ســال های اخیر 

انجام شده است.
به گزارش زمان به نقــل ازایرنا،»رضا رحمانی« در 
جشــنواره ملی تولید کنندگان و مدیران جوان که 
در مرکز همایش های صدا و سیما با حضور نعمت 
زاده وزیر ســابق صنعت،معدن،تجارت، »علی اکبر 
صالحی«رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جمعی 
از مدیران کشــور در محل مرکز همایش های صدا 
و سیما برگزار شده بود ،افزود:مدیران جوان در این 
جشــنواره درد دلهای خود را از حوزه صنعت بازگو 
کردند امــا در دولت یازدهم و ادامــه آن در دولت 
دوزادهم وزارت صنعت گامهای خوبی را برداشــته 

و بر می دارد.وی گفت: از ۲۵۰مورد سرمایه گذاری 
خارجی حــدود 11۰ طرح افتتاح و بقیه بین 1۰تا 
بیش از ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند.وی اضافه 
کرد: عمده این سرمایه گذاری های خارجی از سوی 
کشورهای کره ای،چینی و یا اروپایی است.رحمانی 
بیان داشت: انتقادهایی که به حوزه صنعت از سوی 
مدیران جوان این بخش می شود شاید حاصل اطالع 
رسانی محدود وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.

قائم مقام وزیر صنعــت در خصوص اخذ مالیات از 
صنعتگران کــه یکی از مدیران به آن اشــاره کرد 
مبنی بر اینکه بایــد برای صنعتگران مالیات حذف 
شود،گفت: ما مصوبات خوبی در این خصوص داریم 
بــه طوری که از پنج تا ۲۰ســال هم برای برخی از 

صنایع در مناطق مختلف کشور معافیت داریم.
وی همچنین در خصوص بخش معدن گفت: شــاه 

بیــت وزارت صنعت بخش معدن اســت .رحمانی 
ادامــه داد: در دولــت یازدهم ۵۵میلیــون تن به 
ظرفیت فوالد اضافه شــد و برای زیر ساخت ها در 
این بخش 1۴میلیارد یورو سرمایه گذاری کرده ایم.
وی صــادرات را اولویت اول دولــت های یازدهم و 
دوازدهم دانست و اظهار داشت: در بودجه سال ۹۷ 
معادل 16هزار میلیارد تومان برای توســعه اشتغال 
در نظر گرفته شده است.قائم مقام وزیر صنعت ادامه 
داد: هر هفته با تشــکل های صنعتی نشست دارم 
که نتایج این نشســت ها را در اختیار وزیر صنعت 
می گذاریم.وی یادآور شد: هم اکنون سه هزار واحد 
صنعتی و ۹۰هزار واحد صنفی در کشور فعال است 
که نیاز به برنامه ریزی دارند.رحمانی در پایان گفت: 
با اقدامات انجام شــده نوید روزهای خوشی را برای 

صنعت کشور خواهیم داشت.
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بحرانی که عربستان در محور آن قرار دارد

مثل همیشه؛ نه جنگ نه صلح!
*متین مسلم 

عمدتــاً واکنش پایتخت هــای عربی در قبال 
تصمیم ترامپ اســت که بر ابهام ها افزوده و 
جلب توجه می کند. همیــن ابهام به خودی 
خود توصیف کننده شــرایطی است که حتما 
به نفع فلسطینیان نیســت. لطفا حیرت زده 
نشوید! رئیس جمهور ترامپ و مشاوران امنیت 

ملی ایاالت متحده با اطمینــان از عدم واکنش موثر جامعه عرب، 
تصمیم خود که شورشــی تمام عیار علیه قوانین بین المللی بود را 
بدون نگرانی اجرا کردند. بســیاری طی چند روز گذشته با نگرانی 
پرســیده اند "تصمیم رئیس جمهور ترامپ در اعالم بیت المقدس 
یک پارچه به عنوان پایتخت اســرائیل چه عواقبی به دنبال خواهد 
داشــت؟" یافتن پاسخی روشن برای این سوال ساده نیست. اما نه 
به این دلیل که همه در برابر یک کار انجام شده قرار گرفته ایم، بلکه 
بیشتر به این اعتبار که بیش از درک چرایی تصمیم رئیس جمهور 
ترامپ، واکنش پایتخت های عربی اســت که بــر ابهام ها افزوده و 
جلب توجــه می کند. همین ابهام به خــودی خود توصیف کننده 
شرایطی است که حتماً به نفع فلسطینیان نیست. لطفاً حیرت زده 
نشــوید! رئیس جمهورترامپ و مشاوران امنیت ملی ایاالت متحده  
با اطمینــان از عدم واکنش موثر جامعه عــرب، تصمیم خود که 
شورشی تمام عیار علیه قوانین بین المللی بود را بدون نگرانی اجرا 
کردند. به باور من نوع تصمیم رئیس جمهور ترامپ به خودی خود 
اتفاق نادری نیست، اما نشان می دهد رایزنی های ۲ ماه گذشته کاخ 
ســفید با متحدانی مانند مصر، عربستان و امارات نتایج ملموس و 
موفقی به دنبال داشته است. در نیویورک برخی منابع دیپلماتیک 
عرب شمال آفریقایی می گویند "کوشنر داماد و مشاور ارشد رئیس 
جمهور در مذاکرات خاورمیانه، مسئول اصلی این هماهنگی موفق 
با هزینه ریاض و محوریت سیاسی تل آویو و قاهره و تا حدی اردن 
بوده است ولی امان ترجیح داده خود مستقیماً وارد موضوع نشود 

و در حاشیه بماند".
برخی منابــع خبری عربی در پاریس نیز تایید کرده اند "اواســط 
ماه اکتبر گذشته ملک ســلمان در مالقات با محمود عباس به او 
گفته "کشــور مستقل فلسطین به ۴ شرط می تواند تشکیل شود: 
1-فلسطینیان از بخشــی هایی از کرانه باختری چشم بپوشند. ۲- 
شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری پابرجا بمانند. ۳- فلسطینی ها 
دیگر بیت المقدس شــرقی را به عنوان پایتخت خــود ندانند. ۴- 
آوارگان فلســطینی از حق خود برای بازگشت به اراضی فلسطینی 
صرف نظر کنند". روزنامه نیویورک تایمز نیز اوایل ماه نوامبر جاری 
اعــالم کرد "محمد بن ســلمان به رئیس تشــکیالت خودگردان 
فلســطین صراحتاً گفته الزم است فلسطینیان از بیت المقدس به 
عنوان بخشی از پیش شرط مذاکرات صلح چشم پوشی کنند". اما 
یک دیپلمات ارشــد عرب مقیم پاریس که مایل به افشای هویت 
خود نیست می گوید "رهبران عربستان به محمود عباس گفته اند 
"ریاض از مواضع ایاالت متحده در مناقشه اسرائیل و فلسطینیان 
حمایت می کند. اگر او )محمود عباس( قادر به این همراهی نیست 
بهتر اســت به نفع صائب عریقــات کناره گیری کند. اما در صورت 
همراهی کمک های سخاوتمندانه ای دریافت خواهد کرد." رویترز 
نیز روز گذشــته این خبــر را تایید و اعالم کــرد "پرنس محمد 
پیشــنهاد کمکــی 1۰۰ میلیون دالری به عباس را داده اســت". 
این خبرگزاری اما مشــخص نکرد محمود عباس این پیشــنهاد را 
پذیرفته یانه؟ برخی منابــع داخلی نزدیک به دفتر محمود عباس 
گفته اند او به پرنس محمد گفته "حتی اسرائیلی ها تاکنون چنین 
پیشــنهادهایی را مطرح نکرده بودنــد". اگر آن چه منابع خبری و 
دیپلماتیکی گفته اند صحت داشــته باشد -که ظاهرا دارد- اکنون 
چرا باید از تصمیم رئیس جمهور ترامپ متعجب شــویم!؟ در حالی 

که خود اعراب زمینه ساز آن بوده اند.
پذیرش مسئولیت و عواقب تصمیم رئیس جمهور توسط عربستان 
نشان می دهد ریاض آگاهانه و به تنهایی مسئولیت اجرای سیاست 
خاورمیانه ای ایاالت متحده را بــه عهده گرفته و هزینه های آن را 
هم پرداخت خواهد کرد. سیاستی که اسرائیل را به واقعیتی فراتر 
از مسئله بحران فلسطین در منطقه خاورمیانه مطرح و پذیرفتنی 
می کند. در این میان فلسطینیان تنها ۲ راه پیش رو دارند. نخست 
تداوم وضعیت فعلی و ادامه هــراز چند گاه انتفاضه. دوم، پذیرش 
نفــی هویت تاریخــی و مکانی خود با پذیرش طرح عربســتان و 
در مقابــل دریافت کمک و افزایش رفاه!. حــال با توجه به این که 
طرح عربســتان حتی نافی قطعنامه های 1۹۴ و ۲۴۲ سازمان ملل 
اســت و عماًل انضمام اراضی اشغالی ســال 1۹6۷ توسط اسرائیل 
را به رسمیت می شناســد، آیا پروژه مشترک عربستان-اسرائیل با 
همکاری مصر به نتیجه مطلوب خواهد رسید؟ نمی دانم! به ویژه که 
در این طرح موضوع تشــکیل کشور مستقل فلسطینی در اراضی 
1۹6۷ برخالف نظر تنش آفرین ملک ســلمان برای همیشه از بین 
خواهد رفت. چنین پروژه ای عماًل وجود یک دولت با بلوک خالص 
یهودی در اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت که فلسطینیان به 
مثابه مردمی انضمامی در ساختار اجتماعی آن حضوری حاشیه ای 
خواهند داشت. مشخص نیســت ضمانت موفقیت چنین پروژه ای 
دقیقاً چقدر است؟ اما با درک شرایط مشابه تاریخی و تجربی ما و 
نیز با استانداردهای موجود، این موفقیت به این دلیل که واقعیات 
قطعی را در نظر نگرفته شــانس زیادی نخواهد داشــت. از طرفی 
مســئله این اســت که حضور و فعال بودن برخی دولت های عربی 
با محوریت عربســتان در نفی هویت فلسطینیان و موضوع اراضی 
اشــغالی )که هردو موضوعاتی محوری در ســازمان ملل هستند( 
ممکن است صورت نهایی ماجرا به گونه ای دیگر که فعال نمی دانیم 
چیســت رقم بخورد. این می توانــد احتماالً  به معنــای افزایش 
خشــونت ها در منطقه باشــد، با این تفاوت که اسرائیل در مقابله 
با بحران های پیش رو، دیگر تنها نیســت و برخی دولت های عرب 
با محوریت عربســتان را در کنار خود دارد. مســئله این است و نه 

چیز دیگر!
matinmos@gmail.com 

تکذیب خبر وقوع زلزله در تهران

رئیس سازمان اورژانس کشور خبر وقوع زلزله در تهران را تکذیب 
کــرد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، پیرحســین کولیوند، رئیس 
سازمان اورژانس کشــور در پی انتشار خبری در برخی رسانه ها 
مبنی بر وقوع زلزله در تهران به شــدت این خبر را تکذیب کرد 
و گفت: با توجه به رســالت ارزشمند رســانه ها در آگاهی دهی 
به مردم عزیز و نشــر اخبار صحیح، رســانه ها باید از نشر اخبار 
غیر موثق خودداری کنند و با انتشــار اخبار کذب اذهان مردم را 
مشوش نکنند.وی افزود: بی شک این رسانه مورد پیگیرد قانونی 

قرار خواهد گرفت.

شهادت دو فلسطینی در حمله 
جنگنده های اسرائیلی به غزه

در تجــاوزات دیروز رژیم صهیونیســتی به 
غزه دو فلســطینی به شهادت رسیده و چهار 
فلسطینی زخمی شــدند.به گزارش زمان به 
نقل ازایسنا، دیروزبر اثر بمباران جنگنده های 
رژیم صهیونیستی در شمال بیت الهیا واقع 
در شــمال غزه دو فلســطینی به شــهادت 
صهیونیســتی  رژیم  رســیدند.جنگنده های 
موتورسیکلتی را در منطقه المنشیه در شمال 
بیت الهیــا هدف قرار دادند کــه طی آن دو 
فلسطینی به شهادت رسیدند.همچنین چهار 
شــهروند فلســطینی براثر گلوله اشغالگران 
زخمی شــدند که حال برخــی از آنها وخیم 
است. این تیراندازی در جریان درگیری های 
شرق غزه رخ داد.جنگنده های اسرائیلی دیروز 
هم مواضع مقاومت را هدف قرار دادند.وزارت 
بهداشــت فلســطین نیز اعالم کــرد، تعداد 
شهدای فلســطینی از روز جمعه تاکنون در 

غزه به شش شهید و ۳۰۰ زخمی رسید.

آمادگی چین برای استفاده از منابع 
نفت و گاز ایران

رئیس اتاق بازرگانی چین در جریان گفتگو با 
وزیر نفت ایران، با اشاره به کمبود منابع انرژی 
در چین، برای استفاده از منابع نفت و گاز ایران 

اعالم آمادگی کرد.
بــه گزارش زمان به نقــل ازوزارت نفت، بیژن 
زنگنه دیــروز با ونگ یانگ گئــو، رئیس اتاق 
بازرگانی بین المللی چین دیدار و گفتگو کرد.

زنگنه در این دیدار با اشــاره به اینکه ایران و 
چین، روابط گســترده و بســیار مستحکمی 
در بخش هــای مختلــف از جمله انــرژی با 
شرکت های چینی دارند، گفت: امیدواریم این 
سفر سبب توســعه و تحکیم این روابط شود 
و در کنار افزایش ســطح مبــادالت تجاری ۲ 
کشور، شاهد ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
شــرکت های چینی در ایران باشیم.همچنین 
رئیس اتــاق بازرگانی بین المللی چین نیز در 
این دیــدار، به روابط گســترده ایران و چین 
اشــاره و اظهار کرد: همانطور که اطالع دارید 
چین دارای کمبود منابع انرژی است و این در 
حالی است که ایران، دوست قدیمی ما، منابع 
غنی نفــت و گاز دارد که این امر می تواند به 
گسترش روابط ۲ کشور کمک کند.وی با بیان 
این که روابط رو به رشــد ایران و چین با همه 
ســختی ها ادامه یافت، افزود: ایران و چین می 
تواننــد در زمینه های ســرمایه گذاری بخش 
خصوصــی در ایران به ویــژه در حوزه نفت و 
پتروشیمی با یکدیگر همکاری کنند.بر اساس 
این گــزارش، مبادالت تجــاری ایران و چین 
پارسال ۳1 درصد رشد داشته است. در دیدار 
رؤسای جمهوری دو کشور نیز قرار براین شد 
تا ســطح مبادالت تجاری تهران-پکن تا 6۰۰ 

میلیارد دالر در سال برسد.

حل معضل بیکاری با افزایش 
قدرت خرید مردم

به اعتقاد عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی 
کار، راه حل معضل بیکاری در مقابله با واردات 
قاچاق، باال بردن توان خرید مردم، گســترش 
فرهنگ خرید و مصرف کاالی ایرانی و حمایت 

از تولیدکنندگان داخلی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اصالنی با 
اشاره به طرح اشــتغال فراگیر در بودجه سال 
۹۷، گفت: این طرح شــامل چند طرح مجزا 
نظیــر کارورزی فــارغ التحصیــالن و مهارت 
آموزی اســت و دولت امیدوار اســت با اجرای 
آن بخش اعظمی از بازار کار را ســاماندهی و 
معضل اشتغال را حل کند.وی ادامه داد: طرح 
کارورزی از ابتــدا مــورد مخالفــت گروه های 
کارگری بود و برخالف مسئوالن دولتی که آن 
را طرحی راهگشــا برای حل بیکاری می دانند 
اعتقاد ما این است که این طرح جز بهره کشی 
از نیــروی کار نتیجــه ای ندارد.اصالنی افزود: 
علیرغم اعالم مسئوالن وزارت کار تاکنون هیچ 
گزارش یا آماری از میزان استقبال کنندگان و 
تعداد دقیــق ثبت نام ها در طرح کارورزی ارائه 
نشده و چنین مســاله ای هم اتفاق نمی افتد 
چون اعتقاد ما این است که طرح کارورزی در  
گذشته شکســت خورده است.این عضو کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار با اشاره به پیچیده 
بودن موضوع اشتغال در کشور گفت: با مهارت 
آموزی و کارورزی اشتغال ایجاد نمی شود چون 
فارغ التحصیالن دانشگاهی به امیدی سر کار 
می روند تا ضمن داشــتن شغل درآمدی هم 
داشته باشند ولی کدام دانشجوی تحصیلکرده 
حاضر است با رقم اندک تمام وقت در خدمت 

کارفرما باشد و تجربه کسب کند.

خبر

سرمقاله

 حضرت علی)ع(

کالم  نور

وزیر کار خبر داد: استخدام 
نیروهای بومی با تنوع قومی

اتمام بررسی الیحه قانون مالیات 
برارزش افزوده در مجلس

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استخدام 
نیروهای بومی با تنوع قومی تاکید کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، علی ربیعی 
دیوز در سفر به استان خوزستان با اشاره به 
برنامه های بلند مدت در استخدام نیروهای 
بومی گفت: یکی از مواردی که به شــدت بر 
آن  تاکید داشــتیم استخدام نیروهای بومی 
بود.وی افــزود: برنامه ها و سیاســتگذاری 
های ما با بررســی ظرفیت اشــتغال استان 
خوزســتان، صراحتا بر این نکته تاکید دارد 
که اولویت نیروی کار در این اســتان باید بر 
تکیه بر بومی گزینی صورت بگیرد؛ همچنین 
نباید ظرفیت های قومــی را در برنامه های 
اشتغالزایی از یاد برد. خوزستان استانی است 
که با تنوع و کثرت فرهنگی  مواجه است.او با 
تاکید بر سرمایه گذاری کالن در این استان، 
از تخصیــص ۵۰۰ میلیارد تومان برای رونق 
اشتغال روســتایی در روستاهای استان خبر 
داد.وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی درباره  
سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش 
اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر گفت: ۵۰۰ 

میلیارد تومان برای رونق اشــتغال روستایی 
به خوزستان اختصاص یافته که از طریق آن 
۲۰ هزار نفر شــاغل می شوند؛ همچنین در 
طرح اشتغال فراگیر مبالغی بودجه به استان 
خوزستان اختصاص یافته که پیش بینی ما 
۴۰ هزار شغل در پروژه اشتغال فراگیر است.

ربیعی افزود: دولت ۳۲  میلیارد تومان برای 
مشــاغل حمایتی در اســتان در نظر گرفته 
اســت، عالوه بر این صندوق کارآفرینی امید 
نیز بودجه ای معادل  ۳۰ میلیارد تومان برای 
تخصیص اعتبار در اســتان خوزستان، صرف 
خواهد کرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
در ادامه با خوش بینی نسبت به کاهش نرخ 
بیکاری اســتان گفت: با تمهیدات اندیشیده 
شــده نرخ بیکاری استان قطعا بهبود خواهد 
یافت؛ البتــه باید اذعان کرد نــرخ بیکاری 
استان باالست، به بیان بهتر، نرخ بیکاری در 
خوزستان حتی از متوسط کشوری نیز باالتر 
است، نرخ بیکاری در این استان ۳/1۴ است، 
البتــه نباید از یاد برد که در ســال ۹۰ نرخ 

بیکاری در این استان۷/۲۵ بود.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی از اتمام بررسی الیحه قانون مالیات 
مالیاتی مجلس  افزوده درکمیتــه  برارزش 
خبرداد و گفت: بررســی الیحه از هفته آتی 
در کمیســیون اقتصادی آغاز می شــود.به 
گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی 
دیــروز با بیــان این مطلب افزود: جلســه 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با حضورعلی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اســالمی برگــزار و نتایج کمیتــه مالیاتی 
کمیســیون اقتصادی در مورد اصالح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و مقرر شد اصالح این قانون در 
صحن کمیسیون اقتصادی آغاز شود.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: اشــکاالتی در بــاره اجرای قانون 
مالیــات بر ارزش افزوده وجود دارد بنابراین 
اصالح موضوعــات مربوط به قانونگذاری در 
حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مشــکل در 
اجرا بایــد رفع شــود.پورابراهیمی داورانی 
بیان داشــت: به دلیل وجــود دیدگاه های 

مختلف در بــاره مالیات بــر ارزش افزوده 
و تغییــر مــدل اجرایی آن، این جلســه با 
حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه، مدیران 
مربوطــه و تشــکل های بخــش خصوصی 
برگزار شد و نهایتا جمع بندی کمیسیون با 
نظر رئیس مجلس این بود که متناســب با 
شرایط اقتصادی کشور اصالحات مربوط به 
قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال شــود.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلس 
شــورای اسالمی، یادآورشــد: حدود ۳۵ تا 
۴۰ محور اشــکاالت اساســی در این قانون 
وجود دارد که بخشــی بر اساس آیین نامه 
قابلیت اصالح دارد که سازمان امور مالیاتی 
آن را اعمال کرده و بخشــی نیازمند اصالح 
قانون است.پورابراهیمی داورانی گفت: مقرر 
شــد محورهای مذکــور را به فعاالن بخش 
خصوصی ارائه کنیم، همچنین مقرر شــد 
اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون نیز ظرف 
یک هفته موارد مدنظر خود را به کمیسیون 
ارائه کنند و از هفته بعد بررسی بندهای این 

قانون در کمیسیون اقتصادی آغاز می شود.

هاشمی شاهرودی: کشورهای جهان از آمریکا نهراسند
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در دیدار با اشــتفان 
شــولتز ســفیر اتریش پیرامــون روابط دو کشــور و مواضع 
جمهوری اسالمی در مسائل منطقه و بین الملل گفت وگو کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل سید محمود هاشمی 
شــاهرود در دیدار سفیر اتریش، با اشــاره به سابقه طوالنی 
روابط دو کشــور گفت: امیدواریم روابط خوب و دارای سابقه 
تاریخی دو کشور، در دوران مأموریت شما در تهران، در ابعاد 
مختلف به ویژه در امور علمی، فکری و مسائل مربوط به حقوق 

انسان ها و ملت ها توسعه پیدا کند.
وی مواضــع اتریش را در مســائل بین المللی عاقالنه و متین 
توصیف کرد و گفت: انتظار داریم دو کشــور از روابط خود در 
حل مســائل جهان امروز و مشکالت منطقه از قبیل حرکات 
گروه های تروریســتی اســتفاده کنند؛ چرا که امروزه ترور و 
تروریسم جهان را دچار مشکالت فراوانی کرده است.وی روابط 
اتریش با کشــورهای اسالمی و حضور انبوه مسلمانان در این 
کشور اروپایی را ظرفیتی مناسب برای گسترش روابط ارزیابی 
کرد و گفت: می توانیم از این فرصت برای معرفی اسالم ناب به 
جای قرائت نادرست و انحرافی استفاده و با این کار از ضرباتی 
که به حقیقت اسالم و آموزه های آن وارد می شود، جلوگیری 
کنیم.هاشــمی شاهرودی همچنین به موضوع نفوذ جمهوری 
اسالمی ایران در کشورهای منطقه و در میان مسلمانان جهان 
اشــاره  و تصریح کرد: اســتکبار جهانی و برخی کشــورهای 
منطقه در تالشند با ارائه چهره ای مخدوش و انحرافی از اسالم 
ناب، زمینه های اسالم هراسی را در اروپا و دیگر کشورها ایجاد 
کنند، اما این حقیقت برای مردم و مســئوالن اروپایی روشن 
اســت که در روش جمهوری اســالمی ایران، تعقل و رعایت 
حقوق و اخالق جایگاه ویژه ای دارد و اسالم ناب، اسالم تعقلی 
است، نه اسالم داعش و تروریست های تکفیری.رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: امروز به تجربه ثابت 
شده است که هر جا جمهوری اسالمی ایران ورود پیدا کرده، 
حفظ حقوق انسان ها و اقلیت ها برای ما در اولویت قرار داشته 

اســت. در همین حال دشــمنان ما در منطقه سیاست های 
ایران هراســی را دنبال می کنند و حتی اتهام تروریسم بودن 
را به افراد و گروه هایی می زنند که مانند مبارزان فلســطینی 
و حــزب اهلل لبنان به دنبال حقوق حقه خود هســتند. حزب 
اهلل لبنان به دنبال برقــراری امنیت و آرامش در درون لبنان 
اســت اما تبلیغات مغرضانه ای از سوی برخی کشورها، علیه 
این گروه و جمهوری اسالمی صورت گرفته که حقیقت ندارد 
و امیدواریم تبلیغات مزورانه دشــمن نتواند در ارتباط ایران، 
کشورهای دیگر،  تأثیر گذارد.هاشــمی شاهرودی با تأکید بر 
این نکته که جمهوری اســالمی ایران همــواره از ملت ها و 
حکومت های رسمی و ملی کشورها حمایت کرده است گفت: 
آمادگی داریم تا به هر کشــوری که برای حل مشکالت خود 
از ما اســتمداد کند، کمک کنیــم؛ همان طور که در عراق، به 
برقرار شدن دولت ملی و آرامش کمک کردیم و در لبنان هم 
به دنبال برقراری آرامش هســتیم و در یمن هم این آمادگی 
را داریم کــه برقراری آرامش را پیگیــری کنیم. البته برخی 
کشورهای منطقه که مورد حمایت آمریکا هستند، در تالشند 
تا امنیت و آرامش منطقه را بر هم بزنند.رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اقدامات غیرمتعهدانه آمریکا 
در برجام،تاکید کرد: در توافق برجام، جمهوری اسالمی ایران 
نشــان داد که به تعهدات خود پایبند است اما در طرف مقابل 
در برخی موارد از جمله مسائل پولی و بانکی، خالف تعهدات 
عمل شد. سیره جمهوری اســالمی، اقدام مبتنی بر اخالق و 
تعهدات است؛ چنان که با وجود نقض عهدهای متعدد از سوی 
طرف مقابل به برجام متعهد هستیم.هاشمی شاهرودی روابط 
فرهنگی، حقوقی، دانشگاهی و علمی را زمینه ای مناسب برای 
گسترش ارتباطات دو کشور خواند و گفت: اتریش می تواند در 
زمینه های مختلف از قبیل سرمایه گذاری و مبادالت بانکی با 
ایران همکاری فعاالنه داشــته باشد. در سایه این همکاری ها 
و همکاری هــای علمی و فرهنگی، می تــوان در مقابل افکار 
تروریســتی و تخریبی که در جهان مشکالت فراوانی را ایجاد 

کرده است، روابطی پایدار را شکل داد.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام به اقدام اخیر رئیس 
جمهور آمریکا در خصوص انتقال سفارت این کشور به قدس 
شریف اشــاره کرد و گفت: امروز شــاهدیم که همه کشورها 
علیه حرکت غیرمعقول و جاهالنه رئیس جمهور آمریکا، اعالم 
مخالفت و اعتراض کرده اند و بر همگان اثبات شــده است که 
آمریکا با این حرکت های نابخردانه و ظالمانه قصد دنباله روی 
از صهیونیســت ها را دارد. بحمــدهلل همه کشــورهای جهان 
هر یک بــه نوعی این اقدام را محکــوم کرده اند و انتظار این 
اســت که از آمریکا هراس نداشته باشند و در عمل به برجام 
و تعهدات جامعه جهانی بــه ایران، از آمریکا تبعیت نکنند تا 
روابط کشورها و ملت ها، در سایه منافع مشترک گسترش یابد.

ســفیر اتریش نیز در این مالقات با تشکر از فرصت دیدار، به 
روابط پانصد ساله دو ملت اشاره کرد و گفت: اتریش در طول 
تاریخ به عنوان کشــوری همراه در کنار ملت ایران قرار داشته 
و امیدواریم بیش از گذشــته در عرصه های گوناگون همکاری 
داشته باشیم. در این مســیر، شرکت های اتریشی آماده اند تا 

حضور فعالتری در صنعت و تجارت ایران پیدا کنند.

رئیس جمهوری پیــش از عزیمت به ترکیه 
جهت حضور در اجالس فوق العاده ســران 
سازمان همکاری اسالمی درباره قدس شریف 
تصریــح کرد: قــدس در زمین مقدس همه 
مسلمانان و پایتخت دولت فلسطینی خواهد 
بود و ما این هدف مهم و مقدس را هیچگاه 

از یاد نخواهیم برد.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا، حجت 
االسالم و المســلمین حسن روحانی رئیس 
جمهوری دیروز پیــش از عزیمت به ترکیه 
جهت حضور در اجالس فوق العاده ســران 
سازمان همکاری اســالمی با موضوع قدس 
شــریف در جمع خبرنگاران بــا بیان اینکه 
این سفر به دعوت رئیس جمهوری ترکیه به 
عنوان رئیس سازمان همکاری های اسالمی 
انجام می شــود، خاطر نشان کرد: حادثه ای 
که امروز با آن مواجهیم بسیار حائز اهمیت 
است. چراکه قدس و بیت المقدس سرزمینی 
مقدس برای مسلمانان و همچنین یهودیان 
و مسیحیان است و در این سرزمین آنچه که  

غریب و غریبه است،صهیونیست ها هستند.
وی با تاکید بر اینکه مسلمانان، مسیحیان و 
یهودیان قرنها در کنار یکدیگر در فلســطین 
زندگی کــرده اند، به تصمیــم اخیر رئیس 
جمهــوری آمریکا مبنی بر انتقال ســفارت 
این کشــور به بیت المقدس اشــاره و خاطر 
نشــان کرد: تصمیم نادرســت و غیرقانونی 
رئیــس جمهوری آمریکا بــرای اعالم اینکه 
سفارت این کشــور به بیت المقدس منتقل 
شــود، برای مســلمانان بســیار گستاخانه 
بــود. به ایــن دلیل که ســرزمین قدس به 
یک ملت یا منطقــه جغرافیایی تعلق ندارد.

رییس جمهور تصریح کرد: ســرزمین قدس 
مورد احترام همه مسلمانان جهان و قبله اول 
آنان بوده و امروز نیز ســومین مکان مقدس 
برای مسلمین محسوب می شــود، بنابراین 

اگر مســلمانان در برابر تصمیم نادرســت و 
غیرقانونی رییس جمهور آمریکا ساکت بودند 
و عکس العملی از خود نشان نمی دادند قطعا 
استکبار نقشه های شــوم دیگر خود را بعدا 
ایجاد می کرد.وی اظهار کرد: این نقشه، همه 
نقشه استکبار و صهیونیست علیه فلسطین 
و جهان اســالم نیســت و بخشــی از همه 
نقشه آنهاســت؛ آنها در حال امتحان کردن 
احساسات مســلمانان و افکار عمومی جهان 
اســالم و مردم فلسطین هســتند.روحانی 
با اشــاره به به پا خواســتن همه مردم علیه 
تصمیم اخیر ترامــپ، گفت: از همان لحظه 
نخســت اعالم این تصمیم، سراســر دنیای 
اسالم به پا خواســتند و همه این تصمیم را 
محکوم کردند؛ خوشــبختانه اکثریت قاطع 
کشــورها و سیاســیون جهان نیز این اقدام 
را محکــوم و حتی برخــی از صاحب نظران 
و نخبــگان در آمریکا آن را نادرســت اعالم 
تصمیم  کرد:  تصریــح  کردند.رییس جمهور 
ایــاالت متحده آمریکا،  اخیر رییس جمهور 
سرآغاز تنش جدید در منطقه خواهد بود و 
چنانچه که مسلمانان وحدت و اتحاد خود را 

حفظ کنند و در برابر این تصمیم بایســتند، 
پیروزی بزرگی برای مسلمانان و فلسطینیان 
رقم خواهــد خورد.وی همچنین به مخالفت 
با اعتراضات شدید فلسطینیان علیه تصمیم 
اخیر ترامپ اشــاره و خاطرنشان کرد: مردم 
فلســطین در این چنــد روز شــجاعانه به 
خیابان ها آمدند و تظاهرات کردند و انتفاضه 

جدیدی اعالم کردند.
روحانی افزود: در تماســی که با آقای هنیه 
داشــتم، او گفــت که در اعــالم مخالفت با 
تصمیم اخیر آمریکا چهار نفر از مردم مسلمان 
فلسطین در غزه شهید و 1۵۰۰ نفر مجروح 
شــده اند.رییس جمهور تصریح کرد: حرکتی 
که در فلســطین آغاز شده و صدای واحدی 
که از آنجا به گوش می رسد به عنوان وحدت 
مسلمانان در فلســطین و همچنین وحدت 
جهان اسالم می تواند در برابر این توطئه قرار 
بگیرد.وی با اشاره به تشکیل جلسه اضطراری 
با حضور سران سازمان همکاری اسالمی در 
استانبول، خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی 
ایران در اجالس اســتانبول به جهان اسالم 
و شــرکت کنندگان در ایــن اجالس خواهد 

گفت که مســاله قدس به کل دنیای اسالم 
تعلق دارد و برای همه ما ســرزمینی مقدس 
اســت؛ امروز راهی جز وحدت و همبستگی 
برایمان وجود نــدارد و باید در برابر تصمیم 
غلط آمریکا ایستادگی و آن را محکوم کنیم 
و بگوییم که این کار شدنی نیست و چنانچه 
کــه آمریکایی ها به آن عمل کنند، منطقه با 
فاجعه ای بزرگ مواجه می شود.رییس جمهور 
اظهار کرد: استکبار جهانی در طول سال های 
اخیر به دلیل تروریســت هایی که بر منطقه 
مســلط نموده، موضوع فلسطین را به مساله 
دوم منطقه تبدیل کرده است به همین دلیل 
نیز امروز فکر می کند مســاله فلســطین از 
اذهان مردم فراموش و از اعتقادات آنها پاک 
شده اســت؛ این حادثه علیرغم شوم بودن، 
خود نقطه مثبتی در تاریخ دنیای اسالم بود 
و همه مسلمانان یکصدا فریاد زدند و به همه 
دنیا گفتند که مساله فلسطین همواره مساله 

اول دنیای اسالم است.
روحانی تصریح کرد: پیام جمهوری اسالمی 
ایران در اجالس استانبول این خواهد بود که 
موضوع فلسطین همواره موضوع اول دنیای 
اسالم و قدس همواره سرزمین مقدس برای 
همه ماســت و ما مسلمانان در همه مجامع 
بین المللی به ویژه ســازمان ملل باید اقدام 
اخیر آمریکا را محکوم کنیم و نادرست بودن 
آن تصمیم و همچنین حمایت قاطع خود از 
ملت فلســطین را اعالم نماییم و تا زمانیکه 
مردم فلسطین به سرزمین خود بازنگشته اند 
ایــن حرکت در دنیــای اســالم ادامه دارد 
و انتفاضه مردم فلســطین تا دســتیابی به 

اهداف شان ادامه خواهد داشت.
وی در پایان گفت: قدس ســرزمین مقدس 
همه مســلمانان و پایتخت دولت فلسطین 
خواهد بــود و این هدف مهــم و مقدس را 

هیچگاه از یاد نخواهیم برد.

حسن روحانی:  

قدس پایتخت دولت فلسطینی خواهد بود
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هزینه اختالف ها در جهان اسالم
*جالل خوش چهره

حــاال بهتر می توان درک کــرد؛ طالبان، القاعده، داعــش و جبهه النصره ، 
درگیری هــای قومی و مذهبی و... چه اندازه در انفعال افکار عمومی مردم 
خاورمیانه در دفاع از ارزش های دینی خود مؤثر بوده اند. اعالم به رســمیت 
شــناختن "بیت المقــدس" به عنوان پایتخت رژیم اســرائیل از ســوی 
"دونالد ترامپ" رئیس جمهوری ایاالت متحده، بیش از هرچیز با اطمینان 
خاطر از این مهم بود که دولت های عربی که در واقع باید جلودار اعتراض ها 

علیه این اقدام باشند، کمترین واکنش الزم را خواهند داشت.
مردم منطقه نیز که از کارنامه ســیاه گروه های تکفیری به جان آمده اند، 
اکنــون آرامش را بر هرگونــه ناآرامی احتمالی خــارج از کنترل ترجیح 
می دهند. به عبارت دیگر، واشنگتن با این پیش بینی که احتمال شکل گیری 
انتفاضه دیگر در فلسطین و کشورهای خاورمیانه بسیار کمتر از دهه های 
گذشته است، خطر اعالم پایتختی بیت المقدس را برای اسرائیل اعالم کرد. 
اگرچه اعتراض های گسترده در ســرزمین های اشغالی، بیروت، جاکارتا و 
دیگر نقاط جهان اســالم تا حدود زیادی گمان امریکائیان را دچار تردید 
کرده است، اما واقعیت این است که این واکنش های اعتراضی به اندازه ای 
زلزله ای نیست که جنگ 1۹۷۳ اعراب و اسرائیل و نیز توافق صلح 1۹۷۹ 
انورالســادات و مناخیم بگین درپی  داشت. جالب اینکه واکنش اعتراضی 
اتحادیه اروپا به اقدام ترامپ بیش از اتحادیه عرب و یا دولت های مسلمان 
بوده اســت. انفعال دولت های عربی به معنای تن دادن به وضعی است که 
رئیســان جمهور امریکا از دهه 8۰ میالدی تــا ۲۰16 جرأت انجام آن را 
نداشــتند. دلیل اصلی هم نه فقط دولت های عربی، بلکه مردم مســلمان 
منطقه و بالتبع جهان اسالم بود. اصوالً صلح "کمپ دیوید" از آن رو فراگیر 
نشد که مردم منطقه مخالف آن بودند. کما اینکه مذاکرات "اسلو" در دهه 
پایانی قرن گذشته میالدی نتوانست برای بحران خاورمیانه و رابطه اعراب 
و اســرائیل نتیجه معلوم در پی داشته باشد. در آن هنگام جهان اسالم با 
یک بحران مشخص روبرو بود؛ اشــغالگری رژیم اسرائیل. به عبارت دیگر، 
همراهی مردم جهان اسالم و هم سویی ـ حتی محافظه کارانه ـ دولت های 
مسلمان با خواست آنان، ناشــی از دو عامل بود؛ نخست مظلومیت مردم 
تحت اشــغال فلسطین و مهم تر از آن، انگیزه دینی مسلمانان در اعتراض 
به اشــغال "قدس شــریف" به عنوان متغیر هم پوشــاننده در حمایت از 
رهایی فلســطین. گرفتاری در دام توطئه اندیشــی نیست اگر گفته شود؛ 
گروه های تکفیری، رقابت های کشــدار و بی حاصل جریان های فلسطینی، 
بــروز درگیری های فرقه ای و کم تدبیری دولت های مســلمان،  به ویژه در 
منطقه، تأثیر فرساینده بر پیکر دشمنی مشترک مسلمانان علیه اشغالگری 
رژیم اسرائیل به جا گذاشــته است. بیشترین نتیجه جنگ های خاورمیانه 
تاکنون امنیت و عادی شــدن اوضاع برای اسرائیل است. آسودگی خیال 
دونالد ترامپ از اقدام علیه ارزش های دینی و سیاسی مسلمانان و گستاخی 
روز افزون تل آویو، محصول پراکندگی جهان اســالم است. تدبیر گوهری 
است که جهان اسالم و به ویژه مردم و دولت های منطقه برای پایان دادن به 
وضع جاری محتاج آنند. گستاخی دونالد ترامپ علیه قدس شریف، هزینه 

اختالف ها در جهان اسالم است.
Alborz.payam@gmail.com

 تاکید دبیرکل سازمان ملل به پایبندی ایران
 به برجام

دبیر کل سازمان ملل با تائید پایبندی ایران به برجام گفت: خودداری 
رئیس جمهور آمریکا از تائید کردن تعهد ایران به توافق هسته ای، آینده 

توافق را در ابهام قرار داده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در 
گزارشی به شورای امنیت تائید کرد که ایران به طور کامل به تعهداتش 
در توافق هسته ای ســال ۲۰1۵ عمل کرده است.گوترش در گزارشی 
که قرار اســت روز هجدهم دسامبر در شورای امنیت به بحث گذاشته 
شود، همچنین تاکید کرد که توافق هسته ای ایران و گروه 1+۵ بهترین 
راه برای تضمین ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هســته ای ایران است.

بنا بر گزارش خبرگزاری صداوســیما، وی خاطر نشان کرد: متاسفانه، 
خــودداری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریــکا از تایید کردن تعهد 
ایران به توافق هسته ای، آینده این توافق را در هاله ای از ابهام قرار داده 
است.دبیر کل سازمان ملل در ادامه خاطرنشان کرد که اطمینان دارد 
تا کنون، آمریکا به ماندن در این توافق پایبند بوده است.این در حالی 
اســت که رئیس جمهور  آمریکا با تائید نکردن توافق هسته ای توپ را 
به زمین کنگره انداخته و تصمیم گیری بر ســر وضع مجدد تحریم ها 
علیه تهران را به عهده قانونگذاران قرار داده است. بازگرداندن تحریم ها 
می تواند آینده توافق هســته ای با ایران را تهدید کند، چراکه به عنوان 

نقض متن توافق تلقی خواهد شد.

تدوین بودجه ۹۷ بر مبنای عملکرد 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی الیحه بودجه سال 
۹۷ دولت را مبتنی بر عملکرد دانســت و با اشــاره به پیش بینی نفت ۵۵ 
دالری و دالر ۳۵۰۰ تومانی در این الیحه گفت که شــکاف ۷۰۰ تومانی 

بین قیمت دالر در الیحه و بازار وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، رحیم زارع اظهار کرد: بر اســاس الیحه 
بودجه ارائه شــده از ســوی دولت، ۳۲ درصد ســهم صندوق توســعه از 
درآمدهای نفتی پیش بینی شــده همچنیــن قیمت نفت ۵۵ دالر در نظر 
گرفته شده و میزان فروش هم همانند سال گذشته غیر از نیاز داخل ۲.۵ 
میلیون بشــکه در روز و مجموعا سه میلیون و 8۰۰ هزار تا چهار میلیون 
بشکه پیش بینی شده است.وی با اشاره به نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت 
دالر، افزود: عالج ما ارز تک نرخی است. در حال حاضر قیمت دالر شکاف 
۷۰۰ تومانــی با بازار دارد و این رانتی را بــرای عده ای به وجود می آورد 
بنابراین باید تالش کنیم ارز تک نرخی را مصوب کنیم چرا که این به نفع 
دولت، صادرات و واردکنندگان مواد اولیه در راستای حمایت از تولید است.
نماینــده مردم آباده در مجلس با اشــاره به پیش بینی اختصاص ۵8 هزار 
میلیارد تومان در راستای حمایت از تولید و اشتغال در الیحه بودجه، گفت: 
ســال گذشــته 6۳ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی اختصاص 
یافته بود که در کمیسیون تلفیق به ۷۳ هزار میلیارد تومان رسید و امسال 

در الیحه این رقم بیش از ۹1 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
زارع از پیش بینی ســازمانی جدید برای مقابله بــا فقر مطلق در الیحه 
بودجــه ۹۷ خبر داد و گفت: همچنین در بودجه ســال قبل درآمدهای 
تا ســقف دو میلیون تومان از مالیات معاف بودنــد که با توجه به رکود 
و وضعیت درآمدی مردم حتما این مبلغ باالتر خواهد رفت.ســخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلــس ادامه داد: در الیحــه بودجه ۹۷ از محل 
درآمدهای اختصاصی دســتگاه ها برای اولین بار بیش از 11 هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص یافت. این رقم سال گذشته 
در بودجــه نمی آمد و فقط اطالعی بود اما این بــار در بودجه گنجانده 
شــد.وی در پایان توجه به بافت های فرســوده، ساماندهی صندوق های 
بازنشســتگی و حقوق بازنشســتگان را از نکات مثبت بودجه سال ۹۷ 
دانســت و گفت که دولت در این الیحه به سمت بودجه ریزی مبتنی بر 

عملکرد پیش رفته است.

حمایت ایران از اتخاذ راه حل 
سیاسی در یمن

دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
در دیدار با سفیر سوییس در تهران تاکید کرد: 
ایران از اتخاذ راه حل سیاسی در یمن حمایت 

می کند.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، مارکوس 
الیتنر ســفیر ســوییس در تهران با حســین 
امیرعبداللهیان دســتیار ویژه رئیس مجلس در 
امور بین الملل دیدار و گفت وگو کرد.حســین 
امیرعبداللهیــان در ابتدای این دیدار از مواضع 
ســوییس در رابطه بــا اظهــارات اخیر رئیس 
جمهور آمریکا مبنی بر انتقــال پایتخت رژیم 

صهیونیستی به قدس قدردانی کرد.
وی نتیجــه چنیــن اقداماتــی در منطقــه را 
تشــدید ناأمنی و البته وحدت بیشتر گروه های 
فلسطینی خواند و تصریح کرد: مناسبات خوب 
ایران و ســوییس بر لزوم تقویت و گسترش هر 
چه بیشــتر ارتباطات دو کشور در عرصه های 
مختلــف بویژه روابط پارلمانی ضروری اســت.
امیرعبداللهیان با اشــاره به مســائل بحرین و 
یمن در منطقه افزود: جمهوری اسالمی ایران از 
اتخاذ راه حل سیاسی در یمن حمایت می کند 
اما باید در روند ارسال کمک های انسان دوستانه 
به این کشور تســریع شود.دستیار ویژه رئیس 
مجلــس در امور بین الملل، افزود: آل خلیفه با 
رویکرد نظامی و امنیتی شــکاف عظیمی را در 
بین حکومت و مردم ایجاد کرده است . بنابراین 
از کشور سوییس به عنوان کشور حامی مسائل 
حقوق بشری انتظار درک بیشتر شرایط موجود 

در این کشور را داریم.
امیرعبداللهیان در پایان نسبت به موفقیت سفیر 
جدید در انجام ماموریت های خود در تهران ابراز 
امیدواری کرد.مارکوس التینر سفیر سوییس در 
تهران نیز در این دیدار تصریح کرد: ســوییس 
عالقه مند به گسترش روابط دوجانبه و ارتقای 
سطح مناسبات با جمهوری اسالمی ایران است 
و در همین زمینه استفاده بهتر از ظرفیت های 
موجود بین روابط دو کشور را خواستار شد.وی 
با اشاره به نقش و جایگاه با اهمیت پارلمان ها 
در دو کشور خاطرنشان کرد: سوییس عالقه مند 
به گسترش روابط پارلمانی با جمهوری اسالمی 
ایران بعنوان کشــوری با ثبات در منطقه است.
سفیر سوییس در تهران در پایان ضمن همسو 
دانستن مواضع کشــورش در بسیاری از زمینه 
ها با جمهوری اســالمی ایران نسبت به اتخاذ 
راه حل سیاســی جهت برون رفت از مشکالت 

منطقه بویژه در یمن تاکید کرد.

بیانیه  نمایندگان در محکومیت 
تصمیم اخیر رییس جمهور آمریکا

۲۳۵ نماینده مجلس با امضای بیانیه ای متذکر 
شــدند ایاالت متحده آمریکا حتی به قراردادها 
و موافقتنامه هــای نیم بند خود هــم اعتنایی 
نمی کنــد و با اعــالم بیت المقدس بــه عنوان 
پایتخــت رژیم صهیونیســتی آخرین میخ را بر 
تابوت روند به اصطالح صلح در خاورمیانه کوبید.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، متن این بیانیه 
که محمدحســین فرهنگی عضو هیات رییسه 

مجلس آن را قرائت کرد به شرح زیر است:
»بیت المقــدس قبلــه اول مســلمانان و مــام 
مقدس برای همه ملت اســالمی است. متاسفانه 
اخیرا رییس جمهور تاجرمســلک ایاالت متحده 
آمریــکا آن را بــه عنوان پایتخــت رژیم جعلی 
صهیونیســتی اعالم کرده اســت و اتفاقا همین 
اقدام رییس جمهور آمریکا خود روشن ترین دلیل 
بر بی هویتی و ساختگی بودن رژیم صهیونیستی 
است که مجبور است یک به اصطالح ابرقدرت با 
استفاده از عنصر زور و بدون توجه به سایر ابعاد 
موضوع سرزمین مسلمانان را به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیستی اعالم کند.از طرف دیگر امروز 
باید خالص ترین ســالم های خود را تقدیم روح 
مطهر امام عزیزالقدرمــان کنیم که ماهیت این 
رژیم فاقد ماهیت را به خوبی شناخت و معرفی 
کرد که با رژیم صهیونیستی، منطقه روی صلح 
و آرامش را نخواهد دید و ساده اندیشانه آنکه در 
دهه 1۹۹۰ میالدی جشن و پایکوبی ایجاد روند 
صلح در خاورمیانه را با موفقیت های اســلو یک 
و دو شــادمانه برگزار کردند که امروز دریافتند 
کــه ایاالت متحده آمریکا حتی بــه قراردادها و 
موافقتنامه های نیم بند خود هم اعتنایی نمی کند 
و با اعــالم بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیســتی آخریــن میخ را بر تابــوت روند 
به اصطالح صلــح در خاورمیانــه کوبید.ایاالت 
متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی که به تعبیر 
رهبر فرزانه انقالب »چنین تصمیمات سخیفی 
را از ســر عجز اتخاذ می کننــد« بدانند که امت 
اســالمی در برابر این اقدامات جنایت بار سکوت 
نمی کند و صد البته آمریکا مســئول عواقب این 
تصمیم خود است.ما نمایندگان مجلس از همه 
کشورهای اسالمی خواستاریم که در اسرع وقت 
روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیســتی 
قطع کنند و همچنین مراودات اقتصادی خود را 
با آمریکا به حداقل کاهش دهند و پارلمان های 
کشورهای اسالمی، دولت های خود را در اصالح 
مسیر متناسب با مطالبات امت اسالمی هدایت 
کنند.بی تردید دولت و ملــت ایران به پیروی از 
امام و رهبری همواره پشتیبان آرمان های مقدس 
اســالمی از جمله مبارزه با رژیم صهیونیستی با 
وجود همه اختالفات جناحی و سیاســی خود، 

یکصدا متحد هستند.«

یادداشتخبر

اتحادیه اروپا اعالم کرد: نشست کمیسیون 
مشترک برجام فردا در وین برگزار خواهد 
شــد.به گزارش زمــان به نقل ازایســنا، 
اتحادیه اروپا با انتشار اطالعیه ای که روی 
وب ســایت این اتحادیه قرار گرفته است، 
اعالم کرد که نشست کمیسیون مشترک 
برنامــه جامع اقدام مشــترک)برجام( به 
سرپرستی هلگا اشــمید به نمایندگی از 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
روز  چهارشنبه 1۳ دسامبر ۲۰1۷ در وین 
برگزار خواهد شــد.در ادامه این اطالعیه 
آمده اســت: نمایندگان گروه ۳+۳ )چین، 
فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس، آمریکا( و 

ایران نیز در این نشســت شرکت خواهند 
کرد.اتحادیــه اروپا در اطالعیه خود آورده 
است که این نشست فرصتی برای بررسی 
اجرای برجام تا زمانی  که مسائل هسته ای 
و مرتبط با تحریم ها مورد اهمیت اســت، 

ایجاد خواهد کرد.
پیش از این نیز، عبــاس عراقچی معاون 
حقوقــی و امــور بین الملــل وزیــر امور 
خارجه کشــورمان با اعالم خبر برگزاری 
نشســت آینده کمیسیون مشترک برجام 
درروز چهارشــنبه در وین محورهای این 
نشست را بحث های مربوط به هسته ای و 
تعهدات ایران، همکاری هایی که میان دو 

هماهنگ کننده امور بشردوســتانه سازمان 
ملل اعالم کرد که ادامه محاصره بنادر یمن 
عرضه ســوخت، مواد غذایی و دارو در این 
کشور را محدود کرده و شمار مردم آسیب 

پذیر را به شدت افزایش داده است.
به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، یک مقام 
ارشــد ســازمان ملل متحد اعالم کرد که 
طرف های درگیر در یمن باید اجازه دهند 
8.۴ میلیون یمنی که در معرض قحطی قرار 
دارند به کمک های بیشتر دسترسی داشته 
باشــند.»جیمی مک گولدریک« هماهنگ 
کننده امور بشردوستانه سازمان ملل گفت: 
ادامــه محاصره بنادر عرضه ســوخت، مواد 
غذایی و دارو را محدود کرده و شمار مردم 

آســیب پذیر را به شدت افزایش داده است.
وی افزود: جان میلیونها یمنی از جمله 8.۴ 
میلیون نفری که یک قدم تا قحطی فاصله 
دارند به توانایی ما برای ادامه عملیات کمک 
رســانی و تامین بهداشــت، آب سالم، غذا، 
سرپناه و حمایت غذایی از آنها بستگی دارد.

گفتنی اســت که رژیم سعودی با همراهی 
چند کشــور عربی دیگر وابســته به خود 
نزدیک به سه ســال است تجاوز به یمن را 
آغاز کرده و مردم بی گناه این کشور را تحت 
محاصره قرار داده است.در طول این تجاوز 
هزاران نفر از مردم یمن شــهید و زخمی و 
خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این 

کشور وارد شده است.

برگزاری نشست کمیسیون برجام 
فردا در وین

 بیش از ۸ میلیون یمنی 
در معرض قحطی

اادامه از صفحه 1
حامی تروریســت هــا در منطقــه از جمله 
عربستان دچار سرخوردگی شده و در پی این 
سرخوردگی اقدام به انجام حرکات جنون آمیز 
می کند و دست به دست صهیونیست ها داده 
است.علوی با بیان اینکه آنها از این شکست ها 
دچار سرخوردگی شده اند اظهار کرد:در دنیای 
اسالم نفرت از آمریکا و اسرائیل و هم پیمانان 
آن افزایــش پیــدا کرده اســت و اقدام اخیر 
ترامپ در به رسمیت شناختن قدس به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی و تالش این کشور 
برای انتقال سفارتش از تالویو به قدس باعث 
شده تا بار دیگر روح وحدت و همبستگی در 
برابر این اقدام در جهان اســالم دمیده شود.

افزود: سرویس های اطالعاتی کشورهای  وی 
اســالمی در مبارزه با گروه هیا تروریستی در 
منطقه به تجربه گرانقدری دست پیدا کردند 
و به همگرایی خوبی نائل شدند. سازمان های 
تروریستی جاذبیت خود را در بین جوانان از 
دست داده اند و نفس های پایانی را می کشند 
و در همین چارچوب مشــاهده می کنیم که 

دچار انشعاب و درگیری با یکدیگر شده اند.
وزیر اطالعات با بیان اینکه باید با همگرایی و 
هم اندیشــی فراتر از بحث ملیت ها و جغرافیا 
در راستای مبارزه با تروریسم و افراطی گری 
حرکت کنیم، خاطر نشــان کــرد: کنفرانس 
امنیتــی تهران با این هــدف کار خود را آغاز 

کرده است.
ین عضو دولت در بخش دیگر از صحبت های 
خود با تاکید بــر اینکه افراطی گری مذهبی 
در هر دین و مذهبی که وجود داشــته باشد 
به حرکت های نامعقــول و ناهنجار از جمله 
تروریســم می انجامــد، ادامــه داد: در واقع 
باید گفــت افراطی گری مذهبــی در پایان 
ســر از تروریســم در می آورد و ما این را در 
برهه های مختلف مشاهده کرده ایم.وی با بیان 
اینکه برای اینکه تروریســم را بهتر بشناسیم 
می بایست سیر تاریخی و بسترهای تاریخی 
شــکل گیری آن را مرور کنیــم، اظهار کرد: 
ریشه افراطی گری در دنیای اسالم در اخوان 
المســلمین در مصر و وهابیت در عربســتان 
اســت. بعد از فروپاشی عثمانی و تقسیم این 
منطقه به کشــورهایی چــون ترکیه، عراق، 
ســوریه لبنان و ... و همچنین الغاء مســئله 
خالفت توســط پارلمان ترکیه، بعد از مدتی 
خالفــت به عنوان یک گمشــده بخشــی از 
آرمانگرایان اســالمی تبدیل شد و عده ای در 
پی احیــای مجدد خالفــت برآمدند. چراکه 
فکر مــی کردند راه احیــای عظمت و مجد 
از دســت رفته دنیای اســالم در گرو احیای 
خالفت است.وی با بیان اینکه احیای خالفت 
یکی از عوامل حرکت های نهضتی و استقالل 
طلبانــه در برخی مناطق شــد، افزود: برخی 

برای احیای خالفت به ســمت انجام اقدامات 
تروریستی ســوق داده شدند.وزیر اطالعات با 
اشاره به اشــغال برخی از کشورهای اسالمی 
توسط اشــغالگران در برهه ای از تاریخ گفت: 
این اشغالگری از جمله عواملی بود که برخی 
از جوانان در کشورهای اشغال شده را به این 
سمت سوق داد که برای استقالل کشورشان 
با اشــغالگران مقابله کنند و در همین فرآیند 
بعضا این بستر فراهم شــد که افراطی گری 
مذهبی شــکل بگیــرد و در همین چارچوب 
تروریســم به عنوان روشــی بــرای مقابله با 

استعمار مورد توجه قرار بگیرد.
علوی در بخشی دیگر از صحبت های خود با 
بیان اینکه در حال حاضر اســتعمار مستقیم 
نداریم ولی برخی از قدرت های بزرگ بر پایه 
منافع و امنیت شان تصمیم ها و عواملی را به 
برخی از کشــورهای اسالمی و ضعیف دیکته 
می کنند، ادامه داد: در همین چارچوب برخی 
از نیروهای استقالل طلب و آزدی خواه در این 
کشورها برای مقابله با این دیکته های تحمیلی 
متاســفانه به جای اینکه از روش های عقالنی 
اســتفاده کنند به روش افراط گرایانه گرایش 

پیدا کردند.
وزیر اطالعات با بیان اینکه اســتکبار همواره 
از تروریسم و بســتر آن برای پیشبرد اهداف 
خود اســتفاده کرده است، توضیح داد: آنها با 
حمایت از تروریست ها و جریان های تکفیری 
در منطقه تــالش کردند جنگ و درگیری را 
به داخل خود کشــورهای اســالمی بکشانند 
تا اســرائیل از کانون توجه مســلمانان خارج  
شــود و اســتعمارگرایان بتوانند سیاستهای 
خود را آســانتر بــه پیش ببرنــد.وی گفت: 
ترامپ در ســخنرانی هفته قبــل خود اعالم 
کرد که ۲۰ ســال پیش می بایست قدس به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت 
شــناخته می شد و در این زمینه بیست سال 
تاخیر شده است. حال این سوال مطرح است 

که چه عواملی باعث شــد کــه آمریکایی ها 
در این زیمه ۲۰ ســال تاخیــر کند و اکنون 
چه اتفاقــی افتاده که این زمینــه برای آنها 
فراهم شــده تــا صحبت از انتقــال از تالویو 
بــه قدس کنند. پیش از ایــن وحدتی که در 
جهان اسالم وجود داشت و تاکید کشورهای 
اســالمی مبنی بر اینکه صهیونیستها تهدید 
اول جهان اســالم هســتند، باعث شده بود 
کــه آنها نتواننــد به راحتی صحبــت از این 
موضوع کنند ولی اکنون متاســفانه در  بین 
کشورهای اســالمی اجماع و وحدتی نیست 
و دیگــر آن نگاه که صهیونیســت ها  تهدید 
اول جهان اســالم هستند، حاکم نیست.وزیر 
اطالعات ادامه داد: آنها در شرایطی این اقدام 
را انجام دادند که تروریست ها ضربه کاری از 
جریــان مقاومت خرودند و حامیان آنها دچار 
ســرخوردگی شــده اند و از این سرخوردگی 
دســت به رفتارهای جنون آمیز می زنندوی 
با بیان اینکه خوشــبختانه اقدام اخیر آمریکا 
با اســتقبال دیگر کشورها حتی هم پیمنانان 
آنها روبرو نشــد حتی اتحادیــه اروپا نیز این 
تصمیم را زیر سوال برد، در ادامه سخنان خود 
تاکید کرد: تحقیر ملتها و مذاهب نیز از دیگر 
عوامل رویش تروریســم است. وقتی قومیت، 
ملیت و مذهبی تحقیر شوند، این خود منشا 
ناهنجاری خواهد شد عقده حقارتبی به و جود 

می آورد که نتیجه آن نا هنجاری است.
علوی یکی از عوامل گرایش جوانان مسلمان 
در کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی بــه 
جریانهای تروریســتی و تکفیری در منطقه  
را عامــل عقده حقارت عنــوان کرد و گفت: 
می بینید که برخی از آنها در حالیکه شرایط 
اقتصادی مناســبی داشتند به این گروه های 
تروریســتی گرایــش پیدا کردنــد و این به 
خاطر این بود که در این کشــورها با آنها به 
عنوان شهروندان درجه دوم برخورد می شد 
و این حقارت ها و برخوردها باعث شــد که 

آنها به ســمت این گروه ها تمایل پیدا کنند.
وزیر اطالعات همچنین عصبیت های نژادی 
و مذهبی را نیــز از جمله عوامل گرایش به 
تروریست عنوان کرد و گفت: برخی به اخاطر 
عصبیت ها نژادی و مذهبی به جای اینکه در 
مسیر عقالنیت حرکت کنند به عصبیت روی 
می آورند و این خود باعث تروریسم می شود. 
قرائت های دینی که مبتنی بر عقالنیت است 
سر از تروریسم بر نمی آورد ولی قرائت های 
دینی که مبتنی بر عصبیت است سرانجام به 

تروریسم گرایش پیدا می کند.
وی در بخشی از صحبت های خود در همین 
چارچوب گفت: در مذاکراتی که با سرویس 
های اطالعاتی آلمان داشتیم برای آنها مثالی 
زدیم. به آنها گفتیم مرکز اسالمی هامبورگ 
۷۰ اســت که در آلمــان فعالیت می کند و 
قرائت این مرکز از اسالم مبتنی بر عقالنیت 
اســت و همین باعث شــده که در طی این 
۷۰ ســال حتی یک تروریســت نیز از این 
مرکز خارج نشــود ولی دیگر مراکز اسالمی 
کــه تحت تاثیر اندیشــه وهابیت هســتند 
وضعیتشان اینگونه نیست و تحت تاثیر این 
اندیشه وهابیت به اقدامات تروریستی گرایش 
پیدا کردند.علــوی با بیان اینکه قرائت گروه 
تروریســتی مثل داعش از اسالم مبتنی بر 
عقالنیت نیســت اظهار کرد: امروز جریانها 
تروریســتی در منطقه همچون داعش ضربه 
های اساســی خورده اند. آنها امروز حاکمیت 
در زمیــن خــود را از دســت داده اند ولی 
همچنان وجود دارند و اســالحه های خود را 
بر زمین نگذاشته اند. آنها به  دنبال تصاحب 
زمین در کشــورهایی همچون افغانســتان، 
پاکستان، آسیای میانه و هر جای دیگری که 
برای آنها امکانش فراهم بشود، هستند تا ایده 
خالفت خــود را احیا کنند.وی با بیان اینکه 
جریان های تروریستی حاکمیت شان به پایان 
رسیده ولی وجود آنها پایان نیافته است، در 
بخشی ازصحبت های خود اظهار کرد: آمریکا، 
برخی از کشورهای اروپایی و دشمنان اسالم 
در صدد هســتند تا جریــان افراطی را که 
منشا تروریسم اســت به عنوان دین اسالم 
به جهانیان معرفی کنند. به نحوی که اسالم 
را منشا تروریسم قلمداد کنند.علوی با بیان 
اینکه آنچه که نطفه تروریســم را منعقد می 
کند این نیســت بلکه افراطی گری اســت، 
خاطر نشــان کــرد: وهابیت بــه تدریج به 
ایدئولوژی جریان تروریسم تبدیل شده است 
و افرادی که از جریان اخوان المســلمین در 
این مسیر قرار گرفته اند به تدریج به اندیشه 
وهابیت گرایش پیدا کرده اند. امروز وهابیت 
ایدئولوژی جریانهای تروریســتی اســت و 
حامیان مالی آنها کشورهایی مانند عربستان، 

قطر و بعضا کویت هستند.

وزیر اطالعات: داعش اسلحه خود را زمین نگذاشته است

افراط  گرایی مذهبی به حرکت های تروریستی منجر می شود

افزایش قلرموهای جدید و هومشند در عرصه نظایم
فرمانده ارشــد دوران دفاع مقدس: در حوزه نظامی با ۵ عرصه 
زمینی، هوایی، دریایی، فضایی و سایبری مواجهیم و باید خود 
را بــا ابعاد جدیدی از جنگ که نیاز به هوشــمندی در فضای 

نظامی آینده دارد، آماده کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، سردار سرلشکر پاسدار 
»مصطفی ایزدی« در دهمین همایــش »فرماندهی و کنترل 
ایران« که به میزبانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( 
در حال برگزاری اســت، افزود: فلسفه جنگ و نظامی گری در 
اسالم با سایر مکتب ها متفاوت است؛ در نظام اسالمی به جای 
اینکه قدرت در دست قدرت طلبان باشد، علیه قدرت طلبان است 
و به همین جهت است که مقام معظم رهبری می فرمایند ارتش 
کلمه طیبه اســت.وی افزود: به گفته شهید مطهری در تفکر و 
فرهنگ غربی این نیچه است که در ویتنام می جنگد چرا که او و 
ماکیاول اصالت را با قدرت می دانند.سرلشکر ایزدی گفت: امروز 
نظم حاکم بر جهان مبتنی بر فرهنگ غربی است اما به فرموده 
رهبــر معظم انقالب این نظم در حال تغییر و تبدیل اســت و 
پایه های فکری و ارزشــی نظم حاکم در حال فروپاشــی است.

وی همچنین افزود: ما انقالبی هستیم و با ایدئولوژی معنوی و 
الهی در برابر دنیای مادی و نظام سرمایه داری غرب ایستاده ایم 
و امروز رزمندگان ما در دریای مدیترانه حضور ظفرمندانه دارند.

این فرمانده ارشد دوران دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: پدافتد هوایی در دوران دفاع مقدس کارهای بسیار 

ارزشمندی کرد که امیدوارم ثبت شده باشد. فعالیت های پدافند 
هوایی در دوران دفاع مقدس مشحون از ابتکارات راهبردی بود 
و توانست قدرت هوایی دشمن را فلج کند. با ابتکاراتی که امیر 
ســتاری به کار برد، تحرک و تغییر در تاکتیک ها سبب شد تا 
دشمن ناکام بماند.سرلشکر ایزدی بیان کرد: جنگ های آینده 
ترکیبی است و از همه امکانات در آن استفاده می شود. ما باید 
به این اطمینان برســیم که شــبکه کنترل و فرماندهی ما در 
جنگ های جدید پاسخگو هستند؛ چرا که در جنگ اول و دوم 

خلیج فارس دشــمن شبکه فرماندهی و کنترل طرف مقابل را 
مختل کرد. لذا جنگ های جدید قابلیت محور اســت و دشمن 
در این مدل جنگ تمامی مولفه های قدرت کشــور مقابل را در 
نظر می گیــرد، همان طوری که در حــوزه تحریم ها نیز امروز 
همین رویه طی می شود.سرلشــکر ایزدی گفت در جنگ های 
هیبریدی با مولفه های مختلفی روبرو هســتیم که اطالعات و 
ســامانه کنترل و فرماندهی در این نوع جنگ ها نقش مهمی 
دارند.وی با اشــاره به گستردگی و پیچیدگی های عرصه نبرد 
در شــرایط کنونی گفت: در این شرایط باید به این نکته توجه 
کنیم که در حوزه پردازش سامانه فرماندهی و کنترل، روشهای 
گذشته و قدیمی دیگر پاسخگو نیست چرا که دشمن از آخرین 

تکنولوژی خود در این رابطه استفاده می کند.
وی با بیان اینکــه پدافند هوایی یگانی وابســته به امکانات و 
سامانه های دیجیتال و سایبری است و باید همگام با تکنولوژی 
حرکت کند، گفت: این امر تا جایی مهم اســت که حتی امروز 
آمریکایی ها اعالم کرده اند که می توانند از طریق سیستم های 
الکترومغناطیسی و ســایبری روی موشک های کره شمالی اثر 
گذارند.وی با اشاره به اینکه در جنگ های آینده هوشمندی در 
عرصه شبکه فرماندهی و کنترل یکی از مهمترین مسائل است 
که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: تحول در شیوه جنگیدن، 
هم افزایی و هماهنگــی بین نیروها بــا تمرکززدایی از اجرای 

ماموریت از جمله امور تاثیرگذار در جنگ های آینده است.
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واژگونی، علت 48 درصد ازسوانح 
رانندگی منجر به فوت در استان مرکزی

انتظامی  فرماندهی  جانشین  اراک:  داودی- 
استان مرکزی گفت: ۴8 درصد از مجموع سوانح 
رانندگی در این استان به علت واژگونی خودروها 

گزارش شده است.
سرهنگ یوسف سپهوند در آیین آغاز به کار طرح 
زمستانه انتظامی ترافیکی استان مرکزی در اراک 
افزود: بیش از 6 هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه ارتباطی 
در این استان وجود دارد که تنها 1۰ درصد آنها 
چهار بانده است. وی بیان کرد: ۹۰ درصد راه های 
ارتباطی این استان دو بانده است که این مهم در 
افزایش حوادث رانندگی منجر به فوت نقش دارد.

سرهنگ سپهوند ادامه داد: همه دستگاه ها باید 
حوادث  ویژه  به  رانندگی  حوادث  کاهش  برای 
منجر به فوت تالش خود را به کار گیرند تا راه 

های ارتباطی ایمن تر شود.
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه 
داد: تدابیر الزم برای اجرای مطلوب طرح زمستانه 
انتظامی ترافیکی در این استان اندیشیده شده و 
انتظار است شهروندان همکاری مناسبی با دست 
اندرکاران اجرای این طرح داشته باشند. سرهنگ 
سپهوند عنوان کرد: خطاهای انسانی در صدر بروز 
استان مرکزی  به فوت  رانندگی منجر  حوادث 
است که می طلبد رانندگان توجه بیشتری به 
قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشند. مدیرکل 
گفت:  آیین  این  در  نیز  مرکزی  استان  بحران 
هماهنگی بین دستگاه های مرتبط در اجرای 

طرح زمستانه این استان امری ضروری است.

آموزش 5 هزار معاون آموزشی 
مدارس اصفهان در مصرف  بهینه گاز

بهادری- اصفهان: ۵ هزار معاون آموزشی ۵ هزار 
مدرسه سطح استان اصفهان با«فرهنگ ایمنی و 

مصرف بهینه گاز طبیعی« آشنا می شوند.
به منظور توسعه ی فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه 
گاز طبیعی در سطح ادارات آموزش و پرورش و 
مدارس استان اصفهان، به ۵ هزار نفر از معاونین 
و  ایمنی  نکات  استان  سطح  مدارس  آموزشی 
مصرف بهینه گاز طبیعی آموزش داده می شود.  
شرکت گاز استان اصفهان، در راستای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی و ترویج فرهنگ ایمنی و 
مصرف بهینه گاز طبیعی طی سالهای اخیر با 
انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل آموزش 
نهادهای  و  ها  و سایر دستگاه  استان  پروش  و 
موثر درزمینه ی اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
ها،  دانشگاه  شهرداری،  استانداری،  همچون؛ 
مراکز بهداشتی، صدا و سیما، جراید، ستاد ائمه 
جماعات و نماز جمعه،امور مساجد، بسیج دانش 
آموزی، شورای اداری، روابط عمومی های ادارات 
و سازمان ها و... اقدام به توسعه و ترویج فرهنگ 

ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی نموده است.
الزم به ذکر است، طرح آموزش معاونین آموزشی 
هزار  ازیک  متشکل  که  استان  سطح  مدارس 
و ۳۰۰ معاون در سطح مدارس شهر اصفهان 
شهرستان  مدارس  سطح  در  نیز  نفر  هزار  و۳ 
ها می باشد هم اکنون در حال برگزاری است 
که در این راستا در شهرستان اصفهان روزانه 
بر ۳۰۰  مشتمل  پرورش  و  آموزش  ناحیه  دو 
معاون آموزشی تحت آموزش های ایمنی قرار 

می گیرند. 

اداره اوقاف البرز حائز رتبه برتر کشوري شد

 در مراسم اختتامیه دوره آموزشي معاونین و کارشناسان بهره وري 
کشور، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز حائز رتبه برتر کشوري 

در موضوع ورود اطالعات وضعیت موجود بقاع در سامانه شد.
به گزارش زمان به نقل از واحد خبر روابط عمومي اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان البرز؛ بهروز عاشري در حاشیه اختتامیه هفتمین 
دوره آموزشي معاونین و کارشناسان بهره وري که در شیراز برگزار 
شد با بیان این خبر گفت:در مراسم اختتامیه دوره آموزشي معاونین و 
کارشناسان بهره وري که با حضور معاون بهره وري ادارات کل اوقاف 
کشور برگزار شد از ادارات برتر در حوزه هاي مختلف تقدیر بعمل آمد.

رئیس اداره بهره وري و اقتصادي بقاع متبرکه و موقوفات استان البرز 
افزود: در این مراسم از مهندس قاسمي کارشناس توسعه وعمران اداره 
کل اوقاف وامور خیریه البرز )شهرستان کرج( تجلیل و لوح تقدیر اعطاء 

شد.
این مسئول بیان کرد: در مراسم اختتامیه مهندس جعفري )معاونت 
بهره وري سازمان( با اشاره به  اهمیت و جایگاه واالي فعالیت هاي 
عمراني بقاع متبرکه در راستاي تحقق منویات مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي( و تبدیل امامزادگان به مراکز قطب فرهنگي سازمان 

اوقاف سخنراني نمود.
این مهم کارگروه ویژه فعالیت هاي  یادآور شد:در راستاي  عاشري 
عمراني بقاع با حضور نماینده ولي فقیه و سرپرست سازمان بصورت 
هـفتگي برگزار و کمیت و کیفیت پروژه هاي عمراني ادارات اوقاف 

کشور بررسي ومورد ارزیابي قرار مي گیرد.
وي خاطرنشان کرد:از دیگر اقدامات معاونت بهره وري فراهم نمودن 
ساختار وبستر الزم جهت ورود و ثبت و کنترل و نظارت تمامي پروژه 
هاي عمراني بقاع در سامانه مي باشد که تحول تاثیر گذاري در مسیر 
احیاء وعمران بقاع و کنترل دقیق پروژه ها وگزارش گیري خواهد 

داشت.
رئیس اداره بهره وري و اقتصادي بقاع متبرکه و موقوفات استان البرز 
گفت: از دیگر اقدامات معاونت بهره وري سازمان پیشنهاد تغییر ساختار 
معاونت بر اساس شرح وظایف جدید و گستردگي فعالیت ها عمراني 
مي باشد که در صورت انجام منشاء خیر وبرکات بیشماري در اجراي 

برنامه هاي ساخت وساز امامزادگان فراهم خواهد نمود.

آمادگی سواحل چالوس برای طرح های 
گردشگری

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس از اجرای 
طرحهای گردشگری در مناطق آزاد شده اراضی ساحلی این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش زمان؛ مهرداد خزایی پول افزود: مقرر شد با ارائه طرح از 
طریق شهرداري ها سرمایه گذاري در محدوده شهر و در خارج از آن 

هم توسط سرمایه گذاران با طي مراحل قانوني صورت پذیرد.
امکاناتی شامل بیل  ادامه تصریح کرد: در صورت وجود  خزایی در 
مکانیکی، لودر و کامیون قادریم برای جمع آوری اعیانی ها حداکثر 
تا پایان سال کلیه اراضی ساحلی باقیمانده را از دست متصرفین آزاد 

کنیم .
او ادامه داد:هم اکنون با کمک شهرداری هچیرود برای جمع آوری 

اعیانی ها استفاده می شود.
رئیس اداره منابع طبیعی چالوس در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر 
یک کیلومتر از اراضی ساحلی چالوس باقیمانده است و در حد فاصل 
رودخانه کرکرود سر نوشهر تا رودخانه چالوس نیز به طول سه کیلومتر 

می بایست آراد سازی شود که اخیرا آغاز شده است.
خزایی پول با اعالم اینکه تاکنون بیش از 1۰1هزار مترمربع از اراضی 

ساحلی حوزه این شهرستان آزاد سازی شده است .
وی مشکالتي نظیر اردوگاه  نظامي و نیز وجود تعدادی از اسناد تک 
برگ را از عمده مشکالت این اداره در آزاد سازی مابقی اراضی ساحلی 
بر شمرد . به گفته خزایی اسناد تک برگ در راستای ماده 1۴۷صادر 
شد که نیاز به  ابطال سند صادره  دارد که از مباحث حقوقی می باشد.

به گفتی وی، شهرستان چالوس نخستین اداره یی بود که در اجرای 
ماده 11 قانون اراضي مستحدث ساحلي نسبت به قانون آزاد سازي 

حریم دریا و قلع و قمع اعیانات غیر مجاز اقدام نموده است.  

خبر خبر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید سیستم سایپا تیپ 1۳1SX به شماره موتور ۴۴16۹6۲ 
و شماره شاسی S۳۴1۲۲۹۰۳۷1۵6۷ و شماره پالک ایران 6۲-۷۴۳س۷6 مفقود و 

بهشهرفاقد اعتبار است.

آگهی احضار
 طبق ماده ۷۳ق. آ. د. در امور مدنی

حسب دادخواست خواهان اقای سیروس ساالری فرزند کاکا علی به طرفیت علیرضا شاه 
پسند فرزند علی اقا به خواسته )صدور حکم بر محکومیت خوانده مبنی بر فک پالک خودرو 
سواری پالک ۴۲۳ج۴6ایران 1۹(که به کالسه ۹6۰۵۰۴شعبه دوم حقوقی دادگستری سنقر 
ثبت شده وآدرس خوانده را خواهان مجهول المکان اعالم نموده لذا طبق دستور دادگاه وبه 
تجویزماده ۷۳ق .آ. د.م.بدینوسیله به خوانده ابالغ میشود ضمن مراجعه به شعبه ودریافت 
نسخه دوم دادخواست وضمائم در جلسه رسیدگی تاریخ ۹6/11/۷ساعت 1۰ صبح حاضر شود 
مدیر شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی سنقر –خادمی 

آگهی ابالغ اجرائیه
در پرونده کالسه ۴/681/۹۵شعبه چهارم  این شورا محکوم علیه علی دهنوی فرزند 
اسماعیل  محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون ونهصد وپنجاه هزار تومان بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له مراد علی کرمی بنابراین با توجه به مجهول المکان بودن 
اقامتگاه محکوم علیه در اجرای ماده ۹قانون اجرای احکام مدنی مفاد اجرائیه یک نوبت 
به ترتیب مقرر در مواد 118و11۹قانون یاد شده آگهی وبه نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مفاد موضوع اجرائیه را اجرا نماید در غیر اینصورت 
برای عملیات اجرایی به محکوم علیه ابالغ یا اخطار دیگری نخواهد شد مگر اینکه محکوم 

علیه محل اقامت خود را کتبا به اجرای احکام اعالم نماید 
دفتر شعبه چهارم حل اختالف دادگستری سنقر 

اگهی ابالغ
شماره  شماره ۹61۰۰۹1۹8۲6۰1۲۰6  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
دادنامه مربوطه ۹6۰۹۹۷1۹8۲6۰116۵ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
هزینه  بابت  ریال   ۳۰/۷۷۵/۷۲۰ مبلغ  و  خواسته  اصل  جهت  ریال   ۹۳۳/۵۹۲/۰۰۰
دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخوست )۹6/۰6/۰۷( و مبلغ ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له همچنین به پرداخت مبلغ ۴6/6۷۹/6۰۰ 

ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.
مدیر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان فریدونکنار 

آگهی ابالغ
به موجب دادنامه شماره ۴۲۲/۹6 صادره از شعبه اول و در کالسه پرونده اجرائیه به 
شماره 6۳1/۹6 محکوم علیه صالح آل خمیس محکوم هستند به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی جهت انتقال سند یک دستگاه خودروی سواری سمند ال اف ۷ مدل 1۳۹۰ 
به شماره پالک 8۲۹ ط ۴۳  ایران 1۴   در حق محوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به 
میزان ۵ درصد در حق صندوق دولت و واریز به شماره حساب ۲1۷1۲۹۳6۹۴۰۰۵ لذا 
بدین وسیله محکوم علیه فوق الذکر ابالغ می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ نشر 
آگهی نسبت به مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت یاد شده 

این اجرای حکم نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام خواهد نمود.
شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی حصروراثت
آقای یونس بهمنی صفت نام پدرامامقلی بشناسنامه1۳86صادره ازباغملک درخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم ارسالن بهمنی 
اقامتگاه  درتاریخ1۳۹۴/۵/16دربندرگناوه  کنگان  ۳۵6۰۴۵۵۲۰۰صادره  بشناسنامه 
غیردائمی اش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی1-یونس بهمنی صفت فرزندامامقلی 
اینک  ازباغملک.  متولد1۳6۲/6/۳۰صادره  بشناسنامه1۳86وکدملی۴81۹۹۷۳۷۴6 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
ابراز  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی 

شودازدرجه اعتبارساقط است.     شماره م.الف)1۲/۵۲8(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز

آگهی احضارمتهم 
نظر به این که آقای عزیز دین محمدی فرزند علی به ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید 
و توهین در پرونده کالسه ۹۵1۳88 شعبه نهم دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 
ماده 11۰ قانون آئین دادرسی مدنی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار اقدام قانونی معمول خواهدشد.م/الف 16۴۷
شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر

آگهی حصر وراثت
ازآبادان درخواستی  ،نام پدردهربشناسنامه ۲1۷صادره  آقای رزاق زویداوی غانم زاده 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزند مرحوم دهرزویداوی 
)ره( خمینی  ۹۵/1۰/8دربندرامام  درتاریخ  آبادان  بشناسنامه۳۷۴۹صادره  زاده  غانم 

فرزند  زاده  غانم  زویداوی  سعیده  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  اقامتگاه 
دهربشناسنامه 16۲صادره ازآبادان )دخترمتوفی(۲ شهناززویداوی غانم زاده بشناسنامه 
ازآبادان)دختر متوفی(۳- رزاق زویداوی غانم زاده فرزند دهربشناسنامه۲1۷  ۵صادره 
صادره ازآبادان )پسرمتوفی(۴-سمیره زویداوی غانم زاده فرزند دهربشناسنامه۵6صادره 
6۹۷صادره  فرزنددهربشناسنامه  زاده  غانم  زویداوی  ازآبادان)دخترمتوفی(۵-کاظم 
از  فرزنددهربشناسنامه۲1۹صادره  زاده  غانم  ازآبادان)پسرمتوفی(6-مهناززویداوی 
فرزنددهربشناسنامه۵8۵۹۳۰6۳۲6  زاده  غانم  اروندکنار)دخترمتوفی(۷-جابرزویداوی 
فرزنددهربشناسنام زویداوی  1۳۴۰/1/۳۰)پسرمتوفی(8-فاطمه  تولد  تاریخ 
زویداوی  1۳۴۵/۵/۲۰)دخترمتوفی(۹-یاسین  تولد  ه181۷۴۲۷1۷۲تاریخ 
تولد1۳۴6/6/11)پسرمتوفی(1۰-کاظمیه  فرزنددهربشناسنامه1816۲۰61۷تاریخ 
سعیدی فرزندعباس بشناسنامه۷۰6۰1۳۹۰۷۹ تاریخ تولد 1۳۳۷/۷/1)همسرمتوفی(

والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابراز 

شودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

آگهی احضارمتهم 
نظر به این که آقای علی جعفر پور فرزند خیبر علی به اتهام فروش مال غیر در پرونده 
کالسه ۹۵1۴۹۷  شعبه نهم دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 11۰ قانون آئین 
دادرسی مدنی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام قانونی 

معمول خواهدشد.م/الف 168۳
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر – جلیل حسین پور 

دادنامه
پرونده کالسه ۹6۰۹۹8661۲۵۰۰۳۲۲ شعبه 1۰۷ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)1۰۷ جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷661۴1۰۰8۴۹ – شاکی : خانم 
مژگان خدادادی فرزند ماشاء اله به نشانی : لرستان – خرم آباد پشت بازار ک شهید 
چنگایی نژاد پ18 – متهم :آقای غالم رضا امین پور فرزند کرم به نشانی کمربندی ک 
شهید رضایی روبروی منزلی که دارای شیروانی می باشد. –اتهام :مزاحمت برای بانوان و 

اطفال در اماکن عمومی یا معابر
گردشکار : پس از وصول و ثبت پرونده به کالسه فوق و تعیین وقت رسیدگی و ابالغ 
به طرفین سرانجام دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پس از بررسی اوراق و 
محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف و 

وجدان به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید . 
رای دادگاه

–باکدملی  باسواد   ۳۰/۴/۹ متولد  کرم  فرزند  پور  امین  رضا  غالم  اتهام  به  راجع 
۴۰۷۰۵1۴۰۹۰ فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری و آزاد به لحاظ عدم دسترسی دایر 
بر مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی موضوع شاکیت مژگان خدادادی و 
کیفر خواست شماره ۹61۰۴۳6611۰۰1۹۹۰ صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم 
آباد نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی در مرحله تحقیقات 
مقدماتی مفادا به این شرح )در تاریخ ۹۵/6/۴ تقریبا ساعت هفت و نیم عصر در محله 
پشت بازار مشغول عبور بودم آقای متهم پشت سر من آمد چاقو همراش بود گفت 
باید با من باشی و چرا ازدواج کرده ای .....( گزارش مورخ ۹۵/6/۴ مرکز فوریت های 
پلیسی 11۰ که به تائید حاضرین در محل نیز رسیده است مفادتحقیقات محلی مورخ 
۹۵/6/1۵ که با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه انطباق داشته و موید صحت مدعای 
شاکی است گواهی گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتی که ایشان از روی قطع و یقین 
و مستند به امور حسی مبادرت به ادای شهادت نموده اند و قطع نظر از اینکه متهم از 
بدو تحقیقات مقدماتی متواری بوده و علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی 
حضور نیافته و الیحه ای یا عذر موجهی ارائه ننموده است و در نهایت از مجموع ادله 
ابرازی علم یقینی متعارف مبنی بر بزهکاری متهم جهت دادگاه حاصل گردیده بنابراین 
مستندا به مواد ۲11-18۴-18۳-1۷6-1۷۴-16۲-16۰-1۴۴-1۴1-1۴۰-1۹-18-۲ 
قانون مجازات اسالمی مصوب ۹۲/۲/1 و ماده 61۹ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 
مصوب ۷۵/۳/۲ با اصالحات بعدی حکم بر محکومیت مرتکب به تحمل شش ماه حبس 
تعزیری و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری که در خفاء و در محوطه اجرای احکام 
کیفری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد و به صورت متعارف و بر نواحی غیر حساس 
بدن نواخته خواهد شد صادر و اعالم می گردد و لیکن با توجه به فقدان سابقه محکومیت 
موثر کیفری مرتکب و احراز بر خورداری ایشان از تاسیس مجازاتهای جایگزین حبس 
به جهت جلوگیری از تحمل حبس های کوتاه مدت و سیاست جنایی اصالح محور و 
از آنجا که تحصیل اهداف دادرسی کیفری با طرفی دیگر جز حبس نیز مهیا و فراهم 
است مستندا به مواد 6۴ و 66 -6۷-۷۰-۷۵-۷6-86 قانون مجازات اسالمی مصوب 
۹۲/۲/1 و نیز رای وحدت رویه شماره ۷۴6 ورخ ۹۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی 
کشور مرتکب را به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزایی نقدی جایگزین حبس در 
حق صندوق دولت محکوم می نماید بدیهی است در صورت عدم پرداخت جزایی نقدی 
جایگزین حبس مستندا به ماده ۷۰ قانون مارالذکر حبس اصداری قابل اجرا خواهد بود 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه 107 دادگاه دو خرم آباد – سید مصطفی سهرابی . 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹8۰۲۰۴۷۰۰۷۴۴ شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین 

)1۰۳ جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۰8۳۰1۴6۵ شاکی:
آقای کامران بوربور به نشانی ورامین بلوار باهنر کوچه شهید کالنتری پالک ۴8

متهم :آقای ایران قاسمی فرزند علی به نشانی :مجهول المکان 
اتهام:1-قذف ۲-فحاشی ۳-تهدید از طریق ارسال پیامک 

گردشکار :دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه 

در خصوص اتهام خانم ایران قاسمی فرزند علی دائر بر توهین –تهدید –قذف نسبت به 
آقای کامران بور بور نظر به محتوای اوراق پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی،گواهی 
گواهان ،کیفر خواست دادستان و متواری بودن متهم و محتوای پیامکهای ارسالی از 
سوی متهم به شاکی وقوع بزه های انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم است مستنداً 
به مواد 6۰8-66۹-۲۴۵-۲۴6 و تبصره ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسالمی سال ۷۵و۹۲ 
حکم بر محکومیت متهم به تحمل هشتاد ضربه شالق بابت ارتکاب بزه قذف و شش 
ماه حبس تعزیری بابت ارتکاب بزه تهدید و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بابت 
ارتکاب بزه توهین صادرو اعالم می نماید .رای دادگاه غیابی وظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این مرجع و پس ازآن ظرف ۲۰روز قابل تجدید نظر در دادگاههای 

محترم تجدید نظر استان تهران است .
1398خ – م الف -مسعود عبدالهی نیسیانی-رئیس شعبه103 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :  1-مهدی بهاروند فرزند فرج اله به نشانی : لرستان 
– خرم آباد شقایق خیابان تمدن کوچه سرو یک غربی جنب مجموع ورزشی یادگارامام 

درب حیاط قهواری قهوه ای ماشین رو
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 

1-بیگم آغا سیدین بروجنبی فرزند سید نعمت به نشانی : مجهول المکان 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹61۰۰۹66۹۰1۰۰81۴ 
آغا  )بیگم  اول  ردیف  علیه  ۹6۰۹۹۷66۹۰1۰۰۴۲۲محکوم  مربوطه  دادنامه  شماره 
سیدین بروجنی ( محکوم است به حضور در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی و 
انتقال سند رسمی خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 1۴-۳۹۹ج 6۲ و همچنین 

پرداخت مبلغ 1/۴1۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – سمیه دلفانی .  

نماینده  مردم قائم شــهر، ســواد کــوه، جویبار، 
سیمرغ و سواد کوه شمالی، با تمجید از ساخت 
مدارس متعدد توســط بنیاد برکت وابســته به 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در مناطق 
محروم کشور، این اقدام را نهضت مدرسه سازی 
»برکت« لقب داد و گفت: این نهضت، انشــاءاهلل 
در آینده منشأ یک انقالب در توسعه ی علمی و 

آموزشی کشور خواهد شد. 
ادیانی  ســیدعلی  به گزارش خبرنگار زمان؛ 
در گفت وگویی به مناســبت دهمین ســالگرد 
تأسیس بنیاد برکت از سوی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( تأکید کرد: بدون شــک بنیاد 
برکت از برکات نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران برای مردم، به خصــوص در مناطق کم تر 
توسعه یافته و محروم است که در خدمت رسانی 
جهادی، کارنامه ی بســیار درخشانی از خود به 

جای گذاشته است.
وی نهضــت مدرسه ســازی، کمک بــه مناطق 
محروم، توانمندســازی اقشــار ضعیــف، ایجاد 
اشتغال و مســاعدت به واحد های تولیدی راکد 
را از جمله فعالیت ها و اقدامات فراوانی برشمرد 
که توسط بنیاد برکت در اقصی نقاط کشور برای 

آبادانی و توسعه  این مرز و بوم انجام می شود.
عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی، 

بــا بیان این که فعالیت ها و اقدامات این بنیاد به 
منظور حرکت در مســیر تولید ملی و اشــتغال 
پایــدار برای مردم مناطق محــروم برنامه ریزی 
شــده اســت، تصریح کرد: یکی از ویژگی های 
این نهاد این است که به دور از هرگونه حاشیه، 
هیاهو، غوغاساالری و حرکات تبلیغاتی، خدمات 
واقعی و مؤثری را به بدنه ی اصلی جامعه و مردم 
بی بضاعــت که بیش تر در مناطق محروم حضور 
دارند، ارایه می دهند. ادیاني با بیان این که بنیاد 

برکت وابســته به ســتاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( تاکنون در نزدیک به ۷۰۰ طرح مختلف 
عمراني،  آموزشي، بهداشتي، سالمت، کشاورزي 
و دامداري در اســتان مازندران سرمایه گذاری 
کرده اســت، بیان داشــت: حقیقتاً تالش های 
بنیاد برکت در راستای محرومیت زدایی و تحقق 
عدالت اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شایسته ی 
قدردانی است، چرا که توانسته با این طرح هاي 
پرخیــر و برکت در راســتاي اشــتغال زایي و 

توانمندسازي اقتصادي استان و مردم روستایي 
و شهرستان ها قدم بردارد.

وي با اشــاره به این که در حوزه  ساخت مدرسه،  
بهسازي مدارس فرسوده، حمایت از خانواده هاي 
بي سرپرســت و ایتام و خانواده هاي کم بضاعت 
اقدامــات بنیــاد برکــت در اســتان مازندران 
مثال زدني است،  افزود: نزدیک به 1۰۰ مدرسه 
و ۳۰ مسجد و کانون فرهنگي در استان با همت 
این بنیاد در راســتاي توســعه ی همه جانبه به 

بهره برداري رسیده است.
وی با اشــاره به این که انتظار این است که همه ی 
نهادها مانند بنیاد برکت فقط به فکر خدمت رسانی 
بی منت به مردم باشند، اظهار داشت: واقعاً تالش های 
این بنیاد در روستاها و شهرهای کم تر توسعه یافته 
برای ساخت مدرســه، کتاب خانه، مساجد و مراکز 

بهداشتی و سالمتی قابل توجه است.
نماینــده  مردم قائم شــهر در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان این که راه ها و جاده های ارتباطی 
و پل هایــی که بنیــاد برکت در نقــاط محروم 
می سازد، عاملی شــده تا پیشرفت و آبادانی در 
تمامی نقاط کشور گســترش یابد، بیان داشت: 
مــردم مناطق محروم همــواره از بنیاد برکت و 
تالش های آن به نیکــی یاد می کنند و هیچ گاه 

این تالش ها را فراموش نخواهند کرد.

انقالب در توسعه  آموزشي با نهضت مدرسه سازي برکت

بررسی مطالعات طرح جامع پایانه 
مرزی اینچه برون  

 پژوهش، اصلی کلیدی در حوزه 
آموزش و پرورش است

سلیمانی - گلســتان: بحــث و بررسی 
پیرامون اجرای طرح جامع پایانه مرزی اینچه 
برون در استان گلســتان با حضور و بازدید 
مهندس بابک طالبــی مدیرکل دفتر فنی و 
امور پیمان های ســازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای کشــور  و مهندس محمدرضا 
سمســارزاده معاون وی و دیگر همراهان و 
شرکت مشاور، این طرح را به مراحل اجرایی 

آن نزدیک تر ساخت.
پراکندگی های ناهماهنگ و ناهمگون میان 
سازه ها وفرآیندهای موجود در پایانه مرزی 
اینچه برون؛ مســووالن و مقامات ارشــد و 
دســتگاههای اجرایی مرتبط استان و کشور 
را برآن داشــت تا با اجــرای طرحی جامع، 
به کنترل واقعی، نظــارت موثر، قانونمند و 
هدفمند در عبور و مرور مســافرین و ناوگان 

جاده ای استان در این منطقه دست یابیم.
مهدی میقانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گلستان در حاشیه بازدید مسووالن 
ارشد سازمان متبوع، به پایگاه اطالع رسانی 

ایــن اداره کل، گفت که طرح 
جامع پایانــه مرزی هم اکنون 
مراحل مطالعات مشــاوره ای 
خود را می گذرانــد و پس از 
تصویب شــورای ســاماندهی 
مبادی رسمی زمینی کشور به 

اجرا درخواهد آمد.
مدیرکل دفتر فنی و امور پیمان 

های ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای کشــور  و همراهان، در این سفر یکروزه 
خود به استان گلستان، بازدیدی هم از مراحل 
ساخت پاسگاه پلیس راه جنگل گلستان )لوه( 

داشتند.
به گفته مهندس میقانی، مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای گلستان، این اداره کل 
با مشــارکت پلیس راه و سایر دستگاههای 
اجرایی مرتبط گلســتان، احداث ۳ پاسگاه 
جدید را در محورهای ارتباطی استان همچون 
محور جنگل گلستان، محور گنبد به اینچه 
برون و محور گرگان بــه علی آباد کتول در 
دســت اجرا دارد تا کنتــرل و نظارت های 
عملیاتی پلیس راه در محورهای مواصالتی 

استان؛ دقیق تر، هماهنگ تر و بیشتر شود.
میقانی ادامه داد: در احداث این پاسگاههای 
پلیس راه کــه در چارت عملیاتی پلیس راه 
استان دیده شده، اولویت با ساخت پاسگاه در 
محور جنگل گلستان است که هم اکنون با 

سرعت قابل قبولی در حال اجرا می باشد.

از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
دفتر اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش 
قادری  محمد  مالرد،  شهرستان  پرورش  و 
پرورش شهرستان  و  آموزش  مدیر  تفرشی 
پژوهش،  هفته  آغاز  تبریک  ضمن  مالرد 
پژوهنده  معلم  استانی  رتبه   1۵ کسب  از 
توسط معلمان شهرستان مالرد خبر داد و 
گفت: خانم ها مریم شکوری، مهناز توکلی 
کرهرودی، عاطفه سرداری، همادخت کریمی، 
الهام عالیی، محترم دمیرچیلو، فاطمه مقیمی 
هنجنی، زینب رئیسی، مریم خرقانی، اکرم 
دژوان، پروین احمدی، سیده زهره اجاق، پروانه 
خنجری،زهره سوری و آقای محمد شاهی 
موفق به کسب رتبه های برگزیده استانی در 

طرح معلم پژوهنده شده اند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان مالرد با 
ابراز خرسندی و تبریک کسب مقام های 

استانی توسط معلمان مالردی، عنصر تحقیق 
و پژوهش را به عنوان یک اصل کلیدی در 
تمام کارها به ویژه در حوزه آموزش و پرورش 
دانست و گفت: پژوهش و تحقیق به نحوی 
که باعث بهسازی و اصالح روش های موجود 
شود مورد نظر آموزش و پرورش است تا در 
نهایت به نوآوری، ایجاد انگیزه و خودباوری 
معلمان و شکوفایی استعدادهای بالقوه آنان 
از  همچنین  تفرشی  قادری  شود.  منجر 
برگزاری آیینی به منظور تجلیل از معلمان 
پژوهنده برگزیده شهرستان مالرد در هفته 
از  تجلیل  هدف  با  گفت:  و  داد  خبر  آتی 
معلمان پژوهنده برگزیده منطقه و گرامی 
داشت هفته پژوهش مراسمی در روز شنبه 
۲۵ آذر ماه ساعت 1۳ در سالن شهید طحانی 
آموزش و پرورش مالرد با حضور مسئولین 

استانی و شهرستانی برگزار می گردد.
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اگهی حصر وراثت
آقای بدری خسروی دارای شماره ملی ۳۳۵۹6۷۷1۹6به شرح دادخواست به کالسه 
1/۴۷۵/۹6 از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده وچنین اظهار داشته 
که شادروان علی اکبر خسروی  شماره ملی ۳۳۵8۷1۰6۹6درتاریخ 1۳۹6/۰6/۳۰در 

اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه آن مرحومه در زمان فوت منحصر به 
پسران:  1- سجاد خسروی فرزند علی اکبر ش :ملی ۰۴818۵۳16۲ از سنقر

۲- جواد خسروی فرزند علی اکبر ش : ملی ۳۳۵۰۳۵18۲۴صادره از سنقر
همسر دایم:

بدری خسروی ش ملی :۳۳۵۹6۷۷1۹6 صادره از سنقر
مادر متوفی:

مهرخسار سالمی ش ملی: ۳۳۵8818۹۳۴ صادره از سنقر
اینک با انجام تشریفات درخواست مذبور را یک نوبت در روزنامه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد وبا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سنقر

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 شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۰۰۰۴۵6۲ مورخ 1۳۹6/8/11 و رای شماره....هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
رحمن ناصری به شماره شناسنامه ۵6۳ فرزند بابا  صادره از قزوین نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 1۴1/۲1 مترمربع پالک ۳66 فرعی از 16۳ اصلی واقع 
در بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی سیف اله نویدی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 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 1۷۳6
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹6/۹/8 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹6/۹/۲۲

کفیل اداره ثبت 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 شماره 1۳۹۵11۴۴۳1۰1۰۰۰۰۰1۴ مورخ 1۳۹6/8/11هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
راضیه شهری ناصری فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه ۲۲6۷ کد ملی ۲۷۲1۲616۷۳ 
صادره از الهیجان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۴۵/۷۳ مترمربع 
از16۳ اصلی واقع  از پالک 6۴۷۵ فرعی  از اصلی مفروز و مجزی شده  پالک فرعی 
در سرحدآباد استان البرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی محمد رنجبر 
پازوکی و احترام جواهری محرز گردیده است، درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 18۷6
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹6/۹/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹6/1۰/6

کفیل اداره ثبت 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 شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۰۰۰۵۲6۲ مورخ 1۳۹6/۹/۲هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  آقای نیما بیوک آقائی فرزند وجیه 
1۹8مترمربع مفروز و مجزی شده از۳۵۲ فرعی از16۳ اصلی واقع در سرحدآباد خریداری 
از مالک رسمی اسماعیل صمدی و خوشقدم رستمی محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت      دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1866
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹6/۹/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹6/1۰/6

کفیل اداره ثبت 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
موضوع  اول/دوم  1۳۹6/۷/۲هیات  مورخ  شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۰۰۰۲6۲۵  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خلیل 
رضایی فرزند باباعلی به شماره شناسنامه 1۳۹8 صادره از نور در ششدانگ یک باب 
اصلی   16۳ از  فرعی  شماره ۴۴۷۲  پالک  مترمربع   1۳۴/6۵ مساحت  به  ساختمان 
خریداری شده از ملکی مالک رسمی علی رنجبرمحرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک 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 18۷۳
تاریخ انتشار یک نوبت ۹6/۹/۲۲

کفیل اداره ثبت شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

برگه اجراییه 
مشخصات محکوم له  ایرج زارعی  با وکالت محمد رضا آقاجانی به نشانی فریدونکنار  
پاساژ دلپذیر دفتر وکالت اسماعیل زاده مشخصات محکوم علیه عسگری رسولی روشن 
تاریخ ۹6/۴/۲۰شعبه دوم  به  المکان به موجب رای شماره ۳1۰  به نشانی مجهول  
شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار محکوم علیه محکوم است پرداخت مبلغ ۲۰ 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ششصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله مبلغ یک میلیون ریال و محاسبه تاخیر تادیه از سررسید چک تاریخ 
۹۲/۷/1۰لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان می باشد ضمن هزینه دیوانی یک 

میلیون ریال می باشد 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

برگ اجراییه 
مشخصات محکوم له  شرکت اکسیر سارساری  به  مدیرعاملی وحید شافی وکیل فریما 
شجاعی زند  به نشانی بابل خ بازار کوی فرهنگ ۴ مجتمع یحیی  نژاد طبقه سوم واحد 
۷ مشخصات محکوم علیه سید احمد میر احمدی نشانه محل اقامت مجهول المکان  به 
موجب رای شماره ۴۵۰ تاریخ ۹6/۵/1۷شعبه 8 شورای حل اختالف بابل محکوم علیه 
محکوم است  به مبلغ 1۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل و مبلغ 
دو میلیون و ۲1۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر از 

زمان اقامه دعوی از تاریخ ۹6/۳/۳لغایت اجرای حکم در حق خواهان می باشد 
مدیر دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف بابل

دادنامه
 کالسه پرونده ۴/۳۷8/۹6 دادنامه 6۹۷-۹6/۷/۳۰خواهان امیر عباس بیابانی مقدم و 
آدرس بابل میدان شهید بزاز جنب آهن فروشی بیابانی فروشگاه آبی خوانده امیرحسین 

آزادیان فرزند احمد مجهول المکان خواسته مطالبه وجه
 رای شورا 

در خصوص دعوی امیر عباس بیابانی مقدم به طرفیت امیرحسین آزادیان به خواسته 
مطالبه وجه 6۲ میلیون ریال به استناد قرارداد مورخ ۹۳/1۰/۲۴و هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابزاری خواهان که داللت  بر استقرار 
دین به میزان و مبلغ خواسته برعهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در 
دست خواهان قرینه و استحقاق وی در طلب وجه مزبور و استمرار دین و ذمه خوانده 
دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابزاری دفاع و ایرادی به عمل 
نیاورده است لذا شورا با تمسک به اصل استصحاب و به استناد ماده 1۹8 و ۵۲۲ قانون 
آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و خوانده را به پرداخت 
6۲ میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق خواهان دعوی محکوم 
می نماید و نیز خوانده به پرداخت مبلغی بابت خسارت تاخیر از زمان تقدیم دادخواست 
تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم که دایره اجرای احکام موظف به محاسبه و 
وصول از محکوم علیه میباشد رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی بابل می باشد
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل سید مرتضی حسینی

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/دوم  1۳۹6/۹/۹هیات  مورخ  شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۰۰۰۵۵1۹  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
خسرو مهرابخانی فرزند فتحعلی به شماره شناسنامه ۳ کد ملی ۴۳۹1۵۹۳۷۵۰ صادره 
از تاکستان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۳1۹/۳۰ مترمربع پالک 
فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۵۵۲ فرعی از 16۳ اصلی واقع در سرحدآباد 
استان البرز- شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی جواد شهباز ارشد محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت 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 186۷
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹6/۹/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹6/1۰/6

کفیل اداره ثبت شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره 1۳۹66۰۳۳1۰۵۷۰۰۳111هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم تبرک یوسف 
زاده فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 18۳۰ صادره از مشکین شهر در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۹۹/۴۵ مترمربع پالک ۹8۳ فرعی از ۳61 اصلی واقع در ولدآباد 
خریداری از مالکین رسمی رمضان امان آبادی و زهرا اردوخانی محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴۵۵ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي فقدان
آقای داود عسگری برابر وکالتنامه شماره ۴66۴۷ مورخ 1۳۹۲/1۰/۲۴ دفتر خانه ۴۷ 
کرج به وکالت از طرف مالک اصغر کمالی عنایت ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ۹ سهم مشاع از 11 سهم از ۵ سهم از 6 
سهم ۴۷۲/۴۵ سهم ششدانگ بانضمام ثمن اعیانی یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰۴ 
مترمربع قطعه 6۹ تفکیکی به پالک ۹8 فرعی از ۳61 اصلی مفروز و مجزی شده از- 
اصلی نامبرده واقع در اراضی و ماهدشت جزء حوزه ثبتی ناحیه دو شهرستان کرج مورد 
ثبت ۹8۲۷ صفحه ۳۳۴ دفتر جلد ۷۴ بنام اصغر کمالی عنایت ثبت و صادر گردیده است 
و برابر سند قطعی شماره ۹۰۳۹ مورخ – دفترخانه ۷۲1 تهران در تملک مالک متن قرار 
گرفت و برابر سند رهنی شماره – مورخ – دفترخانه- در رهن بانک - قرار گرفت که به 
علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 1۲۰ آئین قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی 

برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. ۴۷۳ م/الف 
ایرج فهیمي - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج 

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره 1۳۹66۰۳۳1۰۵۷۰۰۲۷۹۴هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیرعلی شبیری فرزند 
نصرت بشماره شناسنامه ۳۲6۲ صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۲1۰/۴۹ مترمربع پالک ۴۴۲ فرعی از ۳6۲ اصلی واقع در محمدشهر خریداری 
از مالکین رسمی آقای/خانم رمضانعلی واشقانی فراهانی و اعظم شهبازی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴۵۴ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

 رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای خدامراد حقانی بائی  دارای شناسنامه شماره 1۵۴6 شماره ملی 1۵۴6به شرح 
نموده  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  دادخواست کالسه 1۲/1۳۲۲/۹6از 
و چنین توضیح داده که شادروان بتول  رضازاده بائی  به شناسنامه ۳۲شماره ملی 
۵68۹۷۹۷6۴۲در تاریخ ۹۵/1۲/1۰اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم عبارتند از
1-  خدامراد حقانی با ئی فرزند احمد متولد 1۳۳6 به شماره شناسنامه 1۵۴6 به شماره 

ملی ۵68۹۵6۴۹۴1پسر متوفی 
شماره  شناسنامه 1۷1  شماره  متولد 1۳۴۳  احمد  فرزند  ئی  با  دهقانی  محمود   -۲

ملی۵68۹۵66616 پسر متوفی 
۳- حسن حقانی بائی  فرزند احمد متولد 1۳۴۵ شماره شناسنامه 1۴/6۹۲۲۳۴شماره 

ملی ۵68۹۵681۵۵پسر متوفی 
۴- محسن حقانی بائی  فرزند احمد متولد 1۳۵۲ شماره شناسنامه ۲/۳۲۷۹18شماره 

ملی ۲۰6۴6۲۲1۲1پسر متوفی 
۵- وحید حقانی بائی  فرزند احمد متولد 1۳۵۴ شماره شناسنامه ۲۹۲1۲۴۹۲شماره 

ملی۵68۹۵۷۹۲8۹ پسر متوفی 
6- سیما حقانی با ئی فرزند احمد متولد 1۳۴8 و شماره شناسنامه ۹۵۰۴8۵الف شماره 

ملی ۵68۹۵68۹۳دختر متوفی 
۷- سوسن حقانی بائی  فرزند احمد متولد 1۳۵۲ شماره شناسنامه۷۲۵1۵الف ۵۰ 

شماره ملی۵68۹۵۷۰1۲۵ دختر متوفی 
8- احمد حقانی با ئی فرزند محمد متولد 1۳1۵ با شماره شناسنامه 6۴/۹۲۷816شماره 

ملی ۵68۹۵61۳۵۵همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و گواهی صادر خواهد شد
 قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف بابل خیری زاده

آدم ربایی، آسیبی که همواره
 با ترس و دلهره همراه است 

آدم ربایی یکی از آن جرائمی است که هر چند نرخ وقوع آن در 
سالهای اخیر کاهش داشته اما وقوعش همواره همراه با ترس و 
دلهره است و همه دوست دارند کاری کنند تا در معرض آسیب 

آن قرار نگیرند.
تا به امروز دزدی  به گزارش پیام زمان، از گذشته های دور 
روش ها و شیوه های گوناگونی داشته که هر کدام از مجرمان 
بسته به توانایی شان یکی از راه ها را انتخاب کرده اند.اما نوعی از 
دزدی و سرقت آدم ربایی است که در گذشته صرفا برای آنکه از 
یک خانواده متمول پولی را طلب کنند رخ می داده و بیشتر جنبه 
مادی داشته است.امروزه آدم ربایی صرفا برای اخذ مال و وجه 
نقد نبوده و آدم ربا ها این بار از طعمه های خود برای مقاصد و 
مطامع مختلفی استفاده می کنند که یکی از آنها می تواند اجبار 
و اکراه خانواده فرد ربوده شده برای حمل و جابجایی مواد مخدر 
باشد. معاونت اجتماعی فاتب – اداره آموزش همگانی در زیر راه 
کارهای آموزشی در خصوص کاهش جرم آدم ربایی را ارائه داده 
که بدین شرح است:از عضویت در گروه ها و کانال های تلگرامی 
و شبکه های اجتماعی ناشناس بپرهیزید.از فرزندان خود درمسیر 
تردد  عدم  یا  نمایید.اجتناب  مراقبت  مدرسه  به  منزل  از  تردد 
انفرادی از مسیر های تاریک و خلوت.سفارش موکد به رانندگان 
سرویس برای حضور به موقع برای سوار نمودن فرزندان در هنگام 
فرزندان.تاکید  ایاب وذهاب  بر  نظارت دقیق  و  تعطیلی مدرسه 
بر تماس با پدر یا مادر از طریق مدرسه در صورت عدم حضور 
راننده سرویس.تاکید به فرزندان بر عدم سوار شدن به خودرو یا 
موتورسیکلت افراد ناشناس وغریبه.تاکید به فرزندان به منظور در 
جریان گذاشتن خانواده در مواقع عزیمت به مکان یا مناسبتی 
به همراه دوستان یا فردی ناشناس.پرهیز از تبرج و خود نمایی 
با زیور آالت یا پوشش های گران قیمت توسط بانوان در حین 
برای حضور در محل  راهی شدن  یا  به مدرسه  فرزندان  بدرقه 
کار.عدم افشای امور شخصی ، دارایی وتملک مالی برای کسانی 
که وضعیت مالی ضعیف داشته یا شناخت دقیق از آنان ندارید.
عدم توجه به حوادث ساختگی یا عوامل تنش زا که منجر به 
پیاده شدن شما از خودرو می گردد.قفل نمودن درب خودرو در 
مواقع رانندگی به صورت انفرادی یا رانندگی در مکان های تاریک 
و ناآشنا.مراقبت از خانواده و فرزندان در صورت بروز اختالفات 

شخصی ، خانوادگی و فامیلی.
آشنا نمودن فرزندان به نقاط حساس بدن )عورتین( و مهارت 

مراقبت ازآن درصورت تعرز غریبه ها.
و  ها  خواسته  برابر  در  فرزندان  به  گفتن  نه  مهارت   آموزش 

ترغیب های نابجای دیگران.
فوری  گذاشتن  جریان  در  خصوص  در  فرزندان  به  آموزش 
پدر یا مادر و پلیس در صورت تعقیب یا زیر نظر قرار گرفتن 
توسط افراد غریبه.آگاه باشید که اکثریت آدم ربایی ها با مقاصد 
 اخاذی یا اجیر نمودن فرد برای نقل و انتقال مواد مخدر یا سوء 

استفاده های جنسی صورت.

خبر

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۷۰ درصد 
نیروهای آموزش و پرورش لیسانسه هستند، 
گفت: میانگین خدمت در آموزش و پرورش 
۲۳ سال است. به گزارش پیام زمان از مرکز 
اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش 
اظهارکرد:  بطحایی  محمد  سید  پرورش،  و 
آن  جامعیت  اسالمی،  تربیت  مهم  ویژگی 
است. در تربیت اسالمی، انسان با بهره گیری 
به سوی هدف غایی  نقل،  بال عقل و  از دو 
به  که خداوند است حرکت می کند. اسالم 
تمام ابعاد و ساحتهای فردی، اجتماعی، مادی 
و معنوی انسان توجه دارد. در مکتب تربیتی 
اسالم، دنیا مزرعه آخرت است. در دنیایی که 
باشد، توشه مناسبی  آباد  به معنای حقیقی 
داشتن  برای  آید.  به دست می  برای آخرت 
جامعه مورد نظر اسالم، باید مبانی نظری و 
راهکارهای عملی تعلیم و تربیت را از قرآن و 
سنت معصومین علیهم السالم استخراج و اجرا 
نمود.وزیرآموزش و پرورش با تاکید بر اینکه 
همکاری نزدیک این دو نهاد نقش مهمی در 
تحقق اهداف تربیتی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی خواهد داشت افزود: آموزش و پرورش 
به عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت رسمی 
و  آموزش  کردن  مردمی  سیاست  عمومی، 
پرورش را دنبال می کند و در این مسیر از 
مشارکت نهادها و دستگاه های واجد شرایط 
به ویژه حوزه های علمیه استقبال می کند.

وی تصریح کرد: باید با شناسایی معضالت و 
ناهنجاری های اجتماعی، برنامه های تربیتی 
معضالت  این  کاهش  با هدف  را  آموزشی  و 
آموزش  افزود:  کنیم.بطحایی  اجرا  و  تعریف 
و پرورش همواره با دو چالش اساسی مواجه 
بوده است، نخست سطح باالی انتظار و توقع 
از این وزارتخانه است در حالی که کنشگران 
اثرگذاری  میزان  و  تربیت  و  تعلیم  عرصه 
آنها تغییر یافته است. بطحایی با بیان اینکه 
آموزش و پرورش به عنوان دستگاهی که در 
تعیین مختصات جامعه فردا، اثرگذار بوده حائز 
اهمیت است، ادامه داد: چالش دوم، مشکالت 
همواره  که  است  کشور  های  محدودیت  و 
آموزش و پرورش را با فاصله از اهدافش نگه 
بیان  با  پرورش  و  آموزش  است.وزیر  داشته 

اینکه تنظیم این دو مولفه می طلبد که ما 
مسیرها و روش های جدید را برای رسیدن 
به نقطه مطلوب پیدا و استفاده کنیم، عنوان 
کرد: برنامه هایی که در دولت دوازدهم دنبال 
بندی  تقسیم  دسته  دو  در  کرد  خواهیم 

می شود، بخش نخست ناظر بر تحوالتی است 
که در متن برنامه ها و محتوای آموزشی باید 
رخ دهد که خوشبختانه سند تحول بنیادین 
و  کرده  روشن  را  مسیر  عملیاتی  طور  به 
از مرحله  فرصت ارزشمندی است که ما را 

طراحی جدید مستغنی می کند.وزیر آموزش 
و پرورش با اشاره به اینکه ویژگی های الگوی 
و  اسالمی در سند ذکر شده  ایرانی  زندگی 
باید دانش آموزان را به گونه ای تربیت کرد 
مدرسه  بیرون  شرایط  و  مناسبات  با  که 
این مهم  اظهارداشت:  باشد  مطابقت داشته 
می تواند مدارس را با نشاط کند و انگیزه ها 
را باال ببرد.بطحایی افزود: بخش دوم برنامه ها 
در حوزه تغییر روش و مدیریت در آموزش و 
پرورش است، روشی که تا امروز اداره کرده 
ایم امکان ادامه دادن درآینده را ندارد و باید 
 ۷۰ امروز  گیریم،  بکار  را  جدید  روشهای 
و  لیسانس  مدرک  ما  انسانی  نیروی  درصد 
باالتر دارند و میانگین خدمت ۲۳ سال است، 
لذا پتانسیل عظیمی در اختیار داریم که باید 

از آن به نحو احسن استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه نظام آموزشی ما به شدت در 
وظایف حاکمیتی و تصدی گری متمرکز است 
گفت: مقرراتی داریم که ذره ای انعطاف ندارند 
وبه عبارتی درجه پیچیدگی و رسمیت سازمان 

ما بسیار زیاد است.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد:

تعریف برنامه آموزش با هدف کاهش معضالت اجتماعی

رشد  از  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
این سازمان در الیحه  بودجه  ۹.۲ درصدی 
به سال  نسبت  بودجه سال ۹۷  پیشنهادی 
جاری خبر داد و گفت: کاهش فقر مطلق در 
خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداختی ها 
به نیازمندان و خانوارهایی که درآمد آنها کمتر 
از مستمری کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
محسنی بندپی،  می گیرددکتر  صورت  است، 
با تشریح تبصره 1۴ الیحه بودجه سال ۹۷ 
بهزیستی  پیشنهادی  بودجه  افزود:  دولت 
در  تومان  میلیارد   ۲۴۴۵ آینده  سال  برای 
نظر گرفته شده است، این در حالیست که 
بودجه مصوب امسال ۲۲1۰ میلیارد تومان 
این  بودجه  گفت  می توان  بنابراین  بود، 
سازمان در سال ۹۷ ، رشدی ۹.۲ درصدی 
خواهد داشت.وی ادامه داد: براساس آنچه که 
در تبصره 1۴ الیحه بودجه لحاظ شده است، 
مستمری های مددجویان سازمان بهزیستی و 

کمیته امداد در سال آینده حداقل 1۰ درصد 
افزایش می یابد.بندپی در این باره توضیح داد: 
براساس قانون برنامه ششم توسعه، هر ساله 
حقوق  حداقل  مبنای  بر  مستمریها  حداقل 
و  عالی حقوق  توسط »شورای  تعیین شده 
دستمزد« باید ۲۰ درصد افزایش یابد. برای 
مثال کف حقوق ها امسال ۹۰۰ هزار تومان 
بوده که ۲۰ درصد این رقم، 18۰ هزار تومان 
میانگین  امسال  اساس  برهمین  می شود؛ 
مستمری های خانوارهای یک نفره 1۴۹ هزار 
تومان، ۲ نفره ۲۵۰ هزار تومان، ۳ نفره ۳۲۵ 

هزار تومان و ۴ نفره ۴6۰ هزار تومان بود.
تاکید  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
افراد  تا  ایجاد شد  امسال شرایطی  اینکه  بر 
داد:  ادامه  کنند،  دریافت  را  حقوق  متوسط 
همین مبنا در سال ۹۷ نیز دنبال می شود. 
حداقل  باید  ابتدا  که  است  حالی  در  این 
حقوق در »شورای عالی حقوق و دستمزد« 

آن  حداقل  درصد   ۲۰ سپس  و  تعیین 
محاسبه شود، این در حالی است که براساس 

آمده   ۹۷ سال  بودجه  الیحه  در  که  آنچه 
است، مستمری ها حداقل 1۰ درصد افزایش 

خواهد یافت.بندپی در این باره افزود: دولت 
مکلف است مبنای ۲۰ درصد افزایش حداقل 
حقوق و دستمزد را هر ساله برای مددجویان 

نهادهای حمایتی در نظر بگیرد.
بودجه  براساس  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
تکلیف  اجرای  به  قادر  دولت  شده  تعیین 
قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود؟ گفت: 
بله ـ آنچه دولت تعهد کرده، مبنای افزایش 
مددجویان  مستمری  درصدی   1۰ حداقل 

است که سال آینده افزایش خواهد یافت.
همچنین  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
بودجه  تبصره 1۴ الیحه  بند 1  به  اشاره  با 
مطلق  فقر  کاهش  درخصوص   ۹۷ سال 
اظهار کرد: براساس این تبصره، کاهش فقر 
مطلق در خانوارهای هدف از طریق افزایش 
که  خانوارهایی  و  نیازمندان  به  پرداختی ها 
امداد  کمیته  از مستمری  کمتر  آنها  درآمد 

و سازمان بهزیستی است، صورت می گیرد.

رییس سازمان بهزیستی کشور خبرداد:

کاهش فقر مطلق با افزایش پرداختی ها به نیازمندان
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر راي شماره 1۳۹66۰۳۳1۰11۰۰18۰۵ مورخ 1۳۹6/۰8/۰۷  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زیبا انگوتی کلوچه 
بشناسنامه شماره 1 صادره از میانه فرزند کریم در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت 1۲۰/۵1  مترمربع مفروز از پالک شماره 1۴6 اصلی واقع در 
البرز و با خریداری از آقای یوسف شاهی و با مالکیت مالک اولیه آقای مسیح اله افشار تایید 
مینماید.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹6/8۵6۹/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹6/۰۹/۰۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹6/۰۹/۲۲

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
مورخ   1۳۹66۰۳۳1۰۰۹۰۰۰۴۹۵ و   1۳۹66۰۳۳1۰۰۹۰۰۰۴۹۷ شماره  آرا   برابر 
1۳۹6/۲/۲6  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان آقای حسین ارزانی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه ۲ و خانم 
زهرا ارزانی فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 111 که سهم هر یک بصورت ۳ دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه باغچه با بنای احداثی به مساحت 11۲۰/۳۴ مترمربع  مفروز 
و مجزی شده از پالک ۳۵  فرعي از ۴۲- اصلي واقع در قریه آیگان بخش آسارا خریداری از 
مالکین رسمی آقای فرامرز و فرهاد سمیعی و فروز و فرزانه سمیعی بصورت قولنامه عادی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹6/8۷۵8/ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹6/۹/۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹6/۹/۲۲

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر راي شماره 1۳۹66۰۳۳1۰11۰۰1۴۹۷ مورخ 1۳۹6/۰۷/1۰  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای مجتبی حیدری بشناسنامه شماره 
1۹۴۰ صادره از قائم شهر فرزند احمد در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت 1۳۲ مترمربع مفروز از پالک شماره ۳۹۴۲ فرعی از 16۹ اصلی 
واقع در البرز و با خریداری از آقای حسن قربانی و با مالکیت مالک اولیه آقای سید رضا 
دهقانی محمدآبادی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹6/86۳۵/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹6/۰۹/۰۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹6/۰۹/۲۲

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

مفقودی
با  با مدل 1۳8۵  روغنی  رنگ سفید شیری  به  پیکان 16۰۰آی  وانت  سند کمپانی 
شماره شهربانی 81۷ص۷۷ایران 8۲ و شماره موتور11۲8۵۰6۰۷6۰ و شماره شاسی 

۳۰۵۰8166مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
برگ سبز ماشین پژو ۲۰6 مدل ۹۳ با شماره پالک ۴۳۴م۲۴ایران 8۲ با شماره موتور 
1۵۰۹۰۰۴6۹۵1و شماره شاسی NAAP۴1FECXCJ۳۴۵6۲8 مفقود گردیده از 

بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم شهناز ذوقی دارای شناسنامه شماره  ۲۵6-۳۷۳۲۲۵6۹8۷ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹61۰۴۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح 
داده که شادروان  رضا پرکان به شناسنامه 16۰-۳۷۳۲۲۷1۵۷۹در تاریخ1۳۹6/۷/۲۹  در 
اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد 

مشروحه زیر:
1- مدینه لطفی به ش ش ۵۳۰  ت ت  1۳۲1/۲/۲۵شماره ملی ۳8۳8۳1۵۳6۷  مادر 

متوفی
۲- شهناز ذوقی به ش ش  ۲۵6 ت ت 1۳۴۲/1/1 شماره ملی  ۳۷۳۲۲۵6۹8۷   همسر 

متوفی
۳- منا پرکان به ش ش  -  ت ت 1۳۷۰/۰6/11 شماره ملی  ۳۷۲۰۲۵۲۰۵8   دختر 

متوفی
 ۴- آرتینا پرکان به ش ش  -ت ت 1۳۵8/6/1۹ شماره ملی  ۳۷۲1۲6۳۰۵۷   پسر متوفی
۵- علی اصغر پرکان به ش ش  ۳6۷6 ت ت 1۳۴۵/1۲/۲۰ شماره ملی  ۳۷۳۰۴۴۴۳۷۹   

برادر ابوینی متوفی
6- عباس پرکان به ش ش  ۷۹۲ ت ت 1۳۴8/1۲/1۹ شماره ملی  ۳۷۳۲۳1۲86۰   برادر 

ابوینی  متوفی
۷- کیومرث پرکان به ش ش  1۹۵1 ت ت 1۳6۳/۹/16 شماره ملی  ۳۷۳۲۲11۹۴۰   

برادر ابوینی متوفی
8- شهناز پرکان به ش ش  1۲1۴ ت ت 1۳۴۰/8/1 شماره ملی  ۳۷۳۰۴۲۴۴۵۹   خواهر 

متوفی
۹- سوسن پرکان به ش ش  ۲1۵ ت ت 1۳۵۴/۳/۲ شماره ملی  ۳۷۳۲۳۵۳۷1۰   خواهر 

متوفی
1۰- مهناز پرکان به ش ش  ۵ ت ت 1۳۵۲/1/1 شماره ملی  ۳۷۳۲۳۳6۴۷۰   خواهر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 2665 رئیس شعبه  8 شورای حل اختالف سنندج

اخطاریه مجهول المکان
بدینوسیله به آقای الیاس انوشیروانی فرزند محمدتقی مجهول المکان ابالغ میشود در 
خصوص دعوی اشکان علی یون متعلقه پرونده کالسه ۳/۵۴۲/۹6 در این شعبه مطرح 
و وقت رسیدگی آن ساعت 1۰/۵ موره ۹6/1۰/۳۰ تعیین گردید.لذا برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواست به شورای حل اختالف صحنه شعبه سوم مراجعه و در جلسه حاضر 

شوید در غیر اینصورت رای غیابی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف صحنه

آگهی حصر وراثت
شرح  به   ۳۳۷-۹۹۵۰81-۵ شماره  شناسنامه  دارای  محمدی   گل  حسین  آقای 
دادخواست به کالسه  ۹6-۲-۴66  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان علیمراد گل محمدی   بشناسنامه ۳۳۷۹88۴۹۰1 
در تاریخ 1۳۹1،11،۲1  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم 

منحصر است به :
1(متقاضی با مشخصات باال پسرمتوفی 

۲-هوشیار گل محمدی به شماره کارت ملی ۳۳۷۹6۰۴1۴۳ پسر متوفی
۳-اقبال گل محمدی به شماره کارت ملی ۳۳۷۹۹۲۲811 پسر متوفی

۴-حسن گل محمدی به شماره کارت ملی ۳۳۷۰۰۲6۷۹1  پسر متوفی
۵-فاطمه گل محمدی به شماره کارت ملی ۳۳۷۹۹۲۳۹۵8 دختر متوفی
6-مژگان گل محمدی به شماره کارت ملی ۳۲۵۵۴۷۵۴81  دختر متوفی

۷-معصومه گل محمدی به شماره کارت ملی868۵ ۳۳۷۹۹8 دختر متوفی
8-پری عزیزی نصرآبادی به شماره کارت ملی ۳۳۷۹6۰۲۳۵۳ همسر متوفی

ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می تماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف قصرشیرین

آگهی حصر وراثت
آقای محمد رضا عظیمی  دارای شناسنامه شماره ۴۹۴۹۰66۲۴۲  به شرح دادخواست 
به کالسه  ۹6-۲-۴6۲  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی پاشا عظیمی   بشناسنامه ۳۵۴ در تاریخ ۹۵،11،۳۰  

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم منحصر است به :
1(متقاضی با مشخصات باال پسرمتوفی 

۲-فرمان عظیمی بشماه ملی ۴۹۴۹۰6۳68۵ پسر متوفی 
۳-علیرضا عظیمی بشماه ملی  ۴۹۴۹۰6۴۷۵۴ پسر متوفی
۴-نیمتاج عظیمی بشماه ملی ۴۹۴۹۰6۴۷6۲ دختر متوفی
۵-فرصت عظیمی بشماه ملی ۴۹۴۹۰6۵۲۲1 دختر متوفی

ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می تماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف قصرشیرین

آگهی فقدان سند مالکیت
دفتر  مهر  به  ممهور  محلی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  کاکایی  جمال  مرحوم  ورثه 
اسناد رسمی شماره 1۳۲ سنقر بشماره 11/۷1۳۲-۹6/۹/۷1۰وتقاضای وارده بشماره 
11/۷1۳1-۹6/۹/۷1۰مبنی بر فقدان سند مالکیت دفتر چه ای ششدانگ یک قطعه باغ 
مو مفروزه پالک ثبتی ۲۹6۷-اصلی واقع در شهرستان سنقر بخش ده کرمانشاه شهرستان 
سنقر که ذیل ثبت ۲۷۳1و ۹۹۹6صفحه ۵۷۴و ۵۰۵دفتر جلد 1۰/۲۲و۵6/1۰بنام آقای 
وراثت شماره 8۷/۵۷۲ش  گواهی حصر  بموجب  است که  کاکائی صادر شده  جمال 
۴-8۷/1۰/۳شورای حلر اختالف فوت نموده وراث حین الفوت وی یک پسر بنام امیر 
کاکائی ویک دختر بنام خدیجه ایزدی ومادرش احترام عسگری که کما فرض اله ارث 
خواهند برد برابر خالصه سند شماره ۲1-۹1/۰۳/۷6۵6دفتر 8۰سنقر سهم االرث احترام 
عسگری بصورت قطع به آقای امیر کاکائی بالسویه والمناصفه انتقال شده است که بدلیل 
سهل انگاری دو جلد سند فوق الذکر مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 1۲۰آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق ویا وجود سند 
مالکیت ویا اصل سند معامله به اداره ثبت سنقر تسلیم ورسید دریافت نمایند در غیر این 
صورت پس از انقضاءمدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق 

مقررات اقدام خواهد شد
محمد ابراهیم بشیری - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان سنقر وکلیایی 

آگهی دعوت
مرحله اول تاریخ:96/9/19

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی روستائی شهدای 
چمچمال

بدینوسیله به اطالع صاحبان سهام شرکت تعاونی روستائی شهدای چمچمال میرساند که 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۹6/1۰/۳ ساعت 1۰ صبح روز یکشنبه 
در محل دفتر کار شرکت واقع در روستای محمودآباد تشکیل میگردد خواهشمند است 

در تاریخ و ساعت تعیین شده در محل مزبور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح زیر میباشد.

1- اصالح موادی از اساسنامه شرکت تعاونی روستائی شهدای چمچمال
هیات مدیره شرکت تعاونی روستائی شهدای چمچمال

آگهی ابالغ
به موجب دادنامه شماره ۲۵1/۹6 صادره از شعبه اول و در کالسه پرونده اجرائیه به 
شماره ۵۹۷/۹6 محکوم علیه محمود عیوضی دوآبی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
۵۷1۴۴118 ریال در حق محوم له بانک ملی و پرداخت نیم عشر دولتی به میزان ۵ 
درصد در حق صندوق دولت و واریز به شماره حساب ۲1۷1۲۹۳6۹۴۰۰۵ لذا بدین 
وسیله محکوم علیه فوق الذکر ابالغ می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ نشر آگهی 
نسبت به مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت یاد شده این 
اجرای حکم نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام خواهد نمود.ضمنا محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به میزان ۴۷۰1۰۰ ریال تا تاریخ ۹۵/8/۲1 و از آن 
پس تا زمان وصل روزانه ۲8181 ریال و مبلغ یکصد و چهل و یک هزار تومان بابت هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق محکوم له
شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی حصر وراثت
آقای غالمرضا پلیمی نسب نام پدرابراهیم بشناسنامه ۲۰۴ صادره از رامهرمز درخواستی 
ابراهیم  مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
پلیمی نسب بشناسنامه ۴8۰صادره از رامهرمزدر تاریخ 1۳۹۵/1/1۳در اهواز اقامتگاه 
غیردائمی اش فوت ورثه اش عبارتنداز1- غالمرضا پلیمی نسب فرزندابراهیم بشناسنامه 
۲۰۴وکد ملی 1۹116۷۳6۲۹متولد 1۳۵8/6/1۷ صادره ازرامهرمز۲-حمید رضا پلیمی 
متولد1۳۵۵/6/۳۰صادره  بشناسنامه۹۷8وکدملی1۹1۰۲۵1۳۵6  فرزندابراهیم  نسب 
بشناسنامه1۰۲6وکدملی  فرزندابراهیم  نسب  ازرامهرمز۳-محمودپلیمی 
فرزندابراهیم  نسب  1۹11۷۳88۰1متولد1۳6۴/8/1۲اهواز۴-محمدرضاپلیمی 
ازرامهرمز۵- 1۹11۰۷6۲۲1متولد1۳۴6/۵/1۰صادره  بشناسنامه۴۹وکدملی 
علیرضاپلیمی نسب فرزندابراهیم بشناسنامه۲ وکدملی1۹11۰88۹۲۰متولد1۳۴۹/۳/1
صادره ازرامهرمز6-مریم پلیمی نسب فرزندابراهیم بشناسنامه8۵۰۹وکدملی1۹1۰۰8
۵1۵۴متولد1۳۴۴/1/1صادره ازرامهرمز۷-صدیقه پلیمی نسب فرزندابراهیم بشناسنامه
۷۲۹وکدملی1۹1۰۲۴88۴۳متولد1۳۴1/۵/1۰صادره ازرامهرمز8-صغری پلیمی نسب 
ازرامهرمز  بشناسنامه68۵وکدملی1۹1۰۲۴8۴۰1متولد1۳۳۹/۹/1صادره  فرزندابراهیم 
۹-لیالپلیمی نسب فرزندابراهیم بشناسنامه8۵۳وکدملی1۹1۰۲۵۰۰8۲متولد1۳۵/۵/1
1صادره ازرامهرمز1۰-حاجیه بی بی رسولی خلیفه بشناسنامه۴8۳وکدملی1۹1۰۲۴6۳

6۰متولد1۳1۵/1/۹ صادره ازرامهرمز. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
اوباشدازتاریخ  نزد  ازمتوفی  نامه  اعتراض داردیاوصیت  نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م.الف)1۲/۵۳۰(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

اجرائیه
مشخصات محکوم له: کریم آقاجانی با وکالت محمدرضا آقاجانی فرزند - به نشانی: 

فریدونکنار – پاساژ دلپذیر دفتر وکالت اسماعیل زاده
مشخصات محکوم علیه: جمشید اسفندیار فرزند مجهول المکان 

بموجب رای شماره ۳۲۰ تاریخ ۹6/۴/۲۰ شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
فریدونکنار و رای شماره – تاریخ – شعبه- دادگاه عمومی – قطعیت یافته است 

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 1۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 
۳/1۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و محاسبه تاخیر تادیه 
از سررسید چک 8۴/۷/1۰ لغایت زمان اجرای حکم خواهان می باشد هزینه دیوانی 

6/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

دادنامه
شهرستان   ۲ کیفری  دادگاه   1۰۴ شعبه   ۹6۰۹۹8۲88۳۲۰۰۴8۷ کالسه  پرونده 

اسالمشهر ) 1۰۴ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷۲886۴۰1۳66
شاکی: خانم زهرا منصوری فرزند غالمحسن به نشانی اسالمشهر میان آباد خ طالقانی 

احداثی دوم پ ۲۰ واحد ۳ 
متهم: آقای رضا محمودیان فرزند فرامرز به نشانی تهران – اسالمشهر اتهام: ترک انفاق 

رای دادگاه: در خصوص شکایت خانم زهرا منصوری بر علیه رضا محمودیان دائر بر 
ترک نفقه دادگاه با توجه به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود دلیل محکمه پسند 
ارائه ننموده و در جلسه رسیدگی نیز شرکت ننموده بزه منتسبه را بر وی محرز و مسلم 
ندانسته مستندا به ماده ۲6۵ از قانون آئین دادرسی در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر 

و اعالم می دارد. م/الف 16۵۳
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر- بیاتی 

آگهی حصروراثت
بانوثریاآلبوغبیش نام پدرسلمان بشناسنامه1۰۵8صادره ازشادگان درخواستی بخواسته 
هالبودحله  رحیم  همسرمرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
فوت  خمینی)ره(اقامتگاه  تاریخ۹6/۲/1دربندرامام  در  شادگان  بشناسنامه۳66۳صادره 
بشناسنامه۳6۵صادره  فرزندرحیم  هالبودحله  کاظمیه  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه 
۲۲۷۴صادره  بشناسنامه  فرزندرحیم  هالبودحله  ازماهشهر)دخترمتوفی(۲-تاجیه 
بشناسنامه۷۳۰۹صادره  فرزندرحیم  هالبودحله  ازشادگان)دخترمتوفی(۳-سکینه 
ازماهشهر)دخترمتوفی(۴-زینب هالبودحله فرزندرحیم بشناسنامه1۹۴۰۳۳۷۲16صادره 
ازماهشهر )دخترمتوفی(۵-سعیده هالبودحله فرزندرحیم بشناسنامه18۹۰188۷۰۰صادره 
بشناسنامه۷1۴8صادره  فرزندرحیم  هالبودحله  6-لطیف  ازشادگان)دخترمتوفی( 
ازماهشهر)پسرمتوفی(۷-کاظم هالبودحله فرزند رحیم بشناسنامه1۹۵1۰۰۷18۲ تاریخ 
بشناسنامه1۰۵8صادره  فرزندسلمان  تولد1۳6۳/1۰/۲۰)پسرمتوفی(8-ثریاآلبوغبیش 
ازشادگان)همسرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

متن آگهی 
به اطالع می رساند اینجانبان شکوه قاسمی –زهره قاسمی –شهره قاسمی –شادیه 
قاسمی  مالکین ۷ سهم مشاع از شش  دانگ پالک ثبتی 1۰8/8۵ واقع در قریه کالته 
به نشانی .... موضوع سند /اسناد مالکیت شماره ۴۲8۲صادره به تاریخ ۵۲/۴/1۰ متقاضی 
تعیین بستر و حریم رودخانه /مسیل/نهر..... در داخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر 
می باشم و حسب اعالم امور آب جنوب شرق بر اساس ضوابط و مقررات جاری ،تعیین 
بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشد 
لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با دردست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف 
مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به امور آب جنوب شرق به نشانی ورامین ،بلوار امام 
رضا )ع(مراجعه نمایند .بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق 
نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران )امور آب جنوب شرق ....(نبوده و بستر و حریم 

اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد .
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳۹6/8/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳۹6/1۰/۵

افزایش حجم صادرات گاز ایران 
در دولت دوازدهم 

گاز  صادرات  گفت:  گاز  ملی  شرکت  الملل  بین  امور  مدیر 
مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  نخست  ماه  پنج  در  ایران 
روز   1۰۰ در  روند  این  و  یافته  افزایش  6۴ درصد  پارسال 

نخست دولت دوازدهم نیز ادامه داشته است.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، بهزاد بابازاده 
در تشریح اقدام های شرکت ملی گاز در 1۰۰ روز نخست 
به  طبیعی  گاز  روزانه  صادرات  کرد:  اعالم  دوازدهم  دولت 
به  مترمکعب  میلیون  از هفت  روز گذشته   1۰۰ عراق طی 

حدود 1۴ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.
قرارداد  نخست  سال  در  ایران  گاز  ملی  افزود: شرکت  وی 
صادرات گاز به عراق، متعهد به صادرات روزانه هفت میلیون 
مترمکعب بوده است، اما با توجه به نیاز و درخواست طرف 
عراقی، حجم صادرات را تا حدود 1۴ میلیون مترمکعب در 

روز در اوج فصل گرم در عراق، افزایش داده ایم.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز اظهار کرد: حجم گاز 
تأمین  منظور  به  که  قرارداد  این  مطابق  عراق  به  صادراتی 
سال  گرم  فصل  در  شده،  امضا  بغداد  نیروگاه های  سوخت 
این  که  می یابد  افزایش  روز  در  مترمکعب  میلیون   ۳۵ تا 
انقتال گاز ششم  لوله  با آغاز بهره برداری از خط  افزایش، 

سراسری محقق خواهد شد.
از  اعالم شده،  آمار  آخرین  اساس  بر  و  بابازاده  گفته  به 
روزانه  میانگین  به طور  مردادماه  اواخر  تا  امسال  ابتدای 
رقم  این  که  شده  صادر  گاز  مترمکعب  میلیون   ۵۰ حدود 
رشد 6۴ درصدی مجموع صادرات را نسبت به مدت مشابه 

پارسال نشان می دهد.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران در ادامه با اشاره 
توسعه  گفت:  صادراتی،  زیرساخت های  توسعه  اهمیت  به 
انتقال  لوله  خط  اجرای  جمله  از  صادراتی  زیرساخت های 
گاز ششم سراسری و تاسیسات تقویت فشار گاز روی این 
خود  سهم  افزایش  برای  ایران  جدی  برنامه های  از  خط، 
بازار تجاری گاز به ویژه کشورهای همسایه است که بر  در 
اساس برنامه ای مدون در این زمینه، در حال انجام است.

آمار، صادرات  این  بر اساس  پایان تصریح کرد:  بابازاده در 
گاز طبیعی در 1۰۰ روز ابتدایی دولت دوازدهم با رشدی 
رسیده،  مترمکعب  میلیون   6۵۰ و  میلیارد  به سه  مناسب، 
ضمن این که راه اندازی طرح های جدید گازرسانی تا پایان 

امسال، می تواند در رشد بیشتر صادرات گاز مؤثر باشد.

کوتاه از انرژی

وزیر نفت با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین 
در بودجه سال ۹۷ دیده شده است، افزود: 
زمان و چگونگی افزایش قیمت بنزین هنوز 
نقل  به  زمان  گزارش  نیست.به  مشخص 
نزدیک  های  رسانه  حالی  در  تسنیم،  از 
برنامه  از  است  روزی  چند  دولت  حامی  و 
خبر  انرژی  حاملهای  گرانی  برای   دولت 
دیروز  دولت  سخنگوی  نوبخت  دهند،  می 
اخبار مربوط به گرانی سوخت را از اساس 
که  است  حالی  در  این  کرد.  تکذیب 
حامی  های  روزنامه  از  یکی  روزدوشنبه 
سازمان  در  آگاه  منابع  از  نقل  به  دولت 
برنامه و بودجه از افزایش قیمت بنزین به 
1۵۰۰ تومان از اول دی ماه خبر  داد. در 
عین حال سخنگوی شرکت ملی پاالیش و 
پخش اعالم کرد که »شرکت ملی پاالیش 
قیمت  عنوان  به  را  عددی  هنوز  پخش  و 
جدید بنزین به وزارت نفت نداده است و نه 
اجرا مشخص  زمان  نه  و  قیمت های جدید 
نیست.« در این میان، بیژن زنگنه وزیر نفت 
در خصوص انتشار اخباری مبنی بر افزایش 
قیمت بنزین، گفت: هر وقت الزم شد دولت 
موضوع افزایش قیمت بنزین را عنوان می 
کند. وزیر نفت با بیان اینکه افزایش قیمت 
بنزین در بودجه سال ۹۷ دیده شده است، 
افزایش  چگونه  و  زمانی  چه  اینکه  افزود: 
مشخص  هنوز  شود،  اعمال  بنزین  قیمت 

نیست. عضو کابینه دولت دوازدهم، تصریح 
کرد:بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است 

و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد.
ضرورت  بر  تأکید  با  همچنین  نفت  وزیر 
محصوالت  به  توجه  و  تکنولوژی  توسعه 
این  که  گفت  حال  عین  در  داخلی  تولید 
برای  مجلس  مصوبه  موجب  به  وزارتخانه 
خرید محصوالت داخلی باید مناقصه برگزار 
علنی  جلسه  در  زنگنه  نامدار  بیژن  کند. 
صبح دیروز مجلس و در جریان طرح سوال 
هادی قوامی نماینده اسفراین، جواد کریمی 
قدوسی و حسینعلی شهریاری درباره علت 
محموله  برای  در  بدون  لوله های  خرید 
چین  بخصوص  خارج  از  نفتی  شرکت های 
داخلی،  صنایع  در  ظرفیت  وجود  علیرغم 
گفت: ما باید لوله های بدون در استفاده کنیم 
که با فشار باال درون چاه یا برای انتقال نفت 
واقعیت  افزود:  وی  می شود.  استفاده  آن  از 
این است که در سال های اخیر جز در مورد 
غرب کارون که کار مختصری داریم و پارس 
جنوبی که در حال نهایی کردن طرح هایی 
تمامی سرمایه گذاری های دیگر  هستیم در 
نزدیک  باالدستی نفت و پاالیش  در بخش 
از  یکی  منابع  کمبود  و  هستیم  توقف  به 
مشکالت اصلی ما برای تقاضا و عقد قرارداد 
اینکه وزارتخانه به  با بیان  است. وزیر نفت 
دارد، گفت:  توجه  و ساخت داخل  ظرفیت 

با  یورویی  میلیون   ۵6۰ قرارداد  یک  ما 
خرید  برای  داخلی  و  اروپایی  شرکت  یک 
بزرگ ترین  این  که  کردیم  امضا  نفتی  لوله 
ساخت  از  بعد  که  است  تولیدی  قرارداد 
کمپرسور در بخش نفت منعقد شده است. 
زنگنه اضافه کرد: ما برای ساخت لوله های 
CRA که لوله های پیچیده است در زمان 
تحریم مشکل داشتیم. ضمن اینکه کارخانه 
لوله گستر اسفراین که نماینده سوال کننده 
به آن اشاره کردند در حال واگذاری است 
که  هستند  این  دنبال  به  مدت هاست  و 
کارخانه  این  بنابراین  کنند  واگذار  را  آن 

باید واگذار شود و صاحب پیدا کند. وی با 
اشاره به اظهارات نماینده سوال کننده درباره 
وزارت  از سوی  قرارداد  انعقاد ۴8 هزار تن 
نفت، گفت: در سال های ۹۰ و ۹1 مجموعا 
۴۰ میلیارد دالر پول در سرمایه گذاری نفت 
سال  در  رقم  این  حالیکه  در  شد  هزینه 
نمی رسد  هم  دالر  میلیارد   1.۵ به  جاری 
چرا که ما بی پول شده ایم و منابع نداشتیم. 
با نماینده  با اشاره به مذاکرات خود  زنگنه 
که  نعمت زاده  آقای  از  من  گفت:  اسفراین، 
در حال حاضر مشاور من هستند درخواست 
را  نفتی  لوله های  به  مربوط  موضوع  کردم 

چهار  گزارش  یک  ایشان  کنند.  بررسی 
بندی نوشت که یک بند آن تامین 1۵ هزار 
در  من  اما  بود  خارجی  شرکت  با  لوله  تن 
باید مناقصه برگزار شود  این زمینه نوشتم 
خرید  برای  کرده  مصوب  مجلس  که  چرا 
کاال مناقصه برگزار کنیم. زنگنه تصریح کرد: 
اگر یک شرکت توانمند در ایران برای تولید 
وجود دارد من نمی توانم بدون مناقصه از او 
کاال بخرم چرا که این کار با ترک تشریفات 
باید  مناقصه  اینکه در  نیست. ضمن  عملی 
رقابت شود. وی ادامه داد: من به مسئولیت 
گمرک  خروجی  در  قیمت ها  گفتم  خودم 
ایرانی  کارخانجات  نفع  به  تا  شود  مقایسه 
باشد اما بیش از این نمی توان کاری انجام 
بیاید  بر  دستم  از  کمکی  هر  من  ولی  داد 
اظهار کرد:  زنگنه همچنین  انجام می دهم. 
ما 1۰ قلم کاالی اصلی را تعیین کردیم که 
ساخت داخل داشته باشیم و در بسیاری از 
موارد قراردادها بسته شده است. همچنین 
مناقصه ای برای ساخت لوله بدون در برگزار 
کردیم. من هم حاضرم به لوله سازی اسفراین 
کمک کنم ولی برای خرید باید در مناقصه 
رقابت انجام شود. به هر حال من وزیر کشور 
به  چقدر  می دهد  نشان  سابقه ام  و  هستم 
داخلی  قرارداد  و  تکنولوژی  توسعه  دنبال 
شرکت ها  تا  باشد  باید  رقابت  ولی  بودم 

کیفیت محصوالت شان را باال ببرند.

زنگنه احتمال گرانی بنزین را تکذیب نکرد 

با  اقتصادی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
اشاره به افزایش ۲۰ درصدی نرخ حامل های 
انرژی در الیحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ 
دولت گفت: مجلس با افزایش نرخ حامل های 
انرژی مخالف است و افزایش قیمت بنزین 

خط قرمز نمایندگان مردم است. 
بر اساس این گزاش، رحیم زارع افزایش ۲۰ 
درصدی نرخ آب و گازوئیل را طبق الیحه 
بودجه سال آینده یادآور شد و گفت:  افزایش 
مردم  نمایندگان  قرمز  خط  بنزین  قیمت 
است چون متناسب با افزایش چند برابری 
ارائه  به مردم  سالهای گذشته آن خدماتی 

این بخشهای  اساس  بر همین  نشده است، 
کمیسیون  در  اصالحات  یکسری  با  الیحه 
تلفیق و صحن علنی مجلس مواجه خواهد 
حمایت  ویژه  کمیسیون  رئیس  نایب  شد. 
کلی  رقم  اینکه  به  اشاره  با  ملی  تولید  از 
بودجه پیشنهادی هزار و 1۹۴ هزار میلیارد 

میزان ۳68 هزار  این  از  تومان است گفت: 
 ۵6 بودجه،  عمومی  منابع  تومان  میلیارد 
هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و 
بودجه شرکتهای  تومان  81۳ هزار میلیارد 
دولتی تعیین و طبقه بندی شده است. این 
نماینده مجلس شورای اسالمی درباره میزان 

سیاستهای  با  بودجه  الیحه  پذیری  تطبیق 
کلی اقتصاد مقاومتی نیز گفت: در دو فصل 
اشتغال و حمایت از تولید ۵8 هزار میلیارد 
تومان از محل منابع بودجه ،بانکها و صندوق 
این  که  شده  داده  تخصیص  ملی  توسعه 
اقتصاد مقاومتی  با سیاست  بخشها منطبق 

در عین حال خاطرنشان کرد:  است. وی 
در جاهایی از الیحه هم برخالف سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی عمل شده مانند استفاده 1۲ 
درصدی از سهم صندوق توسعه ملی ازجانب 
دولت که چنین موضوعی به اذن مقام معظم 
رهبری و مجلس را نیاز دارد. زارع گفت: در 
مجموع حدود ۵۰ درصد بودجه متناسب با 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم 
است و برای یکسال می تواند الیحه خوبی 
روال  طبق  دولت  اگر  که  شود  محسوب 
اهداف  از  زیادی  بخش  کند  عمل  بودجه 

برنامه ششم تحقق خواهد یافت.

هشدار یک نماینده به دولت؛

 گرانی بنزین، خط قرمز مجلس است 
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سکه و دالر به ثبات تقریبی رسیدند

در بازار سه شنبه  سکه و دالر پس از نوسانات سینوسی چندین 
روزه، ثبات تقریبی داشتند و به ترتیب به نرخ های یک میلیون 
و ۴16 هزار تومان و ۴۲1۳ تومان فروخته شدند. در بازار سکه 
نیم سکه با روند نزولی ۷۰۰ هزار تومان و ربع سکه هم با کاهش 
تومان فروخته می شود. سکه گرمی هم ۲6۵  قیمت ۴۰۰ هزار 
هزار تومان قیمت دارد.همچنین در بازار ارز، یورو به نرخ  ۵۰۴8 
تومان، پوند انگلستان به قیمت ۵8۰6 تومان، لیر ترکیه به نرخ 
11۲۴ تومان و یوان چین به قیمت 6۵۵ تومان روی تابلو اعالن 
صرافی ها قرار گرفته اند.بانک مرکزی نیز دالر مبادله ای را ۳۵۵۳ 
قیمت  کاهش  اندکی  با  نیز  طال  کرد.انواع  گذاری  قیمت  تومان 
فروخته می شود. هر گرم طالی 18 عیار 1۲8 هزار و ۴۰۰ تومان 
و هر مثقال طال نیز ۵۵6 هزار و 6۰۰ تومان قیمت خوردند. هر 
اونس طال نیز 1۲۴۳ دالر برای معامالت در بازارهای جهانی داد 

و ستد می شود. 

دالیل گرانی تخم مرغ در بازار

عرضه  آغاز  از  میهن،  مرغداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
گفت:  و  داد  خبر  ازچهارشنبه  میادین  در  مرغ  تخم  مستقیم 
به عرضه  تومان،  و 6۰۰  هزار  قیمت 1۲  به  مرغ  تخم  هر شانه 
در  مرغ  تخم  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  ترکاشوند  می شود.رضا 
بازار اظهار داشت: در همین راستا، اتحادیه سراسری از حدود دو 
الی سه هفته قبل، اعالم آمادگی کرده بود که عرضه مستقیم این 
محصول را در میادین آغاز نماید؛ اما با توجه به شرایط ایجاد شده 
و تغییر قیمت تمام شده، اختالفاتی در زمینه نرخ محصول وجود 
داشت، به همین جهت حضور ما با تاخیر انجام شد.وی ادامه داد: 
در نهایت با پیگیری های انجام شده و با کمک و هماهنگی وزارت 
امروز )چهارشنبه( عرضه  از  میادین،  و سازمان  جهاد کشاورزی 
مستقیم تخم مرغ توسط اتحادیه در میادین میوه و تره بار آغاز 
می شود؛ البته احتمال اینکه انجام کارهای اداری تا ظهر فردا به 
طول بیانجامد وجود دارد و البته مشخص نیست که هماهنگی 
های کامل در زمینه معرفی غرفه داران و تحویل محصول به آنان 
انجام خواهد شد یا خیر؟ بنابراین با توجه به اینکه احتمال وجود 
ناهماهنگی هایی در روز سه شنبه وجود دارد،  می توان گفت که 

عرضه تخم مرغ در میادین عمال از امروز آغاز می شود. 

مهلت ثبت سفارش کاالها ۹0 روزه شد

  مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران 
در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد: مهلت اعتبار 
ثبت سفارش کاالها تا اطالع ثانوی ۹۰ روز از تاریخ صدور تعیین 
شده است.به گزارش مهر، در این بخشنامه آمده است: به پیوست 
تصویر نامه شماره ۹6/1۰۰/۴1۰1۵ مورخه ۹6.۰8.۲۴ سازمان 
توسعه تجارت ایران در اجرای ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون 
مقررات صادرات و واردات در خصوص تعیین مهلت ثبت سفارش، 
حداکثر مهلت ورود کاال به کشور و ... جهت اطالع و اقدام الزم با 

رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

خبر

سازمان خصوصی سازی اعالم کرد؛

واگذاری سازمان مرکزی تعاون 
روستایی بر مبنای اصل 44

واگذاری  کرد:  اعالم  سازی  خصوصی  سازمان 
در  روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان  شرکت 
جهت بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته 
است.به گزارش مهر ، سازمان خصوصی سازی 
طی اطالعیه ای واگذاری سازمان مرکزی تعاون 
روستایی را برآمده از وظایف دولت در عمل به 
تکالیف مقرر در سیاست های ابالغی قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی و در 
راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور خواند. 
بر اساس این اطالعیه، به جز وظایف مندرج در 
بندهای )۳(، )۲۷( و )۲8( ماده )۳( اساسنامه 
ایران  روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان  شرکت 
نمی شوند،  اجرا  این شرکت  از جانب  که عمالً 
سایر وظایف شرکت موصوف )شامل ۳1 مورد( 
فعالیت های اقتصادی است که از جانب بخش 
غیردولتی نیز قابل انجام است. لذا عدم واگذاری 
آنها به بخش خصوصی با اهداف و سیاست های 
 )۴۴( اصل  کلی  های  سیاست  اجرای  قانون 
به  مربوط  امور  است.عمالً  مغایر  اساسی  قانون 
سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط 
با موضوع فعالیت شرکت سازمان مرکزی تعاون 
روستایی، وجود ندارد و شرکت بازرگانی دولتی 
به عنوان شرکت مادر تخصصی آن، مسئولیت 
انجام امور حاکمیتی مختلف مرتبط با تنظیم 
بازار، ذخیره سازی کاالهای اساسی، ایجاد امنیت 
غذایی و ... را بر عهده دارد. با توجه به ماده )۲( 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون 
جمهوری  در  اقتصادی  های  فعالیت  اساسی، 
اسالمی  ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها 
و یا خدمات می بایست در یکی از سه گروه مصرح 
به  گردند.بنابراین  طبقه بندی  مذکور  ماده  در 
موجب آیین نامه ماده یادشده مورخ سال 1۳88، 
شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی در گروه 
)۲( فعالیت های اقتصادی طبقه بندی شده است. 
بنابراین به موجب قانون می بایست حداقل 8۰ 
درصد سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شود. 
همچنین با توجه به اینکه ۷۷.۲ درصد از شرکت 
سازمان مرکزی تعاون روستایی در اختیار دولت 
مرکزی  اتحادیه  اختیار  در  آن  درصد   ۲۲.8 و 
ایران )بخش  تعاونی های روستایی و کشاورزی 
مرکزی  سازمان  انتقال  می باشد؛  غیردولتی( 
 )۲( ماده   )۳( گروه  به  ایران  روستایی  تعاونی 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون 
اساسی، یعنی گروه فعالیت های غیرقابل واگذاری، 
به استناد بند )ج( ماده )۳( قانون یادشده مبنی بر 
انحصاری بودن سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت 
در فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه )۳( ماده 

)۲( این قانون برای دولت، موضوعیت ندارد.

خبر

 دولت در الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، 
نرخ دالر را ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته است؛ 
فعاالن اقتصادی می گویند با این حساب، رانت 
ارز در سال آینده هم برقرار خواهد بود و تنها 
عده ای از آن نفع می برند.سه  روزی می شود 
که دولت الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را 
تقدیم مجلس کرده است؛ الیحه ای که ادعا 
کرده  پیگیری  را  عملیاتی  بودجه  یک  شده 
و شرایط را برای هزینه کرد واقعی دولت در 
بخش های مختلف مهیا نموده است.هر سال، 
این الیحه اعداد و ارقام مهمی را برای فعاالن 
اقتصادی و تجار در خود جای می دهد که به 
نوعی نقشه راه اقتصاد ایران را در سال آتی 
که  بودجه  الیحه  سال  می کند.هر  مشخص 
منتشر می شود، یکی از اعدادی که خودنمایی 
کرده و توجه همه را به خود جلب می کند، 
نرخ ارز است؛ نرخی که در الیحه بودجه سال 
۹۷ کل کشور، ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته 
این  بر  اقتصادی  فعاالن  اکنون  است.  شده 
سال  برای  شده  بینی  پیش  نرخ  که  باورند 
آینده، رانتی بزرگ را در اختیار عده ای قرار 
می دهد و نشان می دهد که دولت، قصد ندارد 
که اجرای ارز تک نرخی را در دستور کار خود 
برای سال آینده قرار دهد؛ هر چند که این 
رقم بودجه ای، تنها یک رقم محاسباتی است 
ولی به هرحال تجربه سنوات گذشته به خوبی 
نشان داده که اقتصاد ایران، سیگنال خود را 
از همین نرخ دریافت کرده است.با توجه به 
محدود بودن تغییرات در بهای جهانی قیمت 
نفت و صادرات نفتی و همچنین محدود بودن 
که  عاملی  تنها  غیرنفتی،  درآمدهای  رشد 
می تواند پیش بینی درآمدها را محقق کند، 
تغییر نرخ ارز در بودجه است. مطابق گزارش 
ها، مقرر شده است که نرخ ارز در هر سال 
نسبت به سال قبل۳.۵ درصد رشد کند.با این 
حساب، با توجه به نرخ ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی 
برای ارز بودجه سال 1۳۹6، نرخ ارز در بودجه 
سال 1۳۹۷ باید معادل ۳ هزار و ۴1۵ تومان 
باشد. اما گزارش ها حاکی از این است که نرخ 
پیشنهادی در بودجه سال 1۳۹۷ بیشتر از این 
و در حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود. 
افزایش نرخ ارز در بودجه، یک حرکت رو به 
ارز  بازار  در  ارز  نرخ  کردن  واقعی  برای  جلو 
خواهد بود.فعاالن اقتصادی بر این باورند که 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده، رانتی 
بزرگ را در اختیار عده ای قرار می دهد و نشان 
می دهد که دولت، قصد ندارد که اجرای ارز 
تک نرخی را در دستور کار خود برای سال 
آینده قرار دهد.در سال های گذشته، حرکت 
صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش تدریجی 
نرخ ارز در بودجه باعث شده که شکاف نرخ 
ارز و بهای تعادلی آن افزایش یابد. این شکاف 
در شرایط کنونی به حدود 6۰۰ تومان افزایش 
یافته؛ این در حالی است که مجموعه دولت و 
بانک مرکزی قصد دارد که در فاصله زمانی 
کوتاه، مقدمات یکسان سازی ارزی را فراهم 
واقعی   ۹۷ بودجه  الیحه  در  ارز  کند.قیمت 
نیست.مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی 
نرخ  با  رابطه  تهران   در  و معادن  و صنایع 

به  بودجه سال ۹۷ کل کشور  ارز در الیحه 
و  غیرمنطقی  کامال  نرخ  این  می گوید:  مهر 
غیرواقعی است و به نظر نمی رسد که دولت 
قصد تک نرخی کردن ارز را در این سال داشته 
باشد.وی می افزاید: به هرحال نرخ ارز یکی از 
اعداد مهم بودجه است که نقشه راه آینده را 
هم به نوعی مشخص می کند.اما او تنها کسی 
نیست که از وضعیت نرخ ارز در الیحه بودجه 
دارد. گالیه  و  شکایت  کشور  کل   ۹۷ سال 

محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان هم به این 
نرخ کامال انتقاد دارد و می گوید: وقتی که ارز 
در بودجه ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده 
است و این ارز تنها به عده ای تخصیص می 
یابد، پس مابقی باید ارز را از بازار آزاد تهیه 
کنند، پس همین جا فساد شکل می گیرد، 
فشار  که  مجبور هستند  اقتصادی  فعاالن  و 
و بار را با پرداخت هایی به برخی کارمندان 
می افزاید:  کنند.وی  کم  دولت،  کارکنان  و 
دونرخی بودن ارز، ریشه فساد است و معلوم 
نیست که چه منافعی در این نرخ ارز نهفته 
است که کنده نمی شود، یا اینکه چرا باید 
تعرفه ها به یکباره امسال افزایش یابد، این در 
حالی است که تعرفه به طور منطقی، تفاوت 

قیمت داخلی و خارجی است.
 سیگنال های دالر 3500 تومانی الیحه

 بودجه به اقتصاد ایران
محمد الهوتی، عضو شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی در این رابطه به مهر می گوید: 
تعیین  بودجه  الیحه  در  سال  هر  ارز  نرخ 
می شود و البته غیرواقعی بودن آن نیز، یکی 
می  مطرح  همواره  که  است  موضوعاتی  از 
شود؛ ولی واقعیت این است که عددی که در 
بودجه تعیین می شود، یک عدد فرضی برای 
محاسبات ریالی است و البته این فرض اگرچه 
عددی خیلی فاصله دار با اعداد واقعی مدنظر 
دولت به عنوان ارز مبادله ای هم نیست؛ ولی 
نرخ ارز مبادله ای هم نیست؛ به این معنا که 
سال گذشته نرخ دالر در بودجه ۳۳۰۰ تعیین 
شده بود؛ در این میان، با توجه به اینکه تورم 
کشور حدود ۹ درصد بوده و تورم بین المللی 
نیز حدود ۳ درصد است؛ آن وقت نرخ ارز باید 
6 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد که 
تومانی  به همان عدد ۳۵۰۰  اساس،  این  بر 
الیحه بودجه ۹۷ خواهیم رسید.محمد مهدی 
بهکیش: دونرخی بودن ارز، ریشه فساد است 

و معلوم نیست که چه منافعی در این نرخ ارز 
نهفته است که کنده نمی شود، یا اینکه چرا 
باید تعرفه ها به یکباره امسال افزایش یابد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: سال 
گذشته علیرغم اینکه در بودجه، نرخ ارز ۳۲۰۰ 
تومان ثبت شده بود، اما نرخ ارز مبادله ای امروز 
واردکنندگان  برای  که  است  تومان   ۳۵۵۰
بنابراین  می شود؛  دریافت  آنها  از  و  محاسبه 
نرخ فرضی بودجه که برای ریالی کردن آن 
و تخصیص منابع در نظر گرفته می شود، نرخ 
قطعی یا رسمی اعالم شده نیست؛ ولی این 
که به هر حال چه تاثیری در بازار می گذارد 
و  بازار کشور  به  را می تواند  و چه موضوعی 
دیگری  موضوع  کند،  القاء  اقتصادی  فعاالن 
گرفته  نظر  در  اعداد  الهوتی،  گفته  است.به 
شده در بودجه حکایت از آن دارد که دولت 
نرخی  تک  و  شدن  واقعی  دنبال  به  هم  باز 
شدن ارز نیست و این دونرخی بودن، کماکان 
برای سال آینده نیز باقی می ماند؛ چراکه وقتی 
برای سال ۹۷ ارز را در بودجه ۳۵۰۰ تومان 
تنظیم می کنیم و می خواهیم اعداد ریالی را به 
دست آوریم، بعید است که بیش از ده درصد 
بنابراین  و  باشیم  را داشته  افزایش معامالت 
نرخ مبادله ای باید بیش از این باشد؛ بنابراین 
اگر ده درصد را اعمال کنیم،   به نرخ۳8۰۰ 
تومانی خواهیم رسید که این عدد هم، تا نرخ 
فاصله  دارد،  وجود  امروز  که  تومانی   ۴۲۰۰
نشان می دهد.وی اظهار داشت: بعید به نظر 
می رسد که دولت مجدد به دنبال این باشد 
که نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به نرخ قبل برگرداند 
و همان ۳۷۰۰ تومان پیش از افزایش نرخ در 
هفته های قبل باشد؛ بنابراین این فاصله نشان 
می دهد که کماکان برای سال بعد نیز، ارز دو 
نرخی را خواهیم داشت و واقعی شدن نرخ ارز 

بعید است.
یارانه دولت به واردکنندگان در سال 97!

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان 
روش  این  در  که  اشکالی  من  نظر  به  کرد: 
دولت یازدهم داشته و دولت دوازدهم هم آن 
ای است که  یارانه  ادامه می دهد، میزان  را 
به واردات پرداخت می شود که در واقع، رانتی 
است که از دو نرخی بودن ارز بوجود می آید و 
حتی کسانی که دسترسی به منابع دارند، ارز 
ارزان در اختیار گرفته و تولید کاال را صورت 
می دهند ولی با نرخ واقعی و با دالر آزاد در 

بازار می فروشند؛ پس سفره مردم تاثیری از 
ارز مبادله ای و ارزان ندارد و این فاصله بزرگ، 
برای واردکنندگان و کسانی که به ارز مبادله ای 
دسترسی دارند، سودهای سرشاری را حاصل 
می کند.وی اظهار داشت: این امر سبب زیاد 
باید  و دولت هم  فاصله طبقاتی شده  شدن 
برای آن فکری بکند.محمد الهوتی: دو نرخی 
بودن ارز ، رانت ایجاد می کند و کسانی که 
دسترسی به منابع دارند، ارز ارزان در اختیار 
گرفته و تولید کاال را صورت می دهند ولی با 
نرخ واقعی و با دالر آزاد در بازار می فروشند؛ 
پس سفره مردم تاثیری از ارز مبادله ای و ارزان 
ندارد.الهوتی معتقد است که اگر دولت و بانک 
مرکزی به عنوان متولی مدیریت ارز شناور، 
معتقد است که تورم در کشور وجود دارد، باید 
اجازه دهد که نرخ ارز متناسب با تورم، طی 
یکسال افزایش یابد و این افزایش پله پله در 
طول دوازده ماه صورت گیرد، اما اشکال آنجا 
است که دولت روی منطقی پافشاری می کند 
که این منطق قادر به جوابگویی بازار نیست و 
هر چقدر که این فنر را پایین نگه دارد، موقعی 
از دست بدهد و به دالیل  که کنترل آن را 
متعدد، تقاضا را جواب ندهد، آن فنر تصاعدی 

عمل می کند و به اقتصاد ایران لطمه می زند.
 رانت و فساد در سال آینده هم همراه

 اقتصاد ایران است
کمیسیون  عضو  آرگون،  عباس  همچنین 
تهران  بازرگانی  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار 
ارز در الیحه  نرخ غیرواقعی  از  انتقاد  با  نیز 
بودجه سال ۹۷ کل کشور به مهر می گوید: 
دولت چندین سال است که وعده تک نرخی 
کردن ارز را می دهد و اکنون هم در الیحه 
بودجه سال ۹۷، شرایط را به گونه ای پیش 
کند؛  نرخی  را تک  ارز  ندارد  برده که قصد 
بنابراین فساد و رانت هم که ناشی از تفاوت 
آینده  در سال  است؛  ارز  آزاد  و  دولتی  نرخ 
هم وجود دارد و می تواند منشا بسیاری از 
مفاسد اقتصادی باشد.وی افزود: دولت باید به 
سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند؛ ولی 
به نظر نمی رسد که بنا داشته باشد این کار 
را انجام دهد؛ در حالیکه دولت باید به سمت 
شفافیت پیش رفته و ارز را تک نرخی کند. 
نیز،  بودجه  تومانی الیحه  نرخ ۳۵۰۰  حتی 
با نرخ کنونی دالر که در بازار باالی ۴۲۰۰ 
تومان است، اختالف فاحشی دارد و بر این 
مبنا، اگر بخواهد ارز را تک نرخی کند؛ باید 
نشانه های آن را هم به اقتصاد نشان دهد.  
آرگون معتقد است که دولت باید ارز را تک 
نرخی کند؛ چراکه اگر قیمت سرکوب شود، 
بازار داخلی را هم به واردات و قاچاق خواهیم 
از  هم  را  خارجی  بازارهای  البته،  و  باخت 
دست خواهیم داد. پس یکی از خواسته های 
بخش خصوصی در بودجه سال ۹۷ کل کشور 
این است که سیاست ارز تک نرخی، مالک 
قرار گیرد تا شکاف برای شکل گیری مفاسد 
حال  مهر،  گزارش  برود.به  بین  از  اقتصادی 
با  ماند و دید که رفتار مجلس  باید منتظر 
نرخ ارز در الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور 

چه خواهد بود.

واکنش فعاالن اقتصادی به الیحه بودجه؛

سیگنال های منفی به نقشه راه اقتصاد ایران

مفقودی
شاسی  وشماره   16۳b۰1۷6۰۲۹ موتور  شماره  با   8۲ 6۷8ص۴۹ایران  پالک  شماره  1۳۹۴با  مدل  رانا  سواری  سبز  برگ 

NAAU۰1FEXFT1۰8۳۵۹بنام وحید علی زاده داودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز خودروی پراید صبا GX مدل ۷۷ با شماره پالک شماره 81۷س16ایران 8۲باشماره موتور۰۰۰8۰8۷۳ 

شماره شاسی S1۴1۲۲۷۷۵6۴۰۳۹مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی کامیون کمپرسی ولوو مدل 1۳۷۰ به رنگ زرد روغنی با شماره پالک 66۷ع۲۷ایران ۷۲و شماره موتور۰1۲۴۲۳ با 

شماره شاسی 8۰۷۳۴۲به نام رضا یحیی زاده گنجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
سند خودرووانت تویوتا تیپ 16۰۰ به رنگ قرمز معمولی مدل 1۹8۴نوع سوخت بنزینی به شماره پالک ایران 1۴-۹1۵د8۳،شماره 
موتور ۰۰۹۳۳۷6و شماره شاسی ۰۰۳۵1۳8به نام رضا یرفی ،نام پدرحمید،کد ملی 1۹8۷6۷66۹6،بشناسنامه ۲۲۷1۴،صادره 

ازدشت آزادگان ،کدپستی 61۴۷۷1۴۳۹8مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

آگهی مفقودی
موتور  شماره  مدل 1۳۹۲به  روغنی  سفید  رنگ  تیپ LX-EF۷به  سمند  سواری  ماشین  سبزوکارت  وبرگ  کمپانی  سند 
1۴۷H۰۰۵۹۴6۰نوع سوخت بنزینی و شماره شاسی NAACR1HS۴DF۵6۳۵18به نام سعید خنجری به شماره ملی 

181۵868۵۳8متولد 1۳۵۰صادره ازآبادان فرزندعزیزمفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
 شهرستان شادگان

 آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی و کارت ماشین وانت نیسان به رنگ آبی مدل 1۳8۹ به شماره موتور ۵۴۵۵۵8به شماره شاسی 
NAZPL1۴۰TN۲۵18۳1به شماره پالک ایران ۲۴-۷۲۷ه۲۳به نام دهیاری خروسی جنوبی شادگان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
 شهرستان شادگان

اگهی مفقودی
 کارت هوشمندمینی بوس بنز۵۰8با شماوه پالک ۲8۳ع1۷ایران 6۲ شماره هوشمند.۲۰۹6۷6۲ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
کارت هوشمند کامیون ایسوزو با شماره کارت هوشمند۲6۳۰1۵۹به شماره شهربانی 8۳6ع۴۵ ایران ۴۳مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای رزگار محمد بوریاندارای شناسنامه شماره  ۰-۳۷۲۰1۳۳۰۹۵ به شرح دادخواست به کالسه 
۹61۰۷۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح داده که شادروان  
فیض اله محمدی بوریان به شناسنامه ۳-۳۷۳۲6۹1۳۳۰در تاریخ1۳۹6/۵/۷  در اقامتگاه دائمی 
خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زیر: 1- حلیمه 

حبیبی کیلک به ش ش۵۰8  ت ت  1۳۳8/1۰/۹شماره ملی ۳۷۳۰66۹۳۲1  همسر متوفی
۲- بابک محمدی بوریان به ش ش  116 ت ت 1۳۵۹/۳/1 شماره ملی  ۳۷۳۲۴۳18۴۳   پسر 

متوفی
۳- رزگار محمدی بوریان به ش ش  - ت ت 1۳6۹/۴/۲۲ شماره ملی  ۳۷۳۰1۳۳۰۹۵   پسر 

متوفی
 ۴- مهین محمدی بوریان به ش ش  88۹۹ ت ت 1۳۵۰/6/۳۰ شماره ملی  ۳۷۳۰۴۷۵۲66   

پسر متوفی
۵- عهدیه محمدی بوریان به ش ش  ۲۴۵8۹ ت ت 1۳۵۴/1۲/1۳ شماره ملی  ۳۷۳۰۲۴۴۲۳1   

پسر متوفی
6- بیان محمدی بوریان به ش ش  1۵۷۹ ت ت 1۳6۳/۰6/۳۰ شماره ملی  ۳۷۳۲61۳۰۵۴   

دختر متوفی
۷- دالرام محمدی بوریان به ش ش  11۰۲۲ ت ت 1۳6۷/8/۲ شماره ملی  ۳۷۳۳18۵۷6۵   

دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 2666 رئیس شعبه  8 شورای حل اختالف سنندج

گروه بورس : آمارها در بودجه پیشنهادی سال ۹۷، حاکی از افزایش قابل توجه 
سهم بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. انتشار اوراق مالی 
اسالمی توسط دولت جهت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و 
طرح های ساماندهی دانشگاه ها نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۰ درصدی از 

رقم ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به ۲6۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
دولت در الیحه بودجه انتشار ۷۳.۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسالمی 
را برای تسویه بدهی ها پیش بینی کرده و انتشار ۳ میلیارد دالر اوراق ارزی مالی 
اسالمی را در دستورکار قرار داده است،این در حالی است که دولت در جداول 
پیش بینی واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال ۹۷ منابع حاصل از فروش 
و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی را با رشد حدود 1۲ درصدی نسبت به سال 
قبل یعنی ۳8.۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد 
خزانه ۹.۵ هزار میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی 
و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل ۳ هزار میلیارد 
تومان و انتشار اوراق مالی اسالمی معادل ۲6 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
است.افزایش سهم بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه نشان می دهد 
که تقاضای اوراق همچنان در سطح باالیی قرار دارد و جا برای عرضه های بیشتر 
نیز دیده شده است.غالمرضا ابوترابی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی 
بازار سرمایه با بیان این مطلب گفت: دولت برای سال مالی ۹6 منابع حاصل از 
فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی را معادل ۳۴.۵ هزار میلیارد تومان پیش 
بینی کرده بود.مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اشاره به 
برخی تفاوت های بودجه ۹۷ نسبت به بودجه ۹6 در خصوص اوراق بدهی اظهار 

داشت: در مهمترین بخش در الیحه بودجه سال ۹۷ نسبت به سال گذشته 
از عبارت »اوراق مالی اسالمی« استفاده شده و به عبارتی دست دولت را برای 
انتشار اوراق به صورت فراگیر باز گذاشته است. این در حالی است که در بودجه 
سال گذشته اوراق مشارکت و صکوک عینا ذکر شده بود.ابوترابی تاکید کرد:  اگر 
نظارت صحیحی صورت گیرد، این امر می تواند به انتشار بیشتر اوراق منجر شده 
و در نهایت رشد و پویایی اقتصاد را به همراه داشته باشد. همچنین انتشار اوراق 
باید به صورت زمان بندی شده و منظم صورت گیرد که تبعات نابسامانی بر 
وضعیت اقتصادی کشور برجای نگذارد.وی همچنین گفت: میزان تخصیص یافته 
به شرکت های دولتی و وابسته به وزارتخانه ها نسبت به سال گذشته از رقم 1۰۰ 
هزار میلیارد  ریال به ۷۰ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۹۷ رسیده که نشان از 
کاهش ۳۰ درصدی در این بخش دارد.این مقام مسوول افزود: انتشار اوراق مالی 
اسالمی توسط دولت جهت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و 
طرح های ساماندهی دانشگاه ها نیز نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۰ درصدی 
از رقم ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به ۲6۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.ابوترابی در 
ادامه با اشاره به انتشار اوراق توسط شهرداری ها و بدهی های دولت گفت: انتشار 
اوراق توسط شهرداری ها نسبت به سال گذشته با افزایش 6۰ درصدی روبرو شده 

است؛ تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از ۵۰ 
هزار میلیارد ریال به ۳۰ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در بند )ح( تبصره ۵ بودجه سال ۹۷ به دولت اجازه داده 
شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1۳۹۷ اوراق مالی 
اسالمی ریالی منتشر کند؛ با ذکر این نکته که برای انتشار این اوراق در سال ۹6، 

سررسید ۵ ساله در نظر گرفته شده بود.
ابوترابی در پاسخ به این سوال که آینده بازار صکوک بر اساس بودجه سال ۹۷ 
چگونه خواهد بود، گفت: گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار 
سرمایه و نظام تامین مالی می شود. همچنین عمق دادن به بازار بدهی، تقویت 
ابزارهای سیاست پولی را نیز به همراه دارد.وی یادآور شد: ظرفیت بالقوه تقاضا و 
همچنین اعتمادی که سرمایه گذاران به اوراق دارند، موضوعی است که باید به آن 
توجه جدی شود؛ به عبارتی، اگر نظارت دقیق و بهنگامی نسبت به انتشار اوراق 
بدهی در بازار سرمایه صورت نگیرد؛ ممکن است شاهد مشکالتی در این زمینه 
باشیم.   ابوترابی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای انتشار اوراق 
بدهی سازوکار نظارتی خاصی در نظر گرفته است یا خیر، گفت: خوشبختانه در 
بودجه سال ۹۷، کمیته ای سه نفره متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، 

بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مسئول تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی 
، در خصوص رویکرد اصلی  و سازمان های دولتی هستند.این مقام مسوول 
بودجه و جهت گیری های آن اظهار داشت: رویکرد اصلی بودجه سال آینده 
»رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر« با رویکرد پنج گانه اقتصاد مقاومتی 
است.ابوترابی افزود: همچنین تصریح شده که بودجه سال آینده دستگاه های 
دولتی در چند جهت اصلی از جمله تصریح در اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی و  فعال کردن 
ظرفیت های بالاستفاده اقتصاد، تمرکز در حوزه های پیشران رشد اقتصادی است.

وی همچنین استفاده از ظرفیت های بین المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد 
جهانی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ التحصیالن آموزش عالی، 
انضباط مالی و صرفه جویی در هزینه ها، بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای آنها، 
ساماندهی بدهی های دولت و کمک به خانواده های با درآمد پایین به منظور 
کاهش فقر را از دیگر محورهای بودجه ۹۷ ذکر کرد.  ابراهیم خلیلی کارشناس 
بازار سرمایه درخصوص تاثیر بودجه سال آینده بر معامالت بازار سهام گفت: 
شاید دلیل عمده بی تفاوتی معامله گران به بودجه سال آینده را باید در عدم وجود 
تغییرات قابل توجه در مفاد بودجه سال ۹۷ نسبت به بودجه ۹6 جستجو کرد.

وی اشاره به ارسال بودجه سال آینده توسط دولت به مجلس در روزهای گذشته 
گفت: به طور سنتی مباحث مربوط به بودجه ساالنه کشور یکی از موضوعاتی 
است که همه ساله در آذرماه مورد توجه فعاالن اقتصادی بویژه سرمایه گذاران 

بازار سرمایه قرار می گیرد.

بودجه 97 به ظرفیت های بازار سرمایه روی خوش نشان داد :

افزایش سهم بازار بدهی در تامین مالی بورس
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اوقات شرعی
اذان صبح 5/35   طلوع آفتاب ۷/۰5 
اذان ظهر 11/58  اذان مغرب 1۷/12

زیادي  فاصله  کردن  دریافت  و  دانستن  میان 
است. دانستن دشوار نیست اما دریافت کردن 

دشوار است. 
شو کینگ

سخن حکیمانه

ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم
شعر و غزل و دو بیتی آموخته ایم

در عشق که او جان و دل و دیده ی ماست
جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم

 امروز  با موالنا

دینگ، دینگ های مزاحم !!!

کاریکاتور

زندگی از دریچه دوربین
رویا سلیمی

دومین روز از یازدهمین جشنواره سینما حقیقت در حالی آغاز به کار کرد 
اثر در بخش های مختلف قوم شناسی، پرتره، مسابقه بین الملل،  که ۵8 
مسابقه ملی، نمایش های ویژه، روزگار ما، جایزه شهید آوینی، نکوداشت 
سینمای مستند آذربایجان شرقی، خارج از مسابقه، حیات وحش، نگاهی 
دیگر، برگزار می شود. کارگاه تخصصی جشنواره سینما حقیقت، همه روزه 
در دو بخش مختلف برپاست. کارگاه روز دوم با عنوان »تولید مشترک و 

فاند، جلوههای بصری در سینما مستند« برگزار شد.
پرتره ای ناطق در سینمای صامت

به  سینما«  شاه  »معمای  فیلم  امروز  ظهر  پرتره،  بخش  آثار  میان  در 
کارگردانی الیو کویروگا به نمایش درآمد. این مستند، پرتره ای از دختر 
شاه  »معمای  است.  لیندر  مکس  فرانسه  صامت  سینمای  بازگیر  اولین 
سینما« روایت غیرخطی و کوالژ از 1۲۰ فیلم لیندر است که مخاطب با 
کنار هم گذاشتن پازلهای روایت، می تواند تصویر کلی از مکس لیندر را در 
ذهن خود ترسیم کند. تصویری که مانند بسیار از افراد مشهور، متناقض 
می نماید و در این میان از گفتگوی گروه وسیعی از راویانی بهره می برد که 
هر کدام نگاه گروه خاصی را در مورد مکس لیندر نمایندگی می کنند. اما 
محوریت روایت همواره بر عهده ماد لیندر، دختر مکس لیندر است که در 
سن 8۷ سالگی روایت زندگی خود را بسیار ساده و روان بازگو می کند و 
به موازات آن، بخشی از تصویر مکس را مشخص می سازد. شیوه روایت و 
تدوین اثر، با استفاده از شیوه اپیزودیک سینمای کالسیک و صامت انجام 
می شود. روایتی که 1۰ پرده دارد و هر پرده گویای بخشی از سرنوشت پر 

تنش و ماجراجویانه مکس لیندر است. 
تئاتر بزرگ 

در بخش مسابقه بین الملل فیلمهای »تئاتر بزرگ« به کارگردانی اسالومیر 
باتیرا و »صدای نجوای درخت را در شب شنیدم« به کارگردانی کنت جی 
هروی است. فیلم »تئاتر بزرگ«، پشت صحنه آکسسوار و لواز صحنه ای 
است که تئاتری بزرگ همراه با اپرا را مدیریت می کند و از شیوه تهیه لوازم 
صحنه و همچنین استقرار آن در هر پرده از نمایش روایتی تصویری و بی 
کالم را ارایه می دهد.فیلم »صدای نجوای درخت را در شب شنیدم« نیز 
مستندی پرتره است از زندگی نقاشی معاصر که از کودکی تا زمان حال 
او را روایت م  کند. با همکالسان، همسر، دوستان و البته با خود او صحبت 
می شود. بار روایت زندگی نقاش، بر عهده خود اوست و بیشتر درونیات او 

در شیوه نقاشی و سبکی که انتخاب کرده، محوریت می یابد.
مسابقه ملی و آثار غیر مستند!

در بخش مسابقه ملی سه فیلم در سالن یک به نمایش در آمد. »الوراتور« 
به کارگردانی علی همراز، »فرهنگی عبارت است از:« به کارگردانی مختار 
نامدار و »زندگی روی خاکریز« به کارگردانی حجت طاهری. الوراتور که 
اثری بی شباهت به مستند است، روایت عشق دختر و پسری است که 6 
با یکدیگر دوست بودند و چهار ماه است که ازدواج کرده اند. آنها  سال 
براساس خاطرات و عکس و فیلم هایی که از لحظه های با هم بودنشان 
دارند، زمان حال خود را تحت الشعاع قرار داده اند. آنها با سپری شدن 
از آن  رابطه و زندگی مشترک دچار مسائلی می شوند. یکی  سال ها در 
این امر  با  مسائل، اختالف بر سر فرزند آوری است. زن به هیچ عنوان 
موافق نیست و مرد به شدت اصرار دارد؛ تا اینکه پیر می شوند. از خالصه 
اثر نیز روشن است که »الوراتور« در کتگوری فیلم مستند جای نمی گیرد 
و بیشتر شبیه آثار تجربی است که براساس فرم پیش می رود و بازی با 
دوربین در آن محوریت می یابد. نکته حائز اهمیت در این فیلم که می 
توانست اثری با درونمایه »افزایش جمعیت« در گروه هنر و تجربه باشد 
در سینمای  و شرع  جامعه  عرف  از  فراتر  زوج  این  رابطه  دادن  نشان   ،
اروتیک  روابط  براساس  فیلم  نشانگونه  یا  است. صحنه های صریح  ایران 
این زوج، ناهنجار و مشمئز کننده است. حضور این فیلم در جشنواره و 
پذیرش آن در بخش مسابقه ملی، از سویی نشانگر عدم اهتمام الزم هیات 
داوران و مسئوالن یازدهمین جشنواره حقیقت در انتخاب آثار بر اساس 
شاخص های سینمای مستند به لحاظ روایت و سبک فیلم مستند و از 
سوی دیگر، عدم اهتمام الزم و کافی به رعایت قانون و ضوابط پخش فیلم 
در جشنواره است.فیلم »فرهنگ عبارت است از:« با ورود اولین اتومبیل 
به ایران و کشته شدن درویش خان- خواننده معروف عصر قاجار -  در 
سانحه رانندگی شروع می شود. ایده فرهنگ راهنمایی و رانندگی و اهالی 
با  و  نو  رانندگی کشته شده اند؛  و  راهنمایی  اثر تصادف  بر  فرهنگی که 
ظرفیت باالست. هنرمندانی چون، جالل مقدم، حسین سرشار، سلمان 
هراتی، محمد طلوعی و... از اهالی فرهنگی هستند که نامشان در این اثر 
آمده و در میان آن، نگاهی به فرهنگ راهنمایی و رانندگی در ایران دارد. 
فیلم »سالسوس« به کارگردانی آریان عطارپور دیگر فیلمی است که در 
بخش مسابقه ملی به نمایش درآمد. این مستندگونه، روایت جوانی است 
که به مضرات، مزایا و تاریخچه سوسیس، کالباس و فست فود در ایران 
و جهان می پردازد. از نظرات اهالی این صنف، دکترهای تغذیه و... نیز در 
میانه روایت پسر جوانی که عالقه شدیدی به مصرف فست فود دارد و 

دچار ورم معده شده است، بحث مستند اثر را غنا می بخشد.

گزارش جشنواره سینما حقیقت- روز دوم

» دروغ های کوچک بزرگ« در 
بازار کتاب

لیان  از  دیگر  رمانی 
عنوان  با  موریارتی 
کوچک  دروغ های   «
ایران  در  بزرگ« 

ترجمه و منتشر شد
مهر،  گزارش   به 
آموت  انتشارات 
لیان  از  دیگر  رمانی 

کوچک  عنوان»دروغ های  با  را  موریارتی 
بزرگ« با ترجمه سحر حسابی منتشر کرد.

لیان موریارتی که پیش از این در ایران از او 
رمان »راز شوهر« منتشر شده است در این 
مانند  شخصیت هایی  خلق  به  دیگر  با  اثر 
دکتر جکیل و آقای هاید اقدام کرده و به 
انجام  گاهی  می دهد  نشان  خود  مخاطب 

کار غلط بهتر است از انجام کار درست.
»دروغ های کوچِک بزرگ« قصه کسانی را 
آبرو،  از  ترس  دلیل  به  که  می کند  روایت 
حتی  هیچ کس  به  را  زندگی شان  اسرار 

دوستان و نزدیکان خود بیان نمی کنند.
داستان محوری این رمان درباره قتلی است 
که والدین همه دانش آموزان یک مدرسه را 
از  یکی  »جین«  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت 
او قربانی اشتباه و  مادرهای مدرسه است. 
رفتار مردی شده است که سال ها بر زندگی 
مخاطب  نظر  از  و  است  انداخته  سایه  او 
اولین متهم قتل به حساب می آید اما این 

همه ماجرا نیست.
در این رمان مخاطب بیشتر از اینکه به فکر 
قاتل باشد دوست دارد بداند چه کسی به 
قتل رسیده است. داستان »لیان موریارتی« 
شما را تا آخرین صفحه می کشاند تا پاسخ 
سؤال خود را بیابید.لیان موریارتی در سال 
از  آمد.  دنیا  به  استرالیا  1۹۹6 در سیدنی 
و  داشت  نوشتن  به  زیادی  عالقه  کودکی 
تحقق  آرزویش  به  بزرگسالی  در  توانست 
بخشد. »دروغ های کوچک بزرگ« در سال 
نیویورک تایمز  کتاب  پرفروش ترین   ۲۰1۴
به  نویسنده  برای  بسیاری  شهرت  و  شد 
نیز  دیگری  داستان های  او  آورد.  ارمغان 
در کارنامه خود دارد از جمله »سه آرزو«، 
»آنچه آلیس از یاد برد«، و »راز شوهر« که 
نیویورک تایمز  پرفروش ترین های  زمره  در 
گرفت.رمان  قرار  »آمازون«  سایت  و 
»لیان  نوشته  بزرگ«  کوچِک  »دروغ های 
موریارتی« و ترجمه ی »سحر حسابی« در 
تومان   ۳۳۵۰۰ قیمت  به  و  صفحه    ۴۴8

توسط »نشر آموت« منتشر شده است.

در دنیای کتاب

معرفی سه سریال نوروز ۹۷

مجموعه تلویزیونی »دیوار به دیوار ۲« بعد 
»آرماندو«  و   »۵ »پایتخت  سریال  دو  از 
گزینه ای دیگر برای مجموعه های تلویزیونی 
نوروز ۹۷ است که به روی آنتن خواهد رفت.
به گزارش تابناک،مجموعه تلویزیونی »دیوار 
به دیوار« که این روزها از شبکه تلویزیونی 
هفته  دو  می رود،تا  آنتن  روی  »تماشا« 
با  را  خود  جدید  فصل  تصویربرداری  دیگر 
خواهد  شروع  اصلی  بازیگران  اغلب  حضور 
این مجموعه  کار  به  است؛آغاز  کرد.گفتنی 
تلویزیونی،به دلیل حضور پژمان جمشیدی 
در دو مجموعه دیگری است که ایفای نقش 
می کند.»دیوار به دیوار« سریال کمدی 6۰ 
قسمتی بود که داستان پنج خانواده را روایت 
می کرد، که به دالیلی مجبور می شوند ماه 

در یک خانه با یکدیگر زندگی کنند.
این پنج خانواده پیش از این هیچ آشنایی با 
یکدیگر نداشته اند و در یک روز بنا به اتفاقی 

مجبور می شوند که با هم زندگی کنند.

خبر

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به 
وجود برنامه ای برای حذف کنکور گفت: 
برنامه ای هست که در آینده کنکور به 
روش جدیدی از گزینش دانشجو به نام 

گزینش علمی تبدیل شود.
منصور  دکتر  زمان  پیام  گزارش  به 
غالمی در جمع خبرنگاران گفت: حذف 
کنکور در دستور کار است، همین حاال 
هم در انتخاب دانشجویان برای ورود به 
دانشگاه بخش اصلی کار و امتیازها مربوط 

به سوابق تحصیلی است.
وی که در حاشیه مراسم اولین روز هفته 
کرد،  می  خبرنگاران صحبت  با  پژوهش 
افزود: در بسیاری رشته ها صرفا با همین 
سوابق وارد دانشگاه می شوند؛ در رشته 
هایی که پرطرفدار هستند و محدودیت 
برای ورود همه وجود دارد، قطعا سهمی 
صورت  سراسری  آزمون  طریق  از  که 
علوم،  است.وزیر  تاثیرگذار  گیرد؛  می 
تحقیقات و فناوری در حاشیه آیین روز 
آموز  دانش  و  مدرسه  فناوری،  پژوهش، 
در  که  هست  ای  برنامه  کرد:  تصریح 
آینده کنکور به روش جدیدی از گزینش 
تبدیل  به عنوان گزینش علمی دانشجو 
آموزش  از  باید  برنامه  این  ضرورتا  شود. 
دانش  باید  یعنی  شود،  پرورش شروع  و 
مثال  کنیم که  آماده  زمانی  از  را  آموزان 

طی ۵ سال آینده مدل آزمون سراسری 
آموزش  رابطه  این  در  داشت.  نخواهیم 
برنامه الزم را برای آماده  باید  و پرورش 
سازی دانش آموزان برای ارزیابی سوابق 

تحصیلی به اجرا دراورد.
غالمی گفت: نظر شخصی من این است 
که دانش آموزان باید بدانند بر اساس چه 
است  قرار  مشخصی  آینده  در  معیاری 
انتخاب رشته کرده و وارد دانشگاه شوند 
به این دلیل که باید خود را با آن ضوابط 
که  مورد  این  در  کنند.وی  دانشگاه  وارد 
امر  در  سنجش  سازمان  تعاونی  شرکت 
حذف نشدن کنکور دخیل است، توضیح 
است  امور  مجری  سنجش  سازمان  داد: 
حاال  همین  و  کند  می  اجرا  را  قانون  و 
از  را  امتیاز  درصد   8۵ سنجش  سازمان 
استخراج  اموزان  دانش  آموزشی  سوابق 

می کنند که حجم زیادی از کار را دارد.
اخیرا  که  مباحثی  کرد:  تاکید  غالمی 
مالی  مورد گردش های  در  مطرح شده 
سازمان  به  مربوط  سراسری  آزمون 
سازمان  بیرون  با  و  نیست  سنجش 
ادامه  مورد  در  علوم  وزیر  دارد.  ارتباط 
نیز  ها  دانشگاه  روسای  در  تغییرات 
طبیعی  روند  ها  مدیریت  تغییر  گفت: 
است و بر اساس شرایط بعضی روسا می 
 خواهند تغییر کنند زیرا می خواهند به

 فعالیت های علمی خود برسند، گاهی 
با توجه به سیاست ها ممکن است  هم 
بعضی مدیران برای پیشبرد سیاست های 
موجود بهتر تشخیص داده شوند.وی بر 
تاکید  نیز  مدارس  در  پژوهش  اهمیت 
آموزان  دانش  به  پژوهش  گفت:  و  کرد 
فکر  ای  برای هر مساله  کمک می کند 
کنند و این فکر و اندیشه در اطراف خود 
در  تا  کند  می  ذهنی  های  جرقه  ایجاد 
حل مسائل و پیشنهاد و راه حل با ذهن 
انجام  خوبی  های  حرکت  پویا  و  جوان 
دهند، حوزه آموزش و پرورش برای این 
شروع  جدیدا  البته  دارند  ای  برنامه  امر 
شد و باید توسعه یابد. هفته پژوهش از 
۲1 تا ۲۷ آذر با شعار پژوهش تقاضامحور 

تولید  زیربنای  فناوری؛  سازی  تجاری  و 
هیجدهمین  برپایی  با  همراه  اشتغال  و 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری 
این  شود.روزهای  می  برگزار  بازار  فن  و 
فناوری،  پژوهش،  روز  عناوین  با  هفته 
دانش آموز و مدرسه؛ پژوهش، فناوری و 
صنعت؛ پژوهش فناوری ایده و خالقیت؛ 
مقاومتی؛  اقتصاد  فناوری  پژوهش، 
پژوهش، فناوری و سرمایه ملی؛ پژوهش 
پژوهش  و  کارآفرینی  و  مهارت  فناوری، 
فناوری، حوزه و دانشگاه نامگذاری شده 
پژوهشگران  از  تجلیل  جشنواره  اند. 
حضور  با  آذر   ۲۷ روز  برتر  فناوران  و 
های  برنامه  دیگر  از  جمهوری   رییس 

این هفته است.

وزیر علوم خبرداد :

حذف غـول کنکـور

سرنوشت  کرد  تاکید  نمایش  صنفی  شورای  سخنگوی 
اکران »عصبانی نیستم« هفته آینده مشخص می شود.

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره 
اخبار منتشر شده درباره اکران فیلم سینمایی »عصبانی 
با  به مهر گفت:  به کارگردانی رضا درمیشیان  نیستم« 
توجه به سفر تهیه کننده امکان بررسی مسایل پیرامون 
فیلم سینمایی »عصبانی نیستم« در جلسه اروز دوشنبه 
۲۰ آذرماه میسر نشد و بدیهی است هفته آینده با هدف 
حفظ منافع و مصالح سینمای ایران تصمیم گیری نهایی 

صورت می پذیرد.
گذشته  گفتگوهای  در  آنچه  گفت:  پایان  در  فرجی 
گفتم متکی به اطالعات قبلی بوده و ناظر بر هیچ گونه 

تصمیمی نیست.
فیلم سینمایی »عصبانی نیستم« به کارگردانی و تهیه 
و  ساخته   1۳۹۲ سال  در  درمیشیان  رضا  کنندگی 
برای اولین بار در سی و دومین جشنواره فیلم فجر به 
مجوز  آن  موضوع سیاسی  دلیل  به  ولی  درآمد  نمایش 
اکران نگرفت. در این اثر سینمایی بازیگرانی چون باران 
و  بهبودی  رضا  زارع،  میثاق  محمدزاده،  نوید  کوثری، 

محمد کارت حضور دارند.

تصمیم گیری درباره اکران 
»عصبانی نیستم« در هفته آینده

»نبات« عنوان فیلمی سینمایی به نویسندگی و کارگردانی پگاه 
ارضی است که با انتخاب کامل عوامل پشت دوربین و بازیگران 
این  دارد.فیلمبرداری  قرار  فیلمبرداری  اکنون در مرحله  هم 
فیلم به طور کامل در تهران انجام می شود و در چند شب 
گذشته گروه به طور کامل سکانس های مربوط به شب را 
مقابل دوربین برده اند. خانه ای در یوسف آباد لوکیشن پیشین 
این پروژه بود و پس از پایان کار گروه در این لوکیشن، بزودی 
سکانس های مربوط به روز فیلم در چند منطقه دیگر از تهران 
مقابل دوربین خواهد رفت.شهاب حسینی و نازنین فراهانی دو 
بازیگر اصلی این فیلم هستند که از ابتدای کار با انجام تست 
گریم نهایی مقابل دوربین رفته اند.»نبات« مانند فیلم های 
کوتاه پیشین کارگردانش مضمونی اجتماعی دارد و قصه ای 
شهری را روایت می کند.هوشنگ نوراللهی تهیه کنندگی این 
فیلم سینمایی را برعهده گرفته است.این فیلم که پروانه ساخت 
آن اواخر سال گذشته صادر شده، اولین ساخته بلند ارضی 
محسوب می شود. وی پیش تر با ساخت فیلم کوتاه »سکوت« 
کاندیدای 1۰ جایزه از جشنواره های مختلف بین المللی و برنده 
شش جایزه از میان آنها شده است. این کارگردان همچنین در 

کارنامه خود ساخت فیلم کوتاه »بازگشت« را نیز دارد.

»نبات« با بازی شهاب حسینی در 
سكوت خبري کلید خورد

فیلم »کوپال« در سومین جشنواره فیلم های مستقل مونترال 
جایزه ی بزرگ بهترین فیلم را کسب کرد و جایزه بهترین 
فیلم کوتاه نیز به یک اثر ایرانی رسید.فیلم سینمایی »کوپال« 
به کارگردانی و نویسندگی کاظم مالیی در سی امین حضور 
بهترین  بار عنوان  برای هفتمین  توانست  بین المللی خود 
فیلم را بدست آورد و این بار در سومین جشنواره فیلم های 
بخش  فیلم  بهترین  بزرگ  جایزه  کانادا،  مونترال  مستقل 
رقابتی بین الملل را به خود اختصاص داد.فیلم »کوپال« در 
روزهای آینده در بخش سینمای جهان »بیست و دومین 
جشنواره ی بین المللی فیلم کراال« که یکی از رویدادهای 
مهم سینمایی آسیاست به نمایش درمی آید. داستان این 
فیلم درباره یک شکارُکش و تاکسیدرمیست به نام »احمد 
با چالشی  نو  از تحویل سال  کوپال« است که دقیقا قبل 
سخت در زندگی  شخصی اش مواجه می شود.همچنین در 
مراسم اختتامیه  جشنواره فیلم های مستقل مونترال که با 
نمایش فیلم »کوپال« به عنوان فیلم برگزیده ی جشنواره 
نفس  می رفت  یادش  که  »مردی  کوتاه  فیلم  بود،  همراه 
بکشد« ساخته ی سامان حسین پور نیز در بخش بین الملل 

آثار کوتاه جایزه بهترین فیلم را به نام خود ثبت کرد.

دو جایزه جشنواره  مستقل مونترال 
برای ایران

بیش از 1۰۰۰۰ اثر از ۵۳ کشور جهان 
هنرهای  جشنواره  دهمین  دبیرخانه  به 
تجسمی فجر رسید.با پایان یافتن مهلت 
ارسال آثار به دبیرخانه دهمین جشنواره 
 ۲۷6۴ مجموعا  فجر  تجسمی  هنرهای 
سایت  در  خارجی  و  ایرانی  هنرمند 
رسمی این جشنواره ثبت نام کردند که 
از این تعداد 168 هنرمند خارجی از ۵۳ 
دوره  در  حضور  خواهان  جهان  کشور 
دهم هستند.همچنین 1۰ هزار 6۵۰ اثر 
در سایت این رویداد بزرگ هنری ثبت 
شد که این تعداد شامل ۴ هزار و ۳۵1 
اثر در بخش مسابقه و 6 هزار و ۲۵۴  اثر 

در بخش رزومه می شود.این آثار توسط 
با  جشنواره  این  هنری  شورای  اعضای 
ها،  استیتمنت  آثار،  تصاویر  به  توجه 
رزومه و کل اطالعات دریافتی در سایت 
به  نهایی  آثار  و  انتخاب  مرحله  دو  در 
هنرهای  جشنواره  دهمین  نمایشگاه 
می شوند.دهمین   معرفی  فجر  تجسمی 
به  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
دفتر  با حمایت  آقایی  مجتبی  دبیرکلی 
و  فرهنگ  وزارت  تجسمی  هنرهای 
ارشاد اسالمی و همکاری موسسه توسعه 
بهمن   ۳ از  معاصر  تجسمی  هنرهای 
لغایت ۴ اسفند در تهران برگزار می شود.

53 کشور با 1۰ هزار اثر در جشنواره هنرهای تجسمی فجر ثبت نام کردند

فیلم فرانكو وارد پرفروش ها شد »بهت« با مهتاب کرامتي به نیمه رسید

از آسوشیتدپرس: »هنرمند  به گزارش 
چهارم  جایگاه  شده  موفق  که  فاجعه« 
فهرست پرفروش ها را به خود اختصاص 
دهد این آخر هفته موفق به فروشی 8 

میلیون دالری شده است.
پرفروش ها  فهرست  وارد  فرانکو  فیلم 
عنوان  به  فیلم  این  از  منتقدها  شد 
فیلم تحسین شده ای یاد کردند و فیلم 
سالن   1۹ در  نمایش  با  را  کارش  که 
 8۴۰ اکنون  بود  کرده  شروع  سینما 
سالن سینما را به خود اختصاص داده 
تیموتی  زندگی  درباره  فیلم  این  است. 
ویشو کارگردان نوکاری است که فیلم 
»اتاق« را سال ۲۰۰۳ ساخت و فیلم به 
تاریخ  فیلم های  بدترین  از  یکی  عنوان 
سینما شناخته شده است. فرانکو عالوه 
نیز  بازی  اصلی  نقش  بر کارگردانی در 
روگن  ست  فرانکو،  دیوید  است.  کرده 
فیلم  بازیگران  دیگر  بری  آلیسون  و 
هستند.»تازه دارم شروع می کنم« فیلم 
فهرست  وارد  که  است  دیگری  جدید 
را  دهم  جایگاه  و  شده  پرفروش ها 
اشغال کرده است. در این فیلم مورگان 
روسو،  رنه   ، جونز  لی  تامی  فریمن، 
بازی  الیزابت اشلی و گلن هدلی فقید 
کرده اند. این فیلم در خانه بازنشستگان 
شروع می شود و داستان آن درباره یک 

مامور سابق اف بی آی و یک وکیل است 
که باید بخش متفاوت وجودشان را در 
که  هفته ای  دهند.در  نشان  مافیا  برابر 
هفته  سومین  برای  »کوکو«  گذشت 
در صدر جدول فروش نشست و 18.۳ 
میلیون دالر دیگر فروش کرد و فروش 
داخلی فیلم را به 1۳۵.۵ میلیون دالر 
رساند. این فیلم در بازار خارجی ۵۵.۳ 
مجموع  و  فروخت  دیگر  دالر  میلیون 
فروشش را به ۲۵۳ میلیون دالر رساند 
بازار  از  آن  دالر  میلیون  تنها 1۰۰  که 
چین به دست آمده است. به این ترتیب 
»کوکو« با فروش ۳8۹.۵ میلیون دالر 

در بازار جهانی پیشتاز بوده است.

تازه  »بُهت«  سینمایی  فیلمبرداری 
اثر عباس رافعی به تهیه کنندگی  ترین 
محمد نشاط که چندی پیش در تهران 
است  رسیده  نیمه  به  بود  خورده  کلید 
و به گفته تهیه کننده، این اثر به سی 
ارایه  فجر  فیلم  جشنواره  ششمین  و 
فیلم  تهیه کننده  نشاط  می شود.محمد 
سینمایی »بُهت« ضمن بیان این مطلب 
گفت: بیش از ۵۰ درصد از فیلمبرداری 
»بُهت« به پایان رسیده است و مهتاب 
کرامتی، رعنا آزادی ور، علیرضا آقاخانی 
دوربین  جلوی  رهبری  محمدرضا  و 
محمود کالری رفته اند؛ همچنین  تدوین 
مستانه  توسط  زمان  هم  بصورت  فیلم 
آوای نفس در حال  استودیو  مهاجر در 

انجام است.
این تهیه کننده سینما در ادامه با اشاره 
فیلم  این  تولید  رضایت  به  رو  روند  به 
سازنده  داشت:عوامل  اظهار  سینمایی 
تولید، تدارکات، صحنه،  از  اعم  »بُهت« 
با  همگی  فیلمبرداری  و  گریم  لباس، 
تا  دارند  روزی خود سعی  تالش شبانه 
در زمان باقی مانده اثری در خور شان 
برای سینمای ایران به ارمغان بیاورند و 
در راس این تالش ها همراهی و حضور 
رافعی غنیمت  محمود کالری و عباس 
است.»بُهت« با فیلمنامه ای از کارگردان 
در  می شود  اجتماعی ساخته  ژانر  در  و 
خالصه داستان فیلم آمده است:زوجی از 
قشر متوسط ایران امروز، پس از ۲۰ سال 
فراق اکنون که همدیگر را یافته اند برای 
تحکیم این عشق،سرنوشت بچه هایشان 
گره  جامعه  پایین  طبقه  از  زوجی  با  را 
می زنند، غافل از اینکه این آغازی برای 
است....تهیه  خانواده  دو  هر  فروپاشی 
کننده »این سیب هم برای تو« در ادامه 
این فیلم سینمایی  افزود: گروه سازنده 
همچون  لوکیشن هایی  در  تاکنون 
تاریخ  موزه  مدرس،  تربیت  دانشکده 
پزشکی ایران، کالنتری و.... حضور داشته 
بیمارستانهای  از  یکی  در  فردا  از  و  اند 

شمال تهران مستقر خواهند شد.


