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اخبار
افتتاحيه جشنواره فيلم فجر
در برج ميالد

جشــنواره فيلم فجر با برگزاري مراســم
افتتاحيــه در  ۱۲بهمــن مــاه ،ســي و
ششــمين دوره خــود را آغــاز ميکند و
مرکز همايشهاي بــرج ميالد از روز ۱۱
بهمنماه براي اين مراسم آماده ميشود.
به گزارش فارس ،اين مراسم به کارگرداني
مجيد برزگر و با محوريت بزرگداشت سه
هنرمند ســينما منوچهر اسماعيلي ،اکبر
عبدي و محمدعلي نجفي با اجراي احسان
کرميبرگزارميشود.
«هنرپويا» جريانساز و اثرگذار است

علي نوري اســکويي عضو هيات مديره
صنف انيميشــن ايران در يادداشــتي به
اهميت توليد اثري چون «فيلشاه» و فعاليت
گروه توليد آن تاکيد کرد .به گزارش مهر ،در
بخشي از يادداشت اسکويي ،درباره آخرين
ســاختههادي محمديان و جريانسازي
گروه «هنرپويا» آمده است :من به عنوان
يکي از فعاالن حوزه انيميشن در دهههاي
اخير همواره جريانهاي مختلف و متنوع
انيميشــن کشــور را رصد کردهام اما به
حق بايد بگويم تاثيرگــذاري اين جريان
بر انيميشــن کشــور و آينده تجاري اين
صنعت در دو دهه اخير هوشمندانهترين و
کارشناسانهترين جريان بوده است.
پخش سريال راديويي «شبهاي بيدار»

حميد شاهآبادي گفت :در آستانه دهه فجر
و پيروزي انقالب اسالميشبکه راديويي
انقــاب روز چهارشــنبه 11 ،بهمن ماه
افتتاح خواهد شد .به گزارش مهر ،سريال
راديويي «شــبهاي بيدار» با استفاده از
خاطرات عزتا ...مطهري توليد شده است
و از  ۱۴بهمن در  ۱۴قسمت هر روز ساعت
۱۶روي آنتن راديو نمايش ميرود.

گروه فرهنگ و هنر :به دنبال رد کليات اليحه بودجه در مجلس شوراي
اســامي ،بحث پيرامون بودجه فرهنگي و مسائل حول و حوش آن،
يکي از اولويتهاي رســانه براي تصحيح بودجه اين بخش به حساب
ميآيد .در حالی که کارشناسان مشکل مدیریت غلط بودجه و محدودیت
اعتبارات مالی را مسائل اصلی بودجه فرهنگی ارزیابی میکنند ،برخی
رســانههای اصالحطلب با پررنگکردن جدول شماره  17آدرس غلط
دادن به جامعه را ادامه میدهند .از اين رو ،برنامه اين هفته «پيشرو»
ميزبان دو تن از نمايندگان مجلس بود و بيژن نوباوه ،مجريکارشناس
برنامه با حاجيبابايي و وکيلي به گفتوگو در اين باب نشست.

همه ،از آن بحث ميکنيم 268ميليارد تومان است که امسال نزديک به
100ميليارد آن محقق ميشود .اما همين سهم کم ،هم باعث جروبحث
در جامعه شده و ما را از بحث درباره مسائل اصلي مغفول نگه ميدارد.
بنابراين تصميم گرفته شــد که اين بودجه ذيل وزارت ارشاد باشد که
امکان نظارت بر آن بيشتر شود .اين ،انجام گرفت و اعضاي کميسيون
فرهنگي هم اســتقبال کردند و بودجه اين نهادها ،مشروط به گزارش
عملکرد شــد .وي تاکيد کرد :البته سهم  268ميلياردي در مقايسه با
6هزارميليارد که سهم مجموعه بخشهاي فرهنگي اعم از تربيت بدني
و گردشــگري و غيره است واقعا سهم ناچيزي است .تازه اين نگاه به
بودجه ،منهاي نگاه توســعهیافتهاي است که دکتر حاجبابايي دارند که
ما بايد ســاير بخشها را هم در نظر بگيريــم! وي افزود :اين عدد که
اين همه جنجال رسانهاي داشت نه حذفش خدمتي به بودجه ميکرد
نه عدم حذفش ،سهم سنگيني از منابع را درگير ميکرد .حاجيبابايي
نيز افزود :اين بودجه کال  0.7در هزار بودجه عمومياست .البته کار بايد
حساب و کتاب داشته باشد .تازه اگر 100ميليارد را در نظر بگيريم  0.3در
هزار بودجه عموميآن هم نه بودجه کل خواهد شد!

يک «نه» مسئوالنه

در ابتداي برنامه ،نوباوه از رد اليحه بودجه توســط مجلس همســو با
دولت پرســيد که با اتفاقنظر نماينده اصولگرا و اصالحطلب حاضر در
برنامه بر ارزيابي مثبت از عملکرد مســتقل مجلس در اين مورد پاسخ
داده شد .حميدرضا حاجيبايايي در تکميل اين نکته افزود :قرار نيست
هر اليحهاي به دستمان رسيد ،امضاکنيم و باالخره دولت نبايد فکر کند
که مجلس ،منصوب اوست .با اين همه ،من بيش از بيست سال است
در مجلسم و کمتر باري ديدهام که نمايندگان دنبال هيچ اراده حزبي يا
دســتوري نباشند .محمدعلي وکيلي نيز گفت :اول اين که مجلس در
سال دوم اليحه اشراف بيشتري به مسائل پيدا کرده و دوم ،مخالفين
اليحه ،قويتر از موافقان بود و توجيه دولت نيز قانعکننده نبود .آنچه
امروز در مجلس اتفاق افتاد رنگ سياسي نداشت و رنگ مجلسي داشت
و نوعي «نه» مسئوالنه بود چراکه نوعي واقعگرايي که در مجلس رخ
داده و وجدان جمعي فراتر از وجدان حزبي مورد توجه قرار گرفته است.
حاجبابايي درباره شفاف نبودن بودجه گفت :رئيس جمهور در مجلس
گفت يکي از ويژگيهاي بودجه  97شــفافيت است و من ميخواهم
بگويم اتفاقا يکي از مشکالت بودجه  97عدم شفافيت است.
برخورد کليشهاي جمعي حسابدار با فرهنگ

پرســش نوباوه در مورد مطلوب بودن بودجه فرهنگي کشور ،آغاز بررسي
اختالفنظر دو مهمــان برنامه در اين حوزه بود .عضو فراکســيون اميد
مجلس با اشــاره به ساختار نابسامان بودجهنويســي و کارشناسي در اين
حوزه گفت :اتفاقي که افتاده اين است که به جاي اين که «برنامه بودجه»
نوشته شود ،بودجهنويسي داريم و بنابراين الگويي نداريم که بر اساس آن
شاخص آرمانيمان را مشخص کنيم .جمعي حسابدار مينشينند و گويي
درآمدشان را تقسيم ميکنند! وي با اشاره به اين که طبقه متوسط بايد محور
برنامهريزيها قرار گيرد ،افزود :اگر شاخص عدالت ،شاخص محوري است
بايد ببينيم با اين بودجه کدام طبقه ،فربه ميشود .اگر طبقه متوسط محوريت
دارد از نظر ما طبق شاخص عدالت است .اما اگر محور آن طبقه باالدستي
باشد ،نگاه سرمايهداري را پروبال دادهايم و اگر محور آن طبقه پاييندست
باشد ،به سمت نگاه سوسياليستي رفتهايم و اين دو حالت از نظر ما عدالت
نيســت .دبير هيئترييسه مجلس ،درباره برخورد کليشهاي با بودجهريزي
فرهنگي گفت :ما در بودجهنويسي ،فرهنگ را به صورت کليشهاي و نوبتي
طبق عادت يکي از سبدهاي خالي ميبينيم که بايد به نوبت بودجه را در اين
سبدها بيندازيم مثل سبد سالمت و سبد اسمااشتغال(!) .از روز ازل هم ،سبد
فرهنگي يک سبد کوچک بوده و مستضعف زاده شده و بنابراين محصول
فرهنگي هم از روز اول مســتضعف پرورش پيدا کرده است .بنابراين اين
فرزند مستضعف نتوانست از خودش دفاع کند و نهادهاي مختلفي شکل
گرفت که از همين چانه کوچک هم ،استفاده بهينه نشد.
سهم فرهنگ از بودجه ،واقعا کم است؟

نوباوه بــا يادآوري تجربيات خود از نمايندگي در دوره هشــتم و نهم

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي خانم امید ساعد موچشي فرزند محمد خواهان
آقاي شاهو فرج اللهي دادخواستی به طرفیت خوانده آقاي اميد ساعد موچشی به خواسته مطالبه مطرح که
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 960800شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان سنندج
ثبت و وقت رســیدگي مورخ  96/12/20ساعت  16:45تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت
در يکي از جراید كثير االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .م/الف3595:
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان سنندج
آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي ادیب ساعد موچشي فرزند محمد خواهان آقاي
شاهو فرج اللهی دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي ادیب ساعد موچشی به خواسته مطالبه مطرح که به
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  960801شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان سنندج
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 96/12/20ساعت  16: 30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یا نوبت در
یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد.م/الف3595:
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف سنندج
دادنامه پرونده کالسه  9509988713600096شعبه  ۱۰۶دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج ( ۱۰۶جزایی
سابق) تصمیم نهایی شماره 9609978711801182شاکی :خانم پروین پروین فرزند علی محمد به نشانی
سنندج -کمربندی  ۱۷شهریور  -کوچه اندیشه  - ۱پالک  ۱ت 09180512199متهم :آقای محمد عبدی زر
فرزند محمد سعید به نشانی مجهول المکان اتهام :ترک انفاق به تاریخ  96/10/24در وقت فوق العاده جلسه
شعبه  ۱۰۶دادگاه کیفری  ۲شهرستان سنندج به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه ۹۵۰۳۵۳
تحت نظر اســت .دادگاه ختم دادرســی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان
با عنایت به محتویات «رای دادگاه » در این پرونده حســب شــکایت خانم پروین پروین فرزند علی (که
حساب دادنامه شماره 9409978711201206شعبه 11دادگاه حقوقی (خانواده)سنندج حضانت فرزندان
به او سپرده شده است) ،آقای محمد عبدی زر فرزند محمد سعید ،به اتهام ترک انفاق فرزندان تحت تعقیب
قرار گرفته است با عنایت به شکایت شاکی ،اظهارات شهود ،تحقیقات مرجع انتظامی و عدم حضور متهم
در دادگاه جهت دفاع از خود  ،ارتکاب بزه توســط متهم محرز است ،مستند! به ماده  ۵۳قانون خانواده و
ماده  ۳۷ ، ۱۹و  ۳۸قانون مجازات اســامی مصوب  ۱۳۹۲متهم را به تحمل  ۶ماه حبس تعزیری محکوم
می نماید.رای صادره غیابی است و ظرف مهلت  ۲۰روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و
سپس ظرف  ۲۰روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کردستان می باشد.م/الف3461:
 رئیس شعبه  ۱۰۶دادگاه کیفری  ۲سنندجرو نوشت آگهی حصر وراثت خانم گلچهره روي دل دارای شناسنامه شماره  239به شرح دادخواست به
کالسه  269/8/96از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
حكومه باالئي دانش بشناسنامه شماره  45398در تاریخ  1393/ 4 / 6اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1:گل چهره روي دل فرزند صياد ش.ش  239متولد
 1334صادره از قائم شهر دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کســی 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
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشــت آگهی حصر وراثت خانم راشــين خندان روي دارای شناســنامه شــماره  24139به شرح
دادخواســت به کالسه  275/8/96از این شــورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان قربان محمدپور گنزق بشناسنامه شماره  2148در تاریخ  1396/ 8 / 17اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1:محمدرضا محمدپورگنزق فرزند
قربان ش.ش  002 -329157 -5متولد  1379صادره از تهران پسر متوفی -2محمدحسين محمدپورگنزق
فرزند قربان ش.ش  015 -190433 -2متولد  1387صادره از تهران پسر متوفی -3ملينا محمدپورگنزق
فرزند قربان ش.ش  002 -166518 -4متولد  1377صادره از تهران دختر متوفی -4راشين خندان روي
فرزند محمد ش.ش  24139متولد  1355صادره از تهران زوجه متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی
در خواست مزبور را در یک نوبت 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
رئیس شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشت آگهی حصر وراثت خانم شهناز بهيارپور دارای شناسنامه شماره  1048به شرح دادخواست به
کالسه  278/8/96از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
قاسم قاسمي زكريا بشناسنامه شماره  2در تاریخ  1396/ 9 / 3اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته,ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1:هاشم قاســمي زكريا فرزند قاسم ش.ش  591متولد 1358
صادره از شبســتر -اميرزكريا -پسر متوفی -2شهناز بهيارپور فرزند حسن ش.ش  1048متولد 1336
صادره از شبســتر زوجه متوفی -3مهناز قاسمي زكريا فرزند قاسم ش.ش  194متولد  1356صادره از
شبستر دختر متوفی -4طيبه قاسمي ذكريا فرزند قاسم ش.ش  1101متولد  1360صادره از شبستر دختر

عقل منفصل درست عمل نميکند

نهادهای فرهنگی برای فعالیت اقتصادی نیستند

حجتاالسالم پژمانفر عضو کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينکه برخي نهادها و مجموعههاي فرهنگي توان پرداخت
ماليات ندارند ،به تسنیم گفت :در هيچ کشوري مجموعههاي فرهنگي ،براي فعاليت اقتصادي تشکيل نميشود و طبيعي
است که نهاد يا مجموعهاي که براي فعاليت اقتصادي تشکيل نشده توان پرداخت ماليات را نيز نداشته باشد .وي گفت:
مثــ ً
ا چطور ميتوان از يک مجموعهاي که براي توليد يا چاپ کتابهاي فرهنگي فعاليت ميکند ماليات گرفت در حالي
که اين مجموعه درآمد اقتصادي ندارند؟ برخي نگاهشــان به نهادي فرهنگي ،نگاه اقتصادي است که ما اين نگاه را از
اساس درست نميدانيم .پژمانفر تصريح کرد :دولت و مجلس بايد حامينهادهاي فرهنگي باشند و مشکالت اقتصادي
اين نهادها را رفع کنند اما برخي انتظار دارند که دولت و مجلس بايد با مالياتهاي ســنگين مانع فعاليت اقتصادي آنها
شوند که ما اين اينگونه اقدامات را اقدامات غيرفرهنگي ميدانيم و از اساس با آن مخالفيم.

مجلس ،عدم توجه به فرهنگ را معضلي عموميدانســته و گفت :در
خود مجلس هم ميديديم که کمتر نمايندهاي حاضر بود اولويت اولش
کميسيون فرهنگي باشد! خبرنگار باسابقه واحد مرکزي خبر در نيويورک
درباره بودجه فرهنگي ساير کشورها و خصوصا آمريکا افزود :نُرم بودجه
فرهنگي در اکثر کشــورها7 ،درصد و در آمريکا 11درصد اســت البته
آمريکا بودجه پنهان هم دارد .اين درحالي است که بودجه فرهنگي ما
در بهترين حالت به 4درصد هم نرسيده است .اين ،ناشي از ضعف نگاه
فرهنگي است يا عمدا اتفاق افتاده است؟ وکيلي در پاسخ گفت :نسبت
بودجه فرهنگي به عموميدر اليحه سال  ،97زير 3درصد است و نسبت
به بودجه کل نيز کمتر از  0.7درصد اســت! وي علت اين مســئله را
دولتهاي تکنوکرات دانسته و گفت :دولتهاي جمهوري اسالميهمه
با رويکرد تکنوکراتيک شکل گرفتهاند .حتي اگر کسي تکنوکرات نباشد،
دولتمرد که ميشود ،تکنوکرات ميشود! نميدانم آقاي حاجيبابايي که
وزيربوده تاييد ميکند يا نه ولي انگار ساختا ِر دولتمردي ،آدمها را به اين
سمت هول ميدهد .حاجيبابايي با تاکيد بر مطالبه رهبري بر ساماندهي
وضعيت فرهنگي ،مديريت را به نسبت بودجه اساسيتر دانسته و گفت:
متکفل فرهنگ ،کيست؟ در همه سازمانهاي کشور بخشي از بودجه،
فرهنگي است .اساس فرهنگ در آموزش و پرورش است .آيا بودجه آن
فرهنگي محسوب ميشود؟ همينطور دانشگاه؟ از طرفي بودجههايي
که ما در اختيار نهادهاي فرهنگي کشور قرارميدهيم واقعا بهينه مصرف
ميشود؟ من فکرنميکنم! عضو کميسيون تلفيق ،اضافه کرد :کسي

اعتبارات وزارتهاي اقتصادي را با وزارتهاي فرهنگي مقايسه نکرده
است .ما فکر ميکنيم فرهنگ يعني فقط وزارت ارشاد يا سازمان تبليغات
يا شــبيه آنها درحالي که بايد به فرهنگ گســتردهتر فکر کرد .االن
5درصد بودجه شــهرداري تهران را که فرهنگي است ،در اين بودجه
فرهنگي حساب کردهايد؟ درحالي که ممکن است رقم آن بزرگ هم
باشــد .اما ما اينها را حساب نميکنيم .بنابراين هر نهادي را شما فکر
کنيد يک بخشــي بودجه فرهنگي دارد ولي در بودجه فرهنگي کالن
ما نميآيد .عضو فراکســيون فرهنگيان افزود :يک زمان بحث ما اين
است که جمهوري اسالميبراي فرهنگ کار ميکند يا نه؟ زمان ديگر،
بحث اين است که بودجه فرهنگي ما 2.7درصد است و بقيهاش بودجه
فرهنگي نيســت! من موافقم که پول براي فرهنگ بايد بيش از اين
باشد و نگاه بايد قويتر از اين باشد اما همه مشکل ،اين نيست .برنامه
فرهنگي ماست که مشکل دارد.
جنجالهاي جدول  17سياسي بود

نوباوه نيز با اشاره به اينکه خود بودجهنويسي ،نوعي برنامهريزي است
و تعيينکننده بودن ضعيف نگاه به بخش فرهنگ ،گفت :دولت براي
بخشهاي زيرنظر خودش رديف در نظر ميگيرد اما به نوعي نســبت
به جدول  17اعتراضاتي و جنجالهايي درست ميکند که اينها ،بايد
حسابرســي و نظارت شوند .وکيلي ،عضو فراکسيون اميد ،نيز با اشاره
به مســئله «جدول شماره  »17پاسخ داد :در اين که همه ،بايد نظارت
شوند شکي نيست ولو بودجهشــان کم باشد اما سقف چيزي که اين

متوفی -5الناز قاسمي زكريا فرزند قاسم ش.ش  170متولد  1367صادره از شبستر دختر متوفی -6آرزو
قاسمي ذكريا فرزند قاسم ش.ش  17متولد  1364صادره از شبستردختر متوفی اینک با انجام تشریفات
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد%م
رئیس شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشت آگهی حصر وراثت آقا حميد چگيني دارای شناسنامه شماره  47به شرح دادخواست به کالسه
 279/8/96از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعيل
چگيني بشناسنامه شماره  71731در تاریخ  1396/9/29اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به -1:حميد چگيني فرزند اسمعيل ش.ش  47متولد  1337صادره از تهران
پسر متوفی -2محمد چكيني فرزند اسمعيل ش.ش  573متولد  1333صادره از تهران پسر متوفی -3جميله
چگيني فرزند اسمعيل ش.ش  1297متولد  1336صادره از تهران دختر متوفی -4رقيه اجدادي حسن كياده
فرزند محمدحسن ش.ش  174متولد  1350صادره از كيانشهر نسبت زوجه متوفی اینک با انجام تشریفات
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد%م
رئیس شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان فردیس
آگهی مفقودی پروانه بهره برداری مجوز شــالیکوبی آقای محمود قایخلو بشماره /72410ق 12/مورخ
 93/7/28مفقود شده است در صورت پیدا شدن فاقد اعتبار می باشد.
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بابل
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 ،1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی بابل
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم
به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در علمدار و کتی پالک  2815اصلی بخش 1
 8686فرعی :محمود محمدی نجارکالیی نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 111.45مترمربع خریداری بدون واسطه از قدرت محمدی رسمی.
 8687فرعی :حسین فالح علمداری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 84.90
مترمربع خریداری بدون واسطه از غالمعباس فالح علمداری مالک.
 8688فرعی :ابراهیم رجب زاده نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 1971
مترمربع خریداری بدون واسطه از امیدعلی رجب زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در درزی کال آخوندی پالک  2818اصلی بخش 1
1028فرعی مفروز و مجزی شده از  740فرعی :سید شریف مقیمی درزی نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  209.35مترمربع خریداری بدون واسطه از علی نعمت پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در کمانگرکال پالک  2820اصلی بخش 1
 2709فرعی :سید مهدی قلی زاده اطاقسرائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که در آن
که  5.5دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت  162.70مترمربع خریداری بدون
واسطه از محمد قنبرزاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک  2326اصلی بخش 2
 10063مفروز و مجزی شده از  377فرعی؛ مهران حسین زاده بصرا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف می باشد به مساحت  87.30مترمربع خریداری بدون واسطه از
مهدی شیروانی مالک.
امالک متقاضیان واقع در دیوکال پالک  4862اصلی بخش 2
 1345فرعی مفروز و مجزی شــده از  278فرعی :ســعید و فاطمه یوسف نیا درزی هر یک نسبت به سه
دانگ مشاع نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  45.21مترمربع خریداری بدون واسطه از
مریم و عفت باقرنیا مالک.
 1356فرعی مفروز و مجزی شده از  405فرعی :سید مهدی عبداله پور مقری نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  190.82مترمربع خریداری بدون واسطه از جعفر جعفریان مالک.
 1359فرعی مفروز و مجزی شــده از  55فرعی :محمد اسمعیل عبدی امیری نسبت به ششدانگ یک باب
مغازه به مساحت  66.80مترمربع خریداری بدون واسطه از عباس حسن زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در شهاب الدین کال پالک  4863اصلی بخش 2
 652فرعی مفروز و مجزی شده از  168فرعی :شهریار عطائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  516.15مترمربع خریداری بدون واسطه از عذرا ابوالقاسم پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در ولیکدان پالک  4864اصلی بخش 2
 397فرعی :محمود جلیل زاده اطاقی نسبت به ششدانگ یکبابخانه بانضمام  23سیر و  13مثقال و  14نخود
و  33/10نخود ششدانگ عرصه آن که باقیمانده عرصه آن وقف اوقاف و هالل احمر می باشد به مساحت
 172.54مترمربع خریداری بدون واسطه از حمیدپور محمدیان امیری مالک.
 398فرعی :داریوش قاسم نژاد جامعی نسبت به ششدانگ یکبابخانه بانضمام  23سیر و  13مثقال و 14
نخود و  33/10نخود ششدانگ عرصه آن که باقیمانده عرصه آن وقف اوقاف و هالل احمر می باشد به
مساحت  109.59مترمربع خریداری بدون واسطه از صالح بیژنی مالک.
امالک متقاضیان واقع در بندار کال پالک  4865اصلی بخش 2

نوباوه در ادامه گفتوگو پرســيد :چرا دولت با علم کردن اين موضوع
برا خودش چالش درست کرد؟ اين همان سوار کردن نگاه سياسي به
مسائل نيست درحالي که بودجه برخي از همين نهادهاي فرهنگي دولتي،
300درصد افزايش پيدا کرده با حذف چند نهاد قرآني ،آيا هدفمند شدن
بودجهريزي فرهنگي درست شده است؟ اگر از شفافيت حرف ميزنيم
اين افزايش بودجه بر چه اساس اتفاق افتاده است؟ وکيلي در پاسخ گفت:
آنهايي که سازمان برنامه و بودجه را تاسيس کردند فرضشان اين بود
که اين سازمان به عنوان عقل منفصل و نهاد مستقل از دولت فرابخشي
عمل ميکند .فرض اين اســت که اين سازمان برنامههاي صف را از
پايين ميگيرد و پااليش ميکند و به ستاد برنامهاي ما ميرساند و بدون
تعصب دستگاه او بر اساس بايد و نبايدهاي کشور ،متناسب با مقدورات،
کشــور اولويتهاي آن را تعيين ميکند .اما با اين فرض چقدر فاصله
داريم؟ االن تبديل شــده است به ستاد چانهزني .اگر کسي در سازمان،
کارشناس داشته باشد گويي در برج عاج قدرت سهم فراخي پيدا کرده
است .حاجيبابايي نيز گفت :به همين دليل است که همه به فکر اين
هستند که يا اين ســازمان را حذف کنند يا توسعه بدهد يا باالخره به
نوعي ســاختار آن را تصحيح کنند .نوباوه نيز با يادآوري مجلس نهم
گفت :آن دوره ،کار به جايي رسيد که کارشناسان همين سازمان ،بودجه
ما را به  35مليليارد رساندند و آن را هم با سليقه خودشان تقسيمکردند.
بعد آن را تبديل به  10ميليارد کردند و نهايتا آن را هم درســت ندادند.
وکيلي در پايان گفتوگو گفت :نگاه دولتها نسبت به حوزه فرهنگ
تفاوت چنداني باهم ندارد و بايد از اين نوع واجهه با مسئله عبور کنيم .به
غير از دولت اصالحات که نگاهش به فرهنگ خاص و ويژه بوده است
بقيه فرهنگ را نگاه ثانويه ميدانند .حاجيبابايي نيز به عنوان جمعبندي
با اشاره به اولويت نداشتن فرهنگ در نزد همه جامعه از جمله دولت و
مجلس تحت فشــارهاي اقتصادي ،گفت :به نظرمن پولي که از نظام
براي کار فرهنگي گرفته ميشود ،کم نيست و بايد بيشتر مديريت آن
را بررسي کرد .به گزارش عصر ایرانیان یکی از موضوعات قابل توجه
افزایش سه برابری بودجه برخی نهادهای دولتی است که عملکرد آنها
نیز برای افکار عمومی محل ابهامات فراوان است موضوعی که مورد
اشاره برخی رسانههایی که برای ردیف  17جنجال ایجاد کردهاند قرار
نگرفته است.

 3289فرعی مفروز و مجزی شده از  183.1فرعی :آقای یداله غفوری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  878مترمربع خریداری بدون واسطه از رضا شفیع زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در سلیمان کال پالک  7اصلی بخش 3
 35فرعی :محمدرضا یعقوبی بشلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که یک دانگ
مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت  118مترمربع خریداری بدون واسطه از خدیجه
و نازخانم یعقوبی مالک.
امالک متقاضیان واقع در روشن آباد پالک  1اصلی بخش 6
 121فرعی :ربابه اصغرزاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که  92سیر مشاع
از  240سیر ششدانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت  192.93مترمربع خریداری بدون واسطه از
قاسم ابراهیم نیا مالک.
امالک متقاضیان واقع در مرزیکال پالک  1اصلی بخش 8
 378فرعی :شرکت تعاونی روســتایی فروردین به شناسه ملی  10760038103نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  191.03مترمربع خریداری مع الواسطه از اهدایی اهالی روستای
سیادرکا مالک.
 379فرعی :شرکت تعاونی روستایی فروردین به شناسه ملی  10760038103نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  134.64مترمربع خریداری بدون واسطه از عباس گلی مالک.
امالک متقاضیان واقع در مسیر محله پالک  27اصلی بخش 10
 7فرعی :سید سعید هاشمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  220،20مترمربع
خریداری بدون واسطه از سید داود هاشمی مالک
 8فرعی :سید قاسم هاشمی مصیر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 173.70
مترمربع خریداری بدون واسطه از سید داود هاشمی مالک
امالک متقاضیان واقع در نودهک پالک  32اصلی بخش 11
 169فرعی :ابوالقاسم احمدزاده و زهره نجفی به ترتیب نسبت به دو و چهار دانگ مشاع نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  435متر مربع خریداری مع الواسطه از عقیل احمد زاده مالک .
امالک متقاضیان واقع در لنگور پالک  5اصلی بخش 13
 109فرعی  :علی اکبر گل بابا نژاد عزیزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 1500مترمربع خریداری بدون واسطه از شمسعلی گل بابا نژاد عزیزی مالک .
 110فرعی  :قربان فضل اله نتاج لنگوری نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 757،66متر مربع خریداری مع الواسطه از عیسی فضل اله نتاج لنگوری مالک .
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13
ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتشار در
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند  .معترض باید
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی ارائه نکند اداره ثبت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیســت  .بدیهی است برابر ماده  13ائین نامه مذکور در مورد قسمتی ازامالکی که قبال
اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب
را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می
نماید تاریخ انتشار نوبت اول  1396/11/10:تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/11/25:
م الف  96/100/126شهرام خسروی -رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک بابل
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری
نظر به دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ســاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/9/20و برابر رای شــماره  139660310001015454مورخه  1396/9/11هیات موضوع ماده یک
قانون مذکور مســتقردر واحدثبتی شهرستان ساری و تصرفات مالکانه بال معارض آقای محمود فتحی
فرزند ابراهیم نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی (خانه) بمساحت  231مترمربع قسمتی از
 456فرعی  3439اصلی واقع در قریه سرخکال بخش  1خریداری مع الواسطع شرکت تعاونی تولید مسکن
فرهنگیان ساری لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رســمی و مــاده  13آئین نامه مربوط به این آگهی در دو نوبت به فاصلــه  15روز از طریق این روزنامه
محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به
آرای اعالم شده اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید
ظرف یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/11/25:
مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

