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تناقض گویی  اعضای اتحادیه اروپا 
شک برانگیز است

روایتی از گزارش برجامی ظریف در مجلس؛

مقابل  بتواند  وپا  ار نیست  معلوم 
کند مقاومت  یکا  آمر

نگاه روز

 در بی آبی غرق نشویم
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آزادی زندانیان نیازمند
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حضور تیم فنی بانک مرکزی در 

مذاکرات با اروپایی ها 

تامین کامل خوراک اتان

 صنعت پتروشیمی در سال 97

وعده خودروسازها برای آغاز مجدد 

نوسازی تاکسی ها از خرداد
به گزارش زمان ،  سیف با اشاره به مذاکره برجام گفت: اروپایی 
ها در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه می توانند 
خسارت های ناشی از خروج آمریکا از برجام را جبران کنند. 

مذاکرات حول این محور می گردد..

به گزارش زمان ، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی 
از قول وزیر نفت به منظور تامین پایدار و مطمئن خوراک اتان صنایع 
پتروشیمی برای تابستان امسال و همزمان با انجام تعمیرات اساسی 

پاالیشگاه های پارس جنوبی خبر داد. 

به گزارش زمان ، ضامنی با بیان این که سازمان برنامه و بودجه 
مبلغ 180 میلیارد تومان اعتبار به منظور نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
تخصیص داده است، گفت: با وصول بدهی های معوق شرکت های 

خودروساز، آن ها نیز قول داده اند... 767
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سرمقاله
کابوسی بنام َمسکن

و  آوردن  دست  به  سودای  در  بسیاری  جوانان 
خرید مسکن روزگار سپری می کنند. در واقع 
یکی از آرزوهای تقریبا دست نیافتنی برای زنان 
و مردان این سرزمین داشتن مسکنی مناسب 
است. برنامه های دولت نیز کارساز نبود از یک 
طرف بسته های حمایتی را با وام هایی با سود 
بسیار دراختیار مردم قرارداده و از طرف دیگر 
روز به روز بر حباب مسکن افزوده و بزرگ تر 

می شود. 
خانه دار شدن افراد ضعیف وکم درآمد جامعه 
با تسهیالت مسکن راه به جایی نبرده و از درد 
جامعه کاسته نشده است.در حالی که اعضای 
کمیسیون عمران مجلس بر این نکته تاکید دارند 
که حباب ایجاد شده مسکن بزرگ ترین حالت 
خود را تجربه می کند افرادی نیز در صدد بزرگتر 
کردن این حباب بوده و به نوعی باعث و بانی گرانی 

های حوزه مسکن بوده اند.
2 خانی نژاد

به گزارش زمان، حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با اشاره به شکست طرح آمریکا برای ترغیب ایران به خروج سریع از برجام گفت: ما اولین توطئه بزرگ را پشت 
سر گذاشتیم. وی ادامه داد: مبنای آمریکا این بود که به محض خروج از برجام، ایران نیز از برجام خارج شده، پرونده ایران به سرعت به شورای امنیت رفته، همه قطعنامه ها و تحریم ها برگشته و ایران 

تنها در برابر دنیا قرار داشته باشد. 

 روحانی با اشاره به شکست آمریکا برای ترغیب ایران به خروج سریع از برجام ؛

 اولین توطئـه بزرگ را پشت سـر گذاشتیم

تاکید  با  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
براینکه ما هیچ مذاکره غیر برجامی با اروپایی 
برجام  مشترک  کمیسیون  گفت:  نداریم،  ها 
این هفته بدون حضور آمریکا و به درخواست 

ایران در وین تشکیل می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عباس عراقچی 
حاشیه  در  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 

و  ملی  امنیت  کمیسیون  اعضای  با  نشست 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست 
را  بروکسل  اظهارداشت: هفته گذشته نشست 
کشورهای  طرف  از  خوبی  بیانیه  که  داشتیم 
اروپایی صادر شد و آنها تعهد خودشان را در 
ادامه برجام و تامین منافع ایران اعالم کردند.

شامل  ایران  با  اروپا  همکاری های  گفت:  وی 

فروش نفت و گاز و دیگر حوزه های همکاری 
اروپایی ها  آیا  که  ببینیم  باید  ما  و  است 
می توانند این هدف ها را تامین کنند یا خیر.

 به نظر ما آنها و روسیه و چین جدی هستند 
ولی اینکه توان این کار را دارند یا خیر محل 
مذاکرات  ما  همین  برای  و  است  تردید جدی 
جدی را با آنها خواهیم داشت و آنها باید به ما 
را  ایران  منافع  قادر هستند  تضمین دهند که 
در برجام تامین می کنند.عراقچی با بیان اینکه 
است،  برجام  محدوده  در  صرفا  ما  مذاکرات 
خواسته  براساس  برجام  از  ما  منافع  گفت: 
های ماست و ما همچنان به تعهدات خود در 
قالب برجام متعهد هستیم و فراتر از آن کاری 

نخواهیم کرد. 
تاکید  با  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
براینکه ما هیچ مذاکره غیر برجامی با اروپایی 
ها نداریم اعالم کرد: کمیسیون مشترک برجام 
در  ایران  درخواست  به  و  آمریکا  بدون حضور 
وین در هفته جاری تشکیل می شود تا بررسی 
کنیم که چگونه باید این مسیر را ادامه بدهیم.

خلیج  حاشیه  کشورهای  از  یکی  ویژه  فرستاده 
فارس در دیدار با پسر ترامپ، از کمک امارات و 
عربستان به پیروزی ترامپ در انتخابات خبر داد.

دونالد  ازصداوسیما؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رئیس  ترامپ  دونالد  ارشد  پسر  ترامپ جونیور، 
انتخابات  از  پیش  ماه  چند  آمریکا  جمهوری 
با  در سال 2016  این کشور  ریاست جمهوری 
خلیج  حاشیه  کشور  یک  از  ویژه  فرستاده  یک 
به وی گفته  فرستاده  این  و  فارس دیدار کرده 
است ولیعهدهای امارات عربی متحده و عربستان 
سعودی مایلند به پیروزی ترامپ در این انتخابات 
تایمز،  نیویورک  گزارش  اساس  کنند.بر  کمک 
دیدار دونالد ترامپ جونیور با جرج نادر در اوت 
2016 در برج ترامپ صورت گرفت که نخستین 
برای  روسیه  جز  به  کشوری  پیشنهاد  از  نشانه 
کمک به کارزار تبلیغاتی ترامپ پیش از انتخابات 
استراتژیست  یک  همچنین  دیدار  این  بود.در 
نام جوئل زامل حضور  سیاسی صهیونیستي به 
داشته است که ظاهرا شرکت وی طرحی را برای 
برای  فریب دادن کاربران رسانه های اجتماعی 

نیست  ارائه کرد. مشخص  ترامپ  به  دادن  رای 
یا خیر. قرار گرفت  استفاده  این طرح مورد  آیا 

انتخابات در  از  این دیدار درست سه ماه پیش 
گرفت.  صورت  سیتی  نیویورک  در  ترامپ  برج 
مشاوران تبلیغاتی ترامپ و یک وکیل روس که 
با کرملین ارتباطاتی داشت نیز در ژوئن همان 
سال در همین مکان با یکدیگر دیدار کرده بودند.

آلن فاترفاس، وکیل ترامپ جونیور، در بیانیه ای 
برگزاری  از  تایمز گفت که »پیش  نیویورک  به 
به  ترامپ جونیور  دونالد  انتخابات سال 2016، 
انتخابات  برگزاری  از  پیش  که  آورد  می  خاطر 
یک  و  نادر  پرینس، جرج  اریک  با  سال 2016 
نفر دیگر که ممکن است جوئل زامل بوده باشد، 

دیدار کرده است. 

عراقچی خبر داد:هیچ مذاکره غیر برجامی با اروپایی ها نداریم 

تشکیل کمیسیون مشترک برجام به درخواست ایران در وین  
             

براساس افشاگری نیویورک تایمز؛

مداخله عربستان و امارات در انتخابات آمریکا

سازمان  اطالعات  تبادل  فضای  امنیت  معاون 
امنیتی  مخاطرات  ایران  اطالعات  فناوری 
تشریح  را  کشور  در  فیلترشکن ها  از  استفاده 
نشت  و  کاربران  گسترده  آلودگی  گفت:  و  کرد 

اطالعات از جمله این مخاطرات است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، موضوع استفاده 
توسط  ها   VPN و  فیلترشکن  ابزارهای  از 
بوده  با رشد گسترده ای مواجه  ایرانی  کاربران 
خود  اظهارات  آخرین  در  نیز  ارتباطات  وزیر  و 
این موضوع را تایید کرده و گفته است: ترویج 
افزار  باج  اغلب  که  فیلترشکن ها  از  استفاده 
امنیت  برای  بزرگی  تهدید  هستند،  بدافزار  و 
زندگی مردم خواهد بود که باید برای آن چاره 

جدی اندیشید.
به  ای  جامعه  افراد  زمانیکه  داشت:  اظهار  وی 
دالیل مختلف با محدودیت دسترسی به منابعی 
ذات  دلیل  به  شوند،  می  مواجه  اینترنت  در 
اقداماتی  به  دست  آن  قبول  عدم  و  محدودیت 
نظیر استفاده از فیلترشکنها می زنند؛ شاید این 
اقدام به صورت کوتاه مدت نیازهای آنان را در 
برطرف  محدودیتها  رفع  و  ارتباطات  برقراری 
به  متعددی  اجتماعی  و  فنی  تبعات  اما  سازد، 

وجود می آید.
از  استفاده  علمی  تبعات  به  اشاره  با  وی 
اثر  بر  در کشور  که  فنی  ابعاد  و  ها  فیلترشکن 
اعمال فیلترینگ و محدودسازیها رخ داده است، 

گفت: پاسخ به این نوع سواالت که با تضاد آرا 
و اثرات مثبت و منفی فراوانی همراه است، نیاز 
به بحث و بررسی فنی و کارشناسی دقیق دارد. 
پاسخگویی به این سواالت عالوه بر دانش فنی 
نیازمند رفتارشناسی و  و تجربه  کاری مناسب، 
جامعه شناسی کاربران فضای مجازی در ایران 
سازمان  امنیت  است.معاون  اخیر  های  دهه  در 
متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  اطالعات  فناوری 
مطرح  ابهامات  و  پرسشها  از  بسیاری  پاسخ 
شده در کشور جالب نیست؛ چرا که زمانی که 
فیلترشکن  ابزارهای  و  روشها  انواع  از  استفاده 
افزایش می یابد،  غیرمنطقی  به شیوه  در کشور 
شاهد آن هستیم که آلودگی به انواع بدافزارها 

نیز رشد چشمگیری پیدا می کند.
در  شاید  که  نکته ای  براینکه  تاکید  با  سجادی 
شود،  نمی  پرداخته  آن  به  فنی  های  بررسی 
کشور  در  فیلترشکن ها  از  استفاده  سن  کاهش 
داشت،  خواهد  بسیاری  سوء  اثرات  که  است 
از  کنندگان  استفاده  باالی  تعداد  داد:  ادامه 
آگاهی  با سطح  افرادی  کشور  در  فیلترشکن ها 

به  راحتی  به  که  هستند  پایین  امنیت  عمومی 
اعتماد  فیلترشکن  نام  به  برنامه  و  افزار  نرم  هر 

می کنند.
وی با بیان اینکه اثرات این استفاده غیرمنطقی 

به  خانواده  و  دوستان  پیرامونی  محیط  در 
است،  مشاهده  قابل  شخصی  هر  برای  راحتی 
هیجانی  و  بی رویه  استفاده  جانبی  اثرات  گفت: 
از فیلترشکنها و نرم افزارهای مشابه در کشور، 
به  و  کشور  در سطح  کاربران  گسترده  آلودگی 
غیرمجاز  دسترسی  اطالعات،  نشت  آن  همراه 
خصوصی،  حریم  نقض  کاربران،  اطالعات  به 
کالهبرداریهای مجازی و باج خواهیهای اینترنتی 

و دیگر تهدیدات خواهد بود. 
از  استفاده  با  مرتبط  مهم  مخاطره   1۳ وی 
تجمیع  گفت:  و  کرد  تشریح  را  ها  فیلترشکن 
انجام  برای  کاربران  ترافیک  از  سوءاستفاده  و 
دادن  عبور  امکان  کاوی،  داده  های  عملیات 
امکان  و  دلخواه  مسیرهای  از  کاربران  ترافیک 
هدایت  و   DNS روی  امنیتی  حمالت  اجرای 
کاربران از سرورهای مخرب و آلوده از جمله این 

مخاطرات است.
سرورهای  از  کاربران  هدایت  به  اشاره  با  وی 
دلخواه برای باالبردن حجم ترافیک و جاگذاری 
های  برنامه  در  افزار  جاسوس  و  بدافزار  انواع 

از  استفاده  در  کرد:  خاطرنشان  فیلترشکن، 
آوردن  بدست  و  شنود  امکان  ها  فیلترشکن 
های  حساب  مانند  کاربران  حساس  اطالعات 
خصوصی  های  چت  ورود،  رمزهای  بانکی، 
کاربر  کردن  آلوده  امکان  و  دارد  وجود  وغیره 
برای  زامبی  یک  بعنوان  آن  از  سوءاستفاده  و 
از دیگر مخاطراتی  شرکت در حمالت سایبری 

است که باید به آن توجه شود.
کردن  آلوده  امکان  براینکه  تاکید  با  سجادی 
های  وبسایت  و  صفحات  به  هدایت  و  مرورگر 
مخرب و نیز سوءاستفاده از سیستم کاربر جهت 
مخاطرات  دیگر  از  تبلیغات  ناخواسته  نمایش 
فیلترشکن ها است، تصریح کرد: فیلترشکن ها 
کاربر،  مالی  اطالعات  آوردن  بدست  منظور  به 
)پولی(  تجاری  نسخه  از  استفاده  به  را  وی 
تشویق می کنند و سوءاستفاده از ترافیک کاربر 
برای اجرای حمالت دیداس )DDoS( از دیگر 

مخاطراتی است که باید به آن توجه شود.
کد  مانند  کاربر  شخصی  اطالعات  ارسال  وی 
جهت  کشور  از  خارج  به  و...   IMEI ، IMSI
به  اطالعات  این  فروش  یا  مخرب  استفاده 
بدست  امکان  نیز  و  تبلیغاتی  های  آژانس 
و...  ایمیل  تلفن،  مانند شماره  اطالعاتی  آوردن 
دیگر  از  را  بعدی  و حمالت  جهت سوءاستفاده 
ابزارهای  از  استفاده  که  کرد  عنوان  مخاطراتی 
فیلترشکن برای کاربران به همراه خواهد داشت.

معاون سازمان فناوری اطالعات:

۱۳ مخـاطره استفـاده از فیلتـرشکن ها
خرم آبادی: نظام اراده کند فیلترشکن ها مسدود می شوند

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی می گوید که جمهوری اسالمی هر زمان 
اراده کند فیلترشکن ها را به طور کامل مسدود خواهد کرد.عبدالصمد خرم آبادی در مطلبی 
در پیام رسان سروش، نوشته است: مسدود سازی تلگرام به طور موفقیت آمیز طبق برنامه 
رتبه  فاحش  باعث سقوط  ایران  در  تلگرام  از  قسمتی  سازی  مسدود  و  می رود.فیلتر  پیش 
پله  telegram.me  یکصد  ایران و جهان شده است. ظرف چند روز رتبه  تلگرام در 
در ایران و ده ها پله در جهان سقوط کرد.با وجودی که به منظور انتقال آرام مردم به پیام 
رسان های داخلی هنوز برخی از نسخه های فارسی تلگرام مسدود نشده اند و علیرغم اینکه 
بازدید  انجام نشده، در مرحله اول مسدود سازی، عدم  با فیلترشکن ها  هنوز مبارزه جدی 
بسیاری از کاربران از تلگرام موجبات سقوط فاحش رتبه این پایگاه اینترنتی را در ایران و 
جهان رقم زده است.مسدود سازی تدریجی فیلترشکن ها طبق برنامه از پیش تعیین شده 
است. نظام جمهوری اسالمی هر زمان اراده کند فیلترشکن ها را به طور کامل مسدود خواهد 
کرد.توانایی فنی نخبگان سایبری نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسالمی فوق تصور 

است. هنوز از توانایی این نیروها برای مبارزه با فیلترشکن ها استفاده نشده است.

نظام اراده کند
 فیلترشکن ها مسدود می شوند

 ۱۳ مخاطره استفاده از فیلترشکن ها

1
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کابوسی بنام َمسکن

*خانی نژاد

جوانان بسیاری در سودای به دست آوردن و خرید 
مسکن روزگار سپری می کنند. در واقع یکی از 
آرزوهای تقریبا دست نیافتنی برای زنان و مردان 
این سرزمین داشتن مسکنی مناسب است. برنامه 

های دولت نیز کارساز نبود از یک طرف بسته های حمایتی را با وام هایی با 
سود بسیار دراختیار مردم قرارداده و از طرف دیگر روز به روز بر حباب مسکن 
افزوده و بزرگ تر می شود. خانه دار شدن افراد ضعیف وکم درآمد جامعه با 

تسهیالت مسکن راه به جایی نبرده و از درد جامعه کاسته نشده است.
در حالی که اعضای کمیسیون عمران مجلس بر این نکته تاکید دارند که حباب 
ایجاد شده مسکن بزرگ ترین حالت خود را تجربه می کند افرادی نیز در صدد 
بزرگتر کردن این حباب بوده و به نوعی باعث و بانی گرانی های حوزه مسکن بوده 
اند. از آنجایی که این حباب در روزهای پایانی سال گذشته بزرگ و بزرگتر شد، 
تسهیالت دهی بانک ها در حوزه مسکن با وجود افزایش قدرت خرید مردم به 
نوعی از نظر روانی باعث داغ شدن بازار تقاضا شد که به بزرگتر شدن این حباب 
دامن زده است، که میتوان به عوامل اصلی وضعیت فعلی بازار مسکن عدم تناسب 
عرضه و تقاضا و بی توجهی دولت به این رویه است. از طرفی می توان به نرخ 
سود های باالی بانکی نیز اشاره کرد که وجود برخی بانکها که اقدام به افزایش 
سود بانکی کرده اند یکی دیگر از بانیان اصلی گرانی مسکن در برهه فعلی است.

دولت در حوزه مسکن نظارت ندارد
وقتی فردی از افراد جامعه اقدام به خرید مسکن نماید به اولین کسی که 
مراجعه کرده مشاورین امالک بوده اند که با بیان رقم های سرسام آور از یک 
طرف و ذوق و شوق آنها برای خرید که اگر االن خرید نکنید فردا گران تر می 

شود شایعه و به حباب گرانی مسکن دامن می زنند.
اگر چنانچه  این افزایش قیمت ها بدون ضابطه و قانون با هر رقمی از سوی 
برخی اعالم شود و هر کسی هر کاری که دوست دارد انجام دهد چگونه 
میتوان انتظار داشت مسکن روز به روز باالتر نرفته و قیمت ثابتی داشته باشد. 
نبود نظارت کافی دولت نرخ ها به 22 درصد نیز رسید. نبود اطمینان کافی، 
نبود ثبات اقتصادی و از یک طرف نوسانات بازار ارز مشکالتی را برای بازار 
مسکن ایجاد کرده در حالی که اگر دولت اقدام به موقع و ورود جدی را در 
این حوزه داشت هرگز چنین اتفاقی در خصوص مسکن رخ نمی داد. این 
اقدام دولت خود به نوعی این اندیشه را تقویت کرده که دولت به دنبال تامین 
هزینه های جاری خود بوده تا رفع مشکالت مردم در خصوص مسکن چرا 
که اگر فردی قصد خرید مسکنی را داشته باشد از مشاورین امالک گرفته که 
بصورت زیر میزی اقدام به دریافت مبالغ سنگین کمیسیون و حق الزحمه خود 
کرده تا هزینه های ثبت، محضر، مالیات، عوارض شهرداری، خرید اوراق و 
سپرده گذاری مسکن، تحویل سند، در رهن رفتن مسکن مورد نظر و ... مبالغ 
سنگینی را دریافت می کنند که جدای از هزینه خرید مسکن بسیار سرسام 
آور و سنگین است. از طرفی اگر نگاهی به هزینه های پرداختی به این عواملی 
که ذکر شد انداخته، می بینیم در نهایت به جیب دولت و برای رفع مشکالت 
هزینه های جاری می شود در اینجاست که با حساب سرانگشتی به این نتیجه 
می رسیم که اقداماتی که برای تعیین نرخ تسهیالت شده تا افراد کم درآمد 
وفقیر اقدام به خرید خانه کنند جز برجای گذاشتن هزینه سنگین که سالهای 
سال باید تالش کنند تا قسط وام های دریافتی خودرا پرداخت نمایند؛ چیزی 
عایدشان نشده است. حال بماند از خانه ای که خریداری کرده اند که عمر مفید 

آن چقدر بوده و تا چند سال قرار است در آن زندگی کنند؟ 
نوسان در ارز با افزایش قیمت مسکن 

وقتی در بازار ارز بی ثباتی حاکم شود و گرانی نرخ ارز و پس از آن کاهش نرخ 
تاثیر خود را بر بازار مسکن گذاشته و به طور حتم همسو با کاهش نوسانات 
ارزی آرامش نسبی بر بازار مسکن حاکم نخواهد شد. در واقع گرانی بی سابقه 

مسکن اجازه خانه دار شدن به اقشار متوسط و ضعیف جامعه را نخواهد داد.
به طور یقین می توان گفت که با نبود نظارت کافی بر مسکن دالالن در این 
فرصت کم خوب جوالن داده و عرصه را بر مصرف کنندگان واقعی تنگ تر 
کردند به گونه ای که عده ای با فروش مسکن خود از خرید دوباره مسکن 
جا مانده و به مستاجری پناه بردند. ازآنجایی که میزان پس انداز متقاضیان 
خرید مسکن کم بوده و همان پس انداز جزیی صرف ودیعه اجاره بها مسکن 
می شود تا جایی که تامین 40 میلیون تومان برای سپرده گذاری نزد صندوق 
پس انداز مسکن یکم برای خانه اولی ها که تمام دارایی خود را صرف رهن یا 
اجاره خانه کرده اند، تنها به رویایی بدل شده است از طرفی نیز بانکها همکاری 
الزم را با مردم نداشته و بیشتر سنگ خود را به سینه می زنند. نرخ سودهای 
بانکی که تنها از سوی بانکها قابل قبول بوده با هیچ ریاضیاتی مناسبت نداشته 
به طور مثال اگر 60 میلیون وام پرداخت شود مبلغی را که بعد از ده سال باید 
پرداخت شود بیش از 9۳ میلیون تومان است آنهم در صورتی که ۳0 میلیون 
تومان بصورت سپرده به مدت یک سال در بانک بماند. حال این سوال مطرح 
می شود چگونه است که اگر یک سال ۳0 میلیون تومان سپرده بماند و بعد 
از یک سال فرد مورد نظر پشیمان شود و سپرده خود را پس بگیرد سودی به 
آن تعلق نمی گیرد اما همین فرد اگر بعد از یک سال مبلغ کل وام را بخواهد 
تسویه کند اول سود از آن کسر شده و سپس مبلغ واقعی وام را پرداخت می 
کند. سواالتی از این دست ذهن بسیاری از سپرده گذاران را به خود مشغول 
می کند که اگر قرار بر محاسبه است پس باید در سپرده ها نیز محاسبه شود. 
دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید تالش بیشتر کرده و به تسهیل 

پیش شرط ها برای ارایه وام اقدام نماید.
اعالم تسهیالت بانک ها با گرانی مسکن

از یک طرف دولت اعالم کرده که نرخ تسهیالت افزایش می یابد و هنوز 
این دستورالعمل اجرا نشده ناگهان قیمت مسکن افزایش می یابد بسیار از 
کارشناسان اتفاق نظر داشته که اعالم دولت برای دریافت تسهیالت از سوی 
بانکها خود عاملی برای گران شدن مسکن بوده، در حالی که سخت گیری های 
بانکها باعث شده تا اقشار کم درآمد قادر به خرید مسکن نباشند از طرفی آنقدر 
نرخ سودها با محاسبات بانکی بسیار باالست که با توجه به شرایط بد اقتصادی 
کسی ریسک خرید مسکن را با دریافت وام هایی با سود کالن به جان نمی 
خرد. به همین دلیل است که این طرح از سوی اقشار کم درآمد جامعه مورد 
استقبال قرار نگرفت بلکه بیشتر افرادی اقدام به خرید مسکن کردند که یا خانه 

داشتند و یا با درآمدهای باالیی اقدام به خرید مسکن کرده اند.
خرید مسکن با اوراق بهادار 

یکی دیگر از اقدامات مورد نظر دولت برای خانه دار شدن خرید اوراق بهادار 
بود که جدای از مبلغی که برای خرید آن پرداخت می شود خود معضلی دیگر 
به دنبال دارد و آن باال بودن نرخ سود بانکی است که به ظاهر 18 درصد است 
اما در واقع 2۳/5 درصد در محاسبات می توان دید چرا که برگه بانکی که باید 
تحویل محضر شود تا اقدامات دیگر در محضر صورت پذیرد قید شده که این 
سود بانکی با نرخ 2۳/5 محاسبه شده است. حال این سوال مطرح می شود اگر 

قرار است تسهیالتی با نرخ سود باال به مردم ارائه شود
هدف از خرید خانه چیست؟ 

اگر زوجین هر دو شغلی مناسب داشته باشند که دریافتی ماهیانه آنها بالغ 
بر 50 میلیون ریال باشد با اقساطی که ماهیانه بیش از 260 میلیون ریال 
پرداخت شود باید بدون فرزند و بطور مداوم برای چند سال تالش کنند تا 
هزینه خرید مسکن را به بانکها پرداخت نمایند. سوال اینجاست پس چه زمانی 
را با هم بوده و دلخوشی آنها در زندگی چه خواهد بود؟ اینجاست که می توان 
گفت سیاستگذاران این طرح تنها به بیان آن اندیشیده و بدون توجه به عاقبت 
چنین زندگی این طرح را مطرح کرده اند. آنچه مسلم است این هفت خوان 
رستم را کسی قادر نیست طی کند و از زندگی که خداوند به او عنایت داشته 
لذت ببرد چرا که همان اجاره نشینی بهتر از آن است که عمری را تالش کنیم 

که معلوم نیست عاقبتش چه خواهد شد و به کجا می رسیم.
o.khaninezhad@yahoo.com

کمک ۴ میلیارد ریالی رهبر انقالب 
برای آزادی زندانیان نیازمند

 حضرت آیت اهلل خامنه ای تحت حمایت ســتاد 
دیه کشور مبلغی معادل 4 میلیارد ریال اختصاص 
فرمودند.به گــزارش زمان به نقل ازروابط عمومی 
ســتاد دیه کشور، عالوه بر حمایت معنوی از این 
نهاد حمایتی، از ابتدای ســال 81 تا به امروز در 
مجموع مبلغی معادل یک میلیارد و 827 میلیون 
تومان از ســوی معظم له بــرای آزادی بدهکاران 
غیربزهکار پرداخت شــده اســت.از ابتدای سال 
95 پایگاه اطالع رســانی رهبر معظم انقالب  به 
www.leader.ir ، با تعریف عنوان مددجویان 
ستاد دیه کشور در بخش واریز وجوهات شرعی، 
زمینه مشــارکت بیش از پیــش خیرین جهت 
اســتخالص محبوسان تحت حمایت ستاد دیه را 
فراهم نموده است که از این طریق نیز بسیاری از 
زندانیان نیازمند طعم شیرین آزادی را چشیده و 

به آغوش جامعه بازگشته اند.

ادعای دخالت ایران در عراق؛ 
توطئه آمریکایی 

جنبــش 'الصادقــون' )زیر مجموعــه ائتالف 
انتخاباتی 'الفتــح'( ادعا و ترویج دخالت ایران 
در امور عراق را یک توطئه آمریکایی دانســت 
و نســبت به آن هشدار داد.به گزارش زمان به 
نقل ازایرنا، محمود الربیعی  عضو دفتر سیاسی 
جریــان الصادقــون دیروز در یــک مصاحبه 
مطبوعاتی گفت: رســانه های زرد با حمایت 
مالی آمریکا و همراهان سیاســت واشــنگتن 
تالش دارند از دخالت ایران در مسائل عراق از 
جمله گفتگوهای سیاسی جاری برای تشکیل 
دولت آتی سخن بگویند و آن را ترویج کنند.

الربیعی تاکید کرد: ایران هیچگونه مداخله ای 
در گفتگوهای بین ائتالف های انتخاباتی ندارد 
و عراقی ها خود می دانند منفعت کشورشان 
کجاســت.وی گفت: عراقی هــا همانطور که 
توانستند در مقابل گروهک داعش ایستادگی 
کنند و آن را شکست دهند، در اداره سیاسی 
کشورشــان نیز موفق خواهند بــود. الربیعی 
گفــت: ائتالف الفتــح می دانــد برنامه کدام 
ائتالف برای مشــارکت در ائتالف پارلمانی به 
برنامه هایــش - از جمله موضوع محافظت از 
'الحشد الشــعبی' و تامین حقوق اقشار فقیر 
- نزدیک اســت. وی اضافه کرد: طبیعی است 
برخی ائتالف ها که چنین برنامه هایی را نمی 
پسندند ممکن اســت با الفتح در یک ائتالف 
انتخاباتی قرار نگیرند. وی بار دیگر تاکید کرد 
که تصمیم درباره شکل و ترکیب دولت عراق، 
تصمیمی مستقل و صد درصد عراقی است و 
نباید تحت تاثیر جوسازی ها و شایعه پراکنی 

آمریکایی قرار گرفت.

اخبار

سرمقاله

صبر به اندازه مصيبت نازل مي 
شود. و هر که به وقت مصيبتبر 

زانو زند عملش تباه گردد.

کالمامیر

حجت االســالم والمســلمین دکتر حسن 
روحانــی رئیــس جمهوری ایران شــامگاه 
شنبه در دیداری صمیمی با جمعی از زنان، 
جوانان و دانشــجویان کشــور، با اشاره به 
شکســت طرح آمریکا برای ترغیب ایران به 
خروج سریع از برجام گفت: ما اولین توطئه 

بزرگ را پشت سر گذاشتیم.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازپایــگاه اطالع 
رسانی ریاست جمهوری، روحانی ادامه داد: 
مبنای آمریکا این بود که به محض خروج از 
برجام، ایران نیز از برجام خارج شده، پرونده 
ایران به سرعت به شورای امنیت رفته، همه 
قطعنامه هــا و تحریم ها برگشــته و ایران 
تنها در برابر دنیا قرار داشــته باشــد.رئیس 
جمهوری اظهار داشــت: ما در مرحله اول 
اجازه ندادیم که آمریکا به هدف خود برسد. 
در گام اول توطئه آمریکا شکســت خورد و 
به جز چند کشــور و یک رژیم جعلی، تمام 
جهان در برابر آمریکا ایستاد و این به معنای 
آن است که سیاســت خارجی ایران موفق 
بوده اســت. این در حالی اســت که روزی 
همه کشورها در تحریم علیه ایران مشارکت 
داشــتند و شــورای امنیت علیه ایران رأی 
صــادر می کرد.روحانــی ادامــه داد: امروز 
کشــورهای بزرگ اتحادیه اروپا، روســیه، 
چین و همه کشــورهای مهــم جهان، کار 
ترامــپ را غیرصحیح، غیرقانونی و برخالف 
صلــح و امنیت جهانی تلقی می کنند و این 
موفقیت ماســت.رئیس جمهوری در بخش 
دیگــری از صحبت های خود با اشــاره به 

اینکه از 29 اردیبهشــت 96 تاکنون، یعنی 
طی یک سال گذشته، با سختی ها و حوادث 
بســیار زیادی مواجه بوده ایم، گفت: گاهی 
این مشکالت بخاطر رفتار طبیعت با ما بود، 
آنجایی که ســیل و زلزله را تجربه کردیم، 
و گاهی هم ســخنان و شیوه های ناپسندی 
کــه نشــان مــی داد برخی هنــوز هم 29 
اردیبهشــت 96 را باور نکرده اند.وی با بیان 
اینکه بزرگترین افتخار ما در انتخابات، این 
اســت که انقالب مان یعنی استقالل،  آزادی 
و جمهوری اســالمی را به نمایش بگذاریم، 

خاطر نشــان کرد: آن زمانی که مستقل و 
بدون اجــازه دخالت به بیگانــگان صحنه 
عظیم انتخابــات را می آفرینیم و آزادانه در 
اجتماعات باشــکوه رفته و حرف، سخن و 
شــعار خود را به راحتی عنوان می کنیم و 
به همــه اعالم می کنیم که چه می خواهیم؛ 
آنجا هم استقالل، هم آزادی و هم جمهوری 
اسالمی است.روحانی با اشاره به اینکه ملت 
بزرگ ایران در هفته های آخر منتهی به 29 
اردیبهشت 96 به ویژه در استان های کشور 
صحنه های نابی از حضور را آفریدند، گفت: 

در مشــهد در یــک روز 2 اجتماع بزرگ از 
ســوی دو رقیب انتخاباتی بــا فاصله ای کم 
برگزار شــد، اما هیچ برخورد، نزاع و سخن 
درشــتی بین دو طرف به وقوع نپیوست و 
این نه تنها در مشهد، بلکه در سایر شهرها 
و اســتان ها هم دیده می شد.وی افزود: این 
به معنای آزموده شدن ملت ایران و ظرفیت 

یافتن روح همه جوانان است.
رئیس جمهوری مــاه رمضان را ماهی برای 
ایجاد تحمل برشــمرد و گفــت: این امید 
و تحمل اســت که مــا را از پیچ و خم های 
تاریخی نجــات می دهد.رئیس جمهوری در 
بخــش دیگری از اظهاراتــش گفت: باید با 
امید، پشــتکار، اســتقامت و مقاومت راه را 
ادامه دهیم. این مســئولیت در بلندمدت بر 
عهده شما جوانان و در کوتاه مدت برعهده 
ما در دولت اســت. شما باید آینده کشور را 
بســازید و راه را برای آزادی اندیشه هموار 
کنید.وی بیان اینکه نمی توان همه بارها را 
بر عهده دولتی گذاشت که با ده ها مشکل و 
فشار روبروست، گفت: وقتی موفق خواهیم 
بود و از مشــکالت عبــور خواهیم کرد که 
همه به صحنه بیایند. جامعه ایران با نظرات 
دولــت و رئیــس جمهــوری منتخب خود 
آشناست و آگاه است که ما در دولت معتقد 

به فضای باز اطالعات در کشور هستیم.
روحانی ادامــه داد: دولــت محدودیت در 
ارتباطــات بیــن مــردم را نمی پســندد و 
معتقد است مردم به خوبی راه خودشان را 

تشخیص می دهند.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفــت: برخی اعضای 
اتحادیه اروپــا در خصوص برجام یکی به نعل و یکی به میخ 
می زننــد و این تناقض گویی ها در گفته های آنان، شــک 

برانگیز است.
بــه گزارش زمــان به نقــل ازایرنا، علی اکبــر والیتی اظهار 
داشــت: برخی اعضای اتحادیه اروپا می گویند به برجام پای 
بند هســتند. برخی نیز در حوزه اقتصادی می گویند روابط 
اقتصادی را توسعه می دهند اما برخی مقامات اروپایی چنین 
اظهار می دارند که بنا نیســت جلوی آمریکایی ها بایستند و 
تضمین بدهند.وی افزود: این تناقض گویی ها در گفته های 

مقامات اروپا شک برانگیز است.
 امیدواریــم مســئوالن دولتی ما در مذاکــرات خود بتوانند 

تضمین های الزم را بگیرند واال به طرفی که مذبذب اســت 
و حرف هــای متناقض می زند نمی شــود، اعتماد کرد.وی 
همچنین درباره شرکت توتال و همکاری آن با ایران نیز گفت: 

پروژه توتال یک نمونه عملی از این پایبندی هاست.
 این همه تبلیغ و کارهای نمایشــی کردند و عکس یادگاری 
گرفتند اما موقع عمل که شد می گویند ما در مقابل فشارهای 
آمریکایی ها نمی توانیم بایســتیم؛ بنابراین عمال برجام یک 
طرفه می شــود.این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
همچنین به نظر قاطع مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: 
نظر قاطع جمهوری اســالمی ایران که از لسان مبارک مقام 
معظم رهبری بیان شد این است که تضمین جدی گرفته شود 
که خدشــه ای نپذیرد.والیتی در بخش دیگری از سخنانش 

درباره انتخابات اخیر عراق ابراز خرســندی کرد، به دولت و 
مردم این کشــور تبریک گفت و اظهار داشت: خوشحالیم از 
اینکه انتخابات در این کشور در کمال امنیت و آرامش انجام 

شد و هر چه مردم عراق بپسندند برای ما مطلوب است.
وی خاطرنشان کرد: خوشــبختانه دولت و مردم عراق اجازه 
دخالت خارجی را نمی دهند و از آنجا که انتخابات به خوبی و 
به سالمت انجام شده است هر چه هست مبارک است. اصل، 
این است که انتخابات در آرامش کامل و بدون هیچ خدشه ای 
برگزار شده است و این برای ما به عنوان همسایه عراق بسیار 
مهم اســت.وی تصریح کرد: آرزوی خوشبختی مردم عراق را 
در سایه دموکراسی داریم و از این طریق می توانند به سعادت 

برسند.

روحانی:

 اولین توطئه بزرگ را پشت سر گذاشتیم

آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای عمومی

اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدید مناقصه پروژه تکمیل 
واجد  پیمانکار  به  واگذاری  و  قروه  شهرستان  آباد  سریش  شهر  زورخانه ای  ورزشی  سالن 
شرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات و عقد قرارداد بر مبنای فهارس بها سال 1397 اقدام 
نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای حداقل رتبه 5 و باالتر در زمینه ابنیه در سامانه ساجات و ظرفیت آزاد کای 
 دعوت می شود از تاریخ 97/2/29 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

 www.setadiran.ir  اقدام نمایند.
1-موضوع مناقصه: پروژه تکمیل سالن ورزشی زورخانه ای شهر سریش آباد شهرستان قروه

2-نام و نشانی کارفرما: گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان واقع در خیابان پاسداران، 
مجموعه ورزشی استقالل.

3-محل اجرای پروژه: مجموعه ورزشی شهر سریش آباد شهرستان قروه.
4-مبلغ و نوع تضمین: دویست و سی میلیون ریال و فقط ضمانت نامه بانکی معتبر )صادره توسط بانک ها و مؤسسات 

مالی دارای مجوز بانک مرکزی( مورد قبول می باشد.
5-محل و آخرین زمان جهت اخذ اسناد مناقصه: سایت ستاد ایران و تا تاریخ هشتم خرداد ماه 97

6-زمان و محل تحویل فقط ضمانتنامه و پاکت )ب( و ارائه پیشنهاد قیمت در سایت ستاد ایران تا ساعت 13 روز شنبه 
مورخ 97/03/19

7-زمان و مکان بازگشایی پاکات پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 97/03/20 دفتر مدیریت اداره کل
8-مدت زمان اجرای پروژه: 6 ماه شمسی

9-برآورد ریالی پروژه: بر اساس فهارس بها سال 97 و آخرین شاخص های ابالغی 4/429/503/872 ریال.
10- پیمانکارانی که دارای قرارداد با این اداره کل با پیشرفت فیزیکی زیر 95 درصد می باشند حق شرکت در این 

مناقصه را ندارند.
11- مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه بوده و این اداره کل در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

 نوبت دوم

تناقض گویی  
اعضای اتحادیه اروپا 

شک برانگیز است
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کمبود داروی کشور کمتر از ۳۰ قلم 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری فعالیت 78 تا 80 شرکت تولید 
دارو در کشور، گفت: در مقابل این تعداد 280 شرکت واردات دارو در حال 

فعالیت هستند.
رسول خضری کمبود داروی کشور را کمتر از ۳0 قلم دانست و گفت: تا پیش 
از اجرای طرح تحول سالمت ۳۳0 قلم کمبود دارو در کشور وجود داشت اما 
در سال 92 و با کلید خوردن طرح تحول کمبود دارو به کمتر از۳0 قلم رسید 

که این اقدامی بسیار ارزنده و شایسته است.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه در نشست اخیر اعضای کمیسیون بهداشت با وزیر بهداشت موضوع 
کمیاب شدن داروی بیماران تاالسمی پیگیری شد، افزود: داروی دیسفرال 
هم در کشور تولید می شود و هم از طریق واردات تامین می شود؛ این 
دارو برای جلوگیری از تجمع و رسوب آهن در کبد بیماران استفاده می 
شود البته کیفیت داروی خارجی بهتر است. خضری از فرسوده بودن 
تکنولوژی و فناوری داروسازی کشور انتقاد کرد و گفت: در مجموع 78 تا 
80 شرکت تولید دارو در کشور وجود دارد که در مقابل آن 280 شرکت 
واردات دارو در حال فعالیت هستند؛ متاسفانه در امر واردات استاد هستیم 

تا در امر تولید.
وی با بیان اینکه مواد اولیه داروها از کشورهای چین و هند وارد کشور می 
شود، گفت: این کشورها 95 درصد مواد اولیه دارویی دنیا را تولید می کنند اما 
متاسفانه صنعت دارویی ایران از تکنولوژی و فناوری روز دنیا بی بهره است و 

نیاز به حمایت جدی و کمک مستقیم دولت دارد.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم، افزود: می طلبد دولت از 
صندوق توسعه ملی وام های بدون بهره را مستقیم به صنعت دارویی کشور 
تزریق کند و چنانچه نسبت به استفاده از تکنولوژی و فناوری روز دنیا در 
صنعت دارو استفاده شود با استفاده از ظرفیت نخبگان داخلی می توان با 

صنعت داروسازی کشورهای آلمان و کانادا رقابت کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: انتظار می رود 
در جهت حمایت از صنعت دارویی کشور به گونه ای گام برداشت که بتوان 
تمامی داروها را در کشور تولید کرد و نیازی به فعالیت شرکت های وارداتی 

در کشور نباشد.

امتناع کسبه پالسکو در تخلیه ساختمان های فرسوده

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، گفت: تغییری درافزایش کمیت و کیفیت 
تجهیزات آتش نشانی پس از وقوع حادثه پالسکو رخ نداده است.

طیبه  سیاوشی شاه عنایتی  درباره اظهارات معاون پیشگیری سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی تهران مبنی بر ضرورت تخریب ساختمان های ناایمن 
تهران، گفت: در سال جاری باید در گام اول جلساتی را با دستگاه های مرتبط 
با مدیریت بحران برگزار شود که اولین جلسه با مسئوالن اورژانس انجام شد، 
البته بحث آتش نشانی و ایمنی ساختمان ها پس از حادثه پالسکو سبب ایجاد 

فضای هیجانی و احساساتی میان مسئوالن شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس درمجلس شورای  
اسالمی، با انتقاد از نبود فضای عقالنی برای نظارت بر ایمنی ساختمان های 
فرسوده و ناایمن، افزود: باید در جهت افزایش کمیت و کیفیت امکانات آتش 
نشانی تدابیر بیشتری اتخاذ شود، زیرا پس از بررسی های صورت گرفته و 
بازدید از یک مرکز آتش نشانی مشخص شد که تغییری دراین حوزه صورت 
باید فضا را به سمتی پیش برد که نظارت پذیری  بنابراین  نگرفته است؛ 

مسئوالن افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه بحث توجه به ایمنی ساختمان های فرسوده پس از حادثه 
پالسکو منوط به ماه های اولیه پس از وقوع حادثه شد، تصریح کرد: اما در 
ساختمان های موجود فعلی نظارت ها بر میزان ایمنی بعید به نظر می رسد، 
البته شورای شهر تهران اطالعات بیشتری را در این زمینه دارند؛ متاسفانه پس 
از حادثه پالسکو مستاجران و کسبه این ساختمان برای استفاده از یک مکان 
دیگر جهت کسب و کار دچار مشکل شدند، به طوری که اقدامات عملی برای 

قول و قرارها با کندی انجام شد.
سیاوشی با اشاره به اینکه اطمینان الزم برای کسبه جهت ارتقاء شرایط کسب 
و کار درنوسازی ساختمان های فرسوده وجود ندارد، گفت: درحال حاضربخش 
وسیعی از بافت شهری تهران فرسوده بوده و این مسئله قابل باور نیست که 

تهران با این همه امکانات پر زرق و برق دارای بافت فرسوده بسیاری باشد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران، تاکید کرد: درحال حاضرآتش سوزی در 
بلندمرتبه های مدرن هم غیر قابل مهار و کنترل است، چه رسد به ساختمان 

های فرسوده که عمر بسیاری باالیی دارند.

نمی توان هم مجری و هم منتقد 
فیلترینگ بود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: حجم 
که  است  این  دهنده  نشان  فیلترشکن ها  از  استفاده 
سیاست به کارگرفته شده در مدیریت فضای مجازی 
ناموفق بوده است. به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سیده 
حمیده زرآبادی روز گذشته در مجلس شورای اسالمی 
درنطق میان دستور، گفت: امروز ما در جامعه زندگی 
پایبند  انقالبی  می کنیم و به آرمان ها و ارزش های 
هستیم که پایه و اساس آن را اسالم و فضائل اخالقی 
مسئوالن  برخی  سوی  از  آنچه  اما  دهد،  می  شکل 
درجامعه بازتاب می یابد، فرسنگ ها با مفاهیم اسالمی و 
آرمان های انقالب  فاصله دارد و این مسئله فضای حاکم 
بر جامعه را ملتهب می سازد. نماینده مردم قزوین، آبیک 
و البرز درمجلس شورای اسالمی، افزود: التهاب و آشفتگی 
که به واسطه فقدان روح انسانی، اخالقی و رحمانی اسالم 
درجامعه ایجاد شده و زندگی مردم را تحت الشعاع خود 
قرار داده است، امروز یکسال از انتخابات ریاست جمهوری 
و خلق حماسه ای ماندگار از سوی مردم می گذرد؛ حال 
بایداز رییس جمهور پرسید که پس از گذشت یکسال از 
شعار و وعده های انتخاباتی شما درخصوص زنان، جوانان، 
اقلیت های مذهبی، رفع حصر، ممنوع   ، قومیت ها 
التصویری، بهبود وضعیت معیشتی و رونق اقتصادی 

چقدرمحقق شده است.
وی خطاب به رییس جمهور، تصریح کرد: آیا قرار است 
منشور حقوق شهروندی نمود و بازتابی درجامعه داشته 
باشد، استفاده از جوانان و ظرفیت بی نظیر آنان چه زمانی 
محقق خواهد شد، آیا آخرین پیام جوانان مبنی برتحریم 
ضیافت افطاری رییس جمهور توسط روسای ستادهای 
جوانان دراستان ها توسط دولت دریافت شده است؛ 
حجم گسترده استفاده از فیلتر شکن ها نشان دهنده این 
امر است که سیاست به کار گرفته شده درفضای مجازی 
ناموفق بوده است، دولت باید تکلیف خودرا روشن کند. 
زرآبادی ادامه داد: نمی توان هم مجری فیلترینگ بود 
و هم منتقد آن، درخصوص کاربرانی که نه فیلترشکن 
استفاده کرده و نه درفضای مجازی هستند، اما این روزها 
از بی کیفیت بودن سرویس های اینترنت رنج می برند 
چه تدبیری اندیشیده شده است، مهار بازار ارز و طال 
چه زمانی محقق خواهد شد، واقعیت قیمت ها دربازار 
ارز با  چیزی که دولت عنوان کرده متفاوت است؛ تورم 
افسارگسیخته قیمت خودرو و حتی کاالهای اساسی 

وضعیت معیشت مردم را بابحران روبه رو خواهد کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، گفت: نارضایتی حاصل 
از ناکارآمدی مدیران را نمی توان با امنیتی کردن فضای 
عمومی کشور کنترل کرد، حوره فعالن سیاسی، مدنی، 
جوانان، زنان، کارگران، دانشجویان، اصناف و اقلیت ها 
همگی ملتهب، آزاردهنده و بحرانی است، متاسفانه باید 
اذعان کرد که همچنان در بر همان پاشنه می چرخد، 
چرا که با بهره گیری از نیروهایی که هیچ اعتقادی به 
شعارهای شما نداشته و ندارند و عدم خالقیت، نوآوری، 
صداقت و شفافیت مدیران نمی توان هیچ تغییری را 

عملی کرد.
وی با بیان اینکه عدم پاسخگویی و هرج و مرج درتصمیم 
گیری و نپذیرفتن اشتباهات منجر به ایجاد یاس و 
ناامیدی میان مردم شده است، افزود: جلوگیری از حضور 
زنان در ورزشگاه ها  و برخوردهایی که پیرامون موضوع 
حجاب صورت می گیرد، نیاز به بررسی و ارایه راه حل 
دارد، بنابراین نمی توان آن را با چند واکنش در فضای 
مجازی رها کرد؛ حوادث دی ماه 96 آمادگی جامعه ایران 
را برای شکل گیری و درگیری و خشونت درسطح جامعه 
نشان داد، پیامدهای این امر نه تنها نظام سیاسی بلکه 
تمامیت ارزی و انسجام اجتماعی ایران را تهدید می کند، 
لذا عالوه بر بازگشت صادقانه به اصول قانون اساسی و 
تحقق حقوق ملت، ضمن به رسمیت شناختن و حمایت 
از قوا و ارکان موجود درایران باید تغییرات اساسی در 

رویکردها و عملکردها به وجودآورد.

خبرخبر

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
در  بیماری  برجام  بود  معتقد  آقای ظریف  گفت: 
حال مرگ است که در آی سی یو و شرایط بسیار 

سختی قرار دارد.
محمدرضا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رضایی کوچی در خصوص جلسه غیرعلنی مجلس 
خارجه،  امور  وزیر  حضور  با  که  اسالمی  شورای 
دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و عراقچی معاون وزیر امور خارجه برای 
بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با 
تأمین مالی تروریسم برگزار شد، اظهار داشت: در 
این الیحه تعیین مصادیق تروریسم را در اختیار 
این  به  ما  این  از  پیش  می دهیم.  قرار  غربی ها 
بر  که  بودیم  کرده  اضافه  تبصره ای  کنوانسیون 
اساس آن، گروه هایی که برای مبارزه با اشغالگران 
فعالیت می کنند، تروریست نیستند، اما طرف های 
غربی اصرار دارند که این تبصره حذف شود.نماینده 
مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در 

صورت حذف این تبصره، تعیین مصادیق گروه های 
تروریستی به دست کشورهای غربی تعیین می شود 
و چه بسا گروه هایی مانند حزب اهلل لبنان و نیروی 
گیرد. قرار  تروریستی  گروه های  لیست  در  قدس 

وی افزود: آقای ظریف معتقد است که در صورت 

تصویب این کنوانسیون، برای حمایت از گروه های 
شد.رئیس  نخواهد  ایجاد  مشکلی  مقاومت  محور 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون 
برجام از نظر آقای ظریف، بیماری در حال مرگ 
است که در آی سی یو و شرایط بسیار سختی قرار 

دارد.وی تصریح کرد: آقای ظریف اعالم کرد که ما 
با اروپایی ها وارد مذاکره شده ایم و اروپایی ها تعهد 
داده اند که منافع ایران را تضمین کنند، اما مشخص 
نیست که اروپایی ها چقدر بتوانند در برابر تحریم های 
آمریکا مقاومت کنند، زیرا سهامداران شرکت های 
اظهار  هستند.رضایی کوچی  آمریکایی ها  اروپایی، 
داشت: آقای ظریف همچنین این شبهه را مطرح 
اروپایی چه  کرد که مشخص نیست شرکت های 
مقدار از سران کشورهایشان تبعیت کنند.به گفته 
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، 
آقای ظریف معتقد بود با خروج آمریکا از برجام، کار 
ایران راحت تر شده است.وی تأکید کرد: نمایندگان 
از توضیحات وزیر امور خارجه در خصوص الحاق 
قانع  تروریسم  مالی  تأمین  کنوانسیون  به  ایران 
این  به  پیوستن  معتقدند در صورت  زیرا  نشدند، 
کنوانسیون، اگر گروه های مقاومت مانند حزب اهلل 
مورد حمایت ایران قرار گیرند، آمریکا می تواند از 

ایران به دادگاه الهه شکایت کند.

ظریف از برجام به مجلس گزارش داد:

معلوم نیست اروپا بتواند مقابل آمریکا مقاومت کند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
فاطمه علی پور سوته فرزند قنبر علی     به شرح دادخواست به کالسه 970180 این شورا  
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قنبر علی علی پور 
سوته فرزند رمضان به ش ش 9صادره از بابلسر  در تاریخ 97/1/11اقامتگاه دائمی خود 
شهرستان فریدونکنار     بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1-فاطمه علی پور سوته فرزند قنبر علی به ش ش 9 فرزند متوفی 
2-احمد علی پور سوته فرزند قنبر علی به ش ش 1۳26 فرزند متوفی 
۳-جعفر علی پور سوته فرزند قنبر علی به ش ش 1۳25 فرزند متوفی 

4-کلثوم سلمانی فرزند امامقلی به ش ش 611 همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه اول   شورای حل اختالف فریدونکنا ر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
کلثوم الغری فیروزجایی فرزند رمضانعلی    به شرح دادخواست به کالسه 970169 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رمضانعلی الغری فیروزجائی فرزند عباسعلی به ش ش 20504671۳۳صادره از بابل 
در تاریخ 91/۳/6اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار     بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-کلثوم الغری فیروزجائی فرزند رمضانعلی به ش ش 6741فرزند متوفی 
2-هاجر الغری فیروزجائی فرزند رمضانعلی به ش ش 6742فرزند متوفی 
۳-ننه جان الغری فیروزجائی فرزند رمضانعلی به ش ش 666فرزند متوفی
4-فاطمه الغری فیروزجائی فرزند رمضانعلی به ش ش757 فرزند متوفی

5-ننه الغری فیروزجائی فرزند کربالیی آقا  به ش ش 20504485۳8همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه اول   شورای حل اختالف فریدونکنا ر 

مفقودی 
کارت هوشمند کامیونت باری چوبی ایسوزوتیپ NKR55به رنگ سفید روغنی  مدل 
1۳86 با شماره شهربانی 1۳5ع۳۳ایران 72 با شماره موتور 51۳068و شماره شاسی 

NAGNKR55E08601862 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

دادنامه
حسن  1۳17/-96/11/7خواهان  دادنامه  14/1015/96شماره  پرونده  کالسه    
حسینی فرزند علی اکبر به آدرس بابل خیابان اکبرین ابزارآالت پمپ و کشاورزی 
چرا غعلی زاده حسن حسینی خوانده یار محمد رجبی خطیر فرزند نورمحمد به 
دعوی  در خصوص  شورا  قاضی  رای  وجه  مطالبه  خواسته  المکان  مجهول  آدرس 
حسن حسینی فرزند علی اکبر به طرفیت یار محمد رجبی خطیر فرزند نورمحمد به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ1۳0/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه با عنایت به محتویات پرونده خواهان بدین شرح بیان می دارد خوانده چک به 
شماره 087561و08756۳و86662۳و087562جمعا به مبلغ 1۳0/000/000ریال 
به گواهی  نموده که منجر  بانک مراجعه  به  تاریخ سررسید  نموده که در  را صادر 
عدم پرداخت گردید که فتوکپی مستندات ضمیمه  سابقه می باشد در قبال دعوی 
خواهان خوانده با وصف ابالغ قانونی به عمل آمده در شورا حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیه ای  به شورا اقامه و ارائه ننموده است فلهذابا عنایت به جمیع اوراق 
استناد خواهان در مشارعلیه دلیل  و محتویات پرونده خصوصا اصل استصحاب و 
قانون  و 515  و 522  و 519  مواد 198  استناد  به  بودن خواهان می باشد  محقق 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 1۳0/000/000ریال اصل 
تاریخ  از  خواسته و مبلغ 1/710/000ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه 
سررسید چک 1/25و2/25و96/7/25و9۳/12/20لغایت تاریخ وصول محکوم به وفق 
نرخ تعیینی از سوی بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی می باشد و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
می باشد و پس از انقضاء تاریخ اعالم شده ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه های عمومی شهرستان بابل می باشد
 قاضی شعبه ۱۴ شورای حل اختالف بابل محمد ابراهیم زاده

دادنامه
به  رستمی  :حسین  دادنامه 91-97/2/8خواهان  2/792/96شماره  پرونده  کالسه   
طبقه  نیما  تجاری  مجتمع  مدرس  خیابان  بابل  آدرس  با  کالری  جمشید  وکالت 

همکف واحد ۳6  خوانده حمید پروین  به آدرس مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان حسین رستمی به طرفیت خوانده حمید 
مندرج  شرح  به  ریال   100/000/000 مبلغ  به  طلب  مطالبه  خواسته  به  پروین  
به  فقره چک  دو  فتوکپی مصداق  اینکه مستند دعوی خواهان  به  نظر  پرونده  در 
شماره 202922 بر عهده بانک ملی ایران و گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن 
دادرسی  جلسه  در  خوانده  و  دارد  خوانده  به  ذمه  اشتغال  بر  داللت  که  باشد  می 
شورای چگونه دلیل موجه و محکمه پسندی در رد ادعای خواهان مبنی بر برائت 
ذمه خویش و یا پرداخت دین ارائه ننموده است فلذا به  لحاظ مصون ماندن  دعوی 
صحت  بر  محمول  را  مطرح  دعوی  تعرض  و  خدشه   هرگونه  از  آن  مستندات  و 
آیین  قانون   198 مواد  استناد  به  خوانده  ذمه   بر  دین  استصحاب  با  و  تشخیص 
دادرسی مدنی و مواد ۳10 و ۳1۳ و ۳15 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
و 519  مواد 515  به  مستنداً  و  اصل خواسته  بابت  ریال  مبلغ 100/000/000  و 
قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ 1/۳۳0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به 
عنوان حق الوکاله وکیل وفق  تعرفه در حد خواهان حسین رستمی صادر و اعالم 
می نماید ضمنا در مرحله اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت تأخیر تأدیه 
نماید رای صادره  اقدام  نفع خواهان  به  از خوانده  تاریخ 88/2/25و دریافت آن  از 
غیابی واز تاریخ ابالغ ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی و ظرف مهلت 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی دادگستری بابل می باشد
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل 

مفقودی
پالک  شماره  با   81 مدل  سفید  رنگ  به  آردی  پژو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
۳12ص87ایران 68و شماره موتور 22۳28101۳۳4و شماره شاسی 81701098 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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

رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون

 و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي

تعیین تکلیف  قانون  اول/ دوم موضوع  برابر راي شماره 1۳9660۳۳1057004795 هیات 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
محمدابراهیم  فرزند  جانی  توزنده  حسین  آقاي  بالمعارض  مالکانه  دوتصرفات  ناحیه  کرج- 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در   نیشابور  از  صادره  شناسنامه5   بشماره 
مالک  از  خریداری  محمدشهر  در  واقع  اصلی   ۳62 از  فرعی   694 پالک  505/70مترمربع 
رسمی آقای مهدی آل مذکور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
مدت  انقضاي  در صورت  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 655م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳97/02/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳97/02/۳1

رئیس ثبت اسناد و امالك - ایرج فهیمی

گواهی حصر وراثت 
محمدتقی علی نیا حرمی به شماره شناسنامه 1۳۳ به استناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه درخواستی به شماره15/2۳4/17 تقدیم به دادگاه 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان زبیده نصراهلل پور به شماره شناسنامه 
الفوت  اقامتگاه دائمی خود در گذشته و رثه  حین  تاریخ 97/2/17در  21180در 

وی  عبارت اند از 
1-محمد تقی علی نیا حرمی فرزند عباس به شماره شناسنامه 1۳۳ پسر متوفی

2- محمدرضا علی نیا حرمی  فرزند عباس به شماره شناسنامه ۳1 فرزند متوفی 
۳-انسیه علی نیا حرمی  فرزند عباس به شماره شناسنامه 19۳ دختر متوفی 

4-زهرا علی نیا حرمی  فرزند عباس به شماره شناسنامه ۳0 فرزند متوفی 
5-صغری علی نیا حرمی  فرزند عباس به شماره شناسنامه 25۳ فرزند متوفی

6- حبیبه علی نیا حرمی  فرزند عباس به شماره شناسنامه 10۳7 فرزند متوفی 
7-خدیجه علی نیا حرمی  فرزند عباس به شماره شناسنامه۳۳۳54 فرزند متوفی 

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

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

دادنامه 
96/11/16خواهان  دادنامه  619/96تاریخ  دادنامه  ۳۳1/96شماره  پرونده  شماره 
فیض اهلل آقا بابایی شرمه فرزند شید اهلل با وکالت علی شجاعی چراتی جویبار میدان 
کشتی ساختمان چهلستون طبقه اول واحد 12 خوانده محمدرضا جعفرپور مجهول 
المکان خواسته مطالبه طلب مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شهرستان جویبار 
شعبه ۳ شهری  قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در خصوص دعوی فیض 
اهلل آقابابایی شرمه با وکالت آقای علی شجاعی چراتی به طرفیت آقای محمدرضا 
جعفرپور به خواسته مطالبه مبلغ 75 میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق 
با استناد سه فقره سفته به شماره ی خزانه  الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
داری )896426سری ب /1 و 658849سری پ /1 و 276۳70سری /غ (به شرح 
مفاد دادخواست تقدیمی نظر به خواسته مذکور و تصویر مصداق مدرکیه خواهان و 
اینکه خوانده نسبت به دعوی مطروحه و مستند منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و 
دفاع موثری به عمل نیاورده است لذا به جهت مصون ماندن دعوی از هرگونه ایرادو 
وجود مستند دعوا در ید خواهان حکایت  از اشتغال ذمه  به خوانده مذکور در قبال 
خواهان دارد و از آنجایی که مشارالیه دلیلی که داللت بر پرداخت وجه یا تحصیل 
برائت ذمه باشد ابراز ننموده است فلذا  دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به 
تجویز مواد ۳07 و ۳09 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون  آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ 75 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/050/000ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و نیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و همچنین خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ 
تورم از تاریخ سررسید سفته ها لغایت  وصول آن که توسط اجرای احکام مدنی 
محاسبه می شود در حق خواهان محکوم  می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و با انقضای مهلت مذکور ظرف 

20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم شهرستان جویبار می باشد 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار

دادنامه
 کالسه پرونده2/791/96 شماره دادنامه 1047-96/12/19خواهان حسین رستمی به 
وکالت جمشید کالری به آدرس بابل خیابان مدرس مجتمع تجاری نیما طبقه همکف 
واحد ۳6 خوانده علی رضا قنبری به آدرس بابل بلوار کشاورز پاسداران کوی رسول اکرم 
رفعت 9 کوچه بن بست منزل شخصی  خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا در خصوص 
دعوی خواهان حسین رستمی به طرفیت خوانده علی رضا قنبری   به خواسته مطالبه 
طلب به مبلغ 65/000/000 ریال به شرح مندرج در پرونده نظر به اینکه مستند دعوی 
خواهان فتوکپی مصداق دو فقره چک به شماره ۳1۳574و۳1۳57۳ بر عهده بانک ملی 
شعبه آمل و گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن می باشد که داللت بر اشتغال ذمه به 
خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسی شورای چگونه دلیل موجه و محکمه پسندی در 
رد ادعای خواهان مبنی بر برائت ذمه خویش و یا پرداخت دین ارائه ننموده است فلذا به  
لحاظ مصون ماندن  دعوی و مستندات آن از هرگونه خدشه  و تعرض دعوی مطرح را 
محمول بر صحت تشخیص و با استصحاب دین بر ذمه  خوانده به استناد مواد 198 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد ۳10 و ۳1۳ و ۳15 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
و مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین 
دادرسی مدنی مبلغ 890/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله 
وکیل وفق  تعرفه در حد خواهان حسین رستمی صادر و اعالم می نماید ضمنا در مرحله 
اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 88/5/1و دریافت آن 
از خوانده به نفع خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی واز تاریخ ابالغ ظرف مهلت 20 
روز قابل واخواهی و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی 

دادگستری بابل می باشد
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل 

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی جزئیاتی از نشست 
غیرعلنی امروز با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه 

را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و 
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی مجلس و در 
جمع خبرنگاران در خصوص مباحث مطرح شده در نشست غیرعلنی 
دیروز مجلس که با حضور وزیر امور خارجه، معاون سیاسی وی و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، اظهار داشت: جلسه دیروز با حضور 
آقایان ظریف، کرباسیان، شمخانی و عراقچی برگزار شد و با توجه به 
آغاز مذاکرات برجامی با اروپایی ها، آقایان ظریف و عراقچی از چند 
و چون مذاکره با اروپایی ها گزارش دادند.وی افزود: در این خصوص 
ضمانت هایی که باید بعد از خروج آمریکا از برجام توسط اروپایی ها 
ارائه شود، مطرح شد؛ البته این موارد فعالً در حال مذاکره است و هیچ 
چیزی قطعی و نهایی نیست، اما آنچه خواست نمایندگان ملت است 
و در این جلسه نیز تأکید شد، حفظ منافع ملی و ایستادن بر مواضع 
ملت و توصیه های مقام معظم رهبری است که در این خصوص نیز 11 
نفر از نمایندگان صحبت کردند.سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: بحث بعدی که در نشست غیرعلنی امروز مطرح شد، 
موضوع الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی و الیحه مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم بود که در این خصوص هم مباحث سنگینی مطرح 
شد.نعمتی تصریح کرد: بحثی که در این رابطه وجود دارد، این است 

که آیا تصویب این لوایح به معنای الحاق به FATF است یا خیر که 
آقای شمخانی به طور رسمی اعالم کرد که اصالً بحث FATF مطرح 
نیست و این دو موضوعی که امروز در مجلس مطرح است، مربوط به 
مسائل داخلی است.وی خاطرنشان کرد: مجلس محل تضارب افکار و 
گفتگو است، لذا نمایندگان هم عده ای مخالف و عده ای موافق بودند و 
همه آنها نیز از سِر دلسوزی صحبت کردند، اما آنچه مسلم است، این 
است که اکثر نمایندگان خواستار تأمین منافع ملی هستند و اینکه 
خارج از منویات مقام معظم رهبری حرکت نشود.سخنگوی هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سؤال که آیا در این 
جلسه تصمیمی مبنی بر اینکه این لوایح در صحن مجلس بررسی 
شود، اتخاذ شد یا خیر، اظهار داشت: این لوایح در دستور کار مجلس 
است، ولی با توجه به اینکه یکسری نگرانی ها از سوی نمایندگان محترم 
وجود دارد، امیدواریم با توضیحاتی که امروز دوستان ما ارائه کردند، این 
نگرانی ها برطرف شده باشد، لذا این موارد در دستور کار مجلس قرار 
دارد.نعمتی تأکید کرد: هر کدام از لوایح سه گانه به صورت مستقل در 
دست بررسی است و دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در جلسه امروز 
چندین بار به صراحت اعالم کرد این موارد اصالً ارتباطی به گروه اقدام 
مالی )FATF( ندارد و ما به FATF ورود پیدا نکرده ایم، اما به نظر 
شخص من ممکن است این موارد به نوعی مرتبط باشند.وی گفت: من 
فکر می کنم این لوایح جزء آن 46 الزام FATF است و مردم باید اینها 
را بدانند و ما هم باید تالش کنیم تا منافع ملی را ببینیم، ضمن اینکه 

ممکن است خیلی ها هم با ما دشمنی کنند که آن هم طبیعی است.
  FATF اختالف نظر عراقچی و شمخانی در مورد

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی گفت: نظر دبیر شورای 
عالی امنیت ملی و معاون وزیر امور خارجه در مورد لزوم پیوستن ایران 
به FATF متفاوت بود. جبار کوچکی نژاد در خصوص جلسه غیرعلنی 
مجلس شورای اسالمی با حضور وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی برای بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: آقای ظریف نتوانست در مورد این 
الیحه مجلس را قانع کند.نماینده مردم رشت ادامه داد: آقای شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز گفت FATF ربطی به این الیحه 
ندارد و ما به دنبال تصویب آن نیستیم. FATF از دستور کار نظام 
جمهوری اسالمی خارج شده است و ما قصد تغییراتی در قوانین داخلی 
خودمان برای تسهیل روابط با بانک های خارجی داریم.کوچکی نژاد 
 FATF گفت: اما نظر آقای عراقچی متفاوت بود. وی معتقد بود باید
حل شود تا بتوانیم مذاکرات با اروپا را ادامه دهیم، بنابراین اختالف 

نظری بین آقای عراقچی و شمخانی وجود داشت.

اختالف نظر عراقچی و شمخانی در مورد FATF؛

 FATF تأکید شمخانی بر وارد نشدن به

با اصالح مصوبه قبلی خود،  نمایندگان مجلس 
وظایف و اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
را تعیین کردند. به گزارش زمان به نقل ازمهر، در 
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بررسی 
ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق موادی به قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور 
در دستور کار قرار گرفت  و اصالحات این طرح که 
از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی صورت 
گرفته، با هدف تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب 
رسید.براساس اصالحیه صورت گرفته ماده واحده 
طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر تصویب می 
شود: »به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص 

حل و فصل مشکالت واحدهای تولیدی، به ویژه در 
موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه 
تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق 
و نیز رفع مشکالت مرتبط با محیط زیست، منابع 
طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت 
اجازه داده می شود نسبت به ایجاد »ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید« به ریاست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابالغ این 
قانون، آئین نامه اجرایی الزم را با مشورت شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب 
اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیئت 

وزیران برساند.«

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند نسبت 
به تشکیل هیاتی متشکل از افراد خبره برای حل اختالف 
بانک ها و واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام کند. به 
گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح 
الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در 
دستور کار قرار گرفت و اصالحات صورت گرفته در 
این طرح، به تصویب صحن مجلس رسید.یکی از این 
اصالحات الزام بانک مرکزی به تشکیل هیاتی از افراد 
مورد وثوق بانکی و اقتصادی در استان ها برای حل و 
فصل اختالف بانک ها و واحدهای تولیدی در موضوع 
ارائه تسهیالت بوده است.بر اساس این اصالحیه که به 
عنوان یک تبصره به ماده 62 قانون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر اضافه می شود، »رئیس کل بانک مرکزی 
موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی 
و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار 
پیشنهاد می کند تشکیل دهد. کسانی که مورد تایید 
رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی 
به عضویت هیات های موضوع این تبصره درمی آیند، به 
عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند.«  این هیات 
موظف است دالیل و مستندات بانک ها برای استنکاف 
از پرداخت تسهیالت موردنظر کارگروه رفع موانع تولید 
را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند.در صورتی که دالیل 
بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیالت موردنظر، مورد 
تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف 

است تسهیالت موردنظر را به متقاضی پرداخت کند«.

الزام بانک مرکزی به تشکیل هیات حل اختالف بانکها و واحدهای تولیدیتعیین اعضا و وظایف »ستاد رفع موانع تولید« توسط مجلس   
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زنان آسیب دیده ؛ نیازمند توانمندسازی
 وآموزش مهارت های اجتماعی

 آغاز طرح ضیافت الهی ماه رمضان 
در 50 بقعه متبرکه یزد

داودی- اراک: مدیرکل بهزیستی استان مرکزی 
گفت: زنان آسیب دیده نیازمند توانمندسازی و 
آموزش مهارت های اجتماعی هستند تا ازگسترش 
آسیب دراین قشر جلوگیری وتغییرات مثبت در 

زندگی فردی واجتماعی آنان ایجادشود.
زهرا امینی در جریان برگزاری کارگاه مهارت های 
مداخله ای آسیب های اجتماعی در حوزه زنان در 
اراک، اظهار داشت: آسیب های اجتماعی موجب 
می شود که زنان جامعه نتوانند مسیر تکامل انسانی 
و اجتماعی خود را طی کنند و همین امر تاثیرات 
منفی بر ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی 

آنان دارد.
وی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی معلول عوامل 
مختلفی هستند، افزود: این آسیب ها در سطح خرد 
و کالن مطرح هستند، امروز با توجه به تحوالت 
مختلف جوامع، تنوع آسیب های اجتماعی و افراد 
در معرض خطر نیز در حال تغییر شکل و افزایش 
است. مدیرکل بهزیستی استان مرکزی بیان کرد: 
هرچه از آسیب های اجتماعی پیشگیری کنیم به 
نتایج مطلوب تری می رسیم، عالوه بر پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی بایستی به افراد آسیب دیده 

نیز توجه کرد و نباید این حوزه مغفول واقع شود.
توانمندسازی  برای  است  الزم  داد:  ادامه  امینی 
زنان آسیب دیده اجتماعی از نظر اقتصادی اقدام 
شود. در این مسیر در ابتدا باید آموزش های فنی 
و حرفه ای و مهارتی به آنان آموخته شود و در گام 
بعدی با ایجاد تعاونی های تخصصی و تخصیص 

از  بانوان  این  استفاده  امکان  اولیه،  سرمایه های 
مهارت کسب شده را فراهم کنند.

کرد:  تصریح  مرکزی  استان  بهزیستی  مدیرکل 
آموزش مهارت های اجتماعی به زنان آسیب دیده، 
می تواند باعث ایجاد تغییرات مثبتی در زندگی آنان 
شود. این آموزش ها چندین کارکرد دارد، به گونه ای 
که نه تنها می تواند از بروز مشکالت بیشتر برای 
زنان آسیب دیده پیشگیری کند؛ بلکه در کاهش 
آسیب های دیگری مانند اعتیاد، خودکشی و فرار 

از منزل نیز موثر است.
وی با اشاره به انواع مداخله بهزیستی در حوزه 
اطالع  بهزیستی  کرد:  عنوان  بانوان  آسیب های 
رسانی، آموزش، توانمندسازی، حمایت، بازپروری، 
توانبخشی و بازتوانی زنان آسیب دیده را دنبال 
می کند. مدیرکل بهزیستی استان مرکزی توضیح 
داد: همچنین بهزیستی بازنگری در روش ها و 
اتخاذ رویکردهای نوین در حوزه حمایتی از زنان 
قرار  بررسی  را در دست  اجتماعی  آسیب دیده 

داده است.

امور  و  اوقاف  مدیرکل  یزد:  مقدم-  صادقی 
خیریه یزد گفت: همزمان با ماه رمضان طرح 
ضیافت الهی در 50 بقعه متبرکه و امامزادگان 

این استان برگزار می شود.
این  افزود:  زاده  زارع  حسین  االسالم  حجت 
طرح از 27 اردیبهشت ماه با غبارروبی و آماده 
سازی امامزاده ها و بقعه های متبرکه آغاز شده 
فرهنگی،  های  قطب  به  مکانها  این  تبدیل  و 
تبلیغی و ترویج فرهنگ وقف، آشنایی خانواده ها 
با سبک زندگی اسالمی و اجرای نیت وافقان از 
جمله اهداف اجرای این طرح محسوب می شود. 
اندازی  راه  جماعت،  نماز  اقامه  داد:  ادامه  وی 
خیمه های معرفت، برگزاری جشن والدت امام 
حسن مجتبی )ع(، محافل انس با قرآن، اقامه 
نماز عید فطر و ویژه برنامه های خدیجه مادر 
امت و شبهای قدر از جمله برنامه های طرح 

ضیافت الهی است. 
وی اضافه کرد: در اجرای این طرح 45 مبلغ 

اعزامی و بومی استان همکاری دارند. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه یزد با بیان اینکه 
افزون بر یکهزار موقوفه استان یزد مربوط به ماه 
مبارک رمضان است، گفت: عمده این وقفها از 

نوع اطعام و افطار روزه داران است. 
ابتدای  از  افزود:  زاده  زارع  االسالم  حجت 
سالجاری تاکنون هشت مورد وقف جدید در 
استان به ثبت رسید که سهم شهرستانهای تفت 
و ابرکوه به ترتیب چهار و 2 مورد وقف و بافق و 

اشکذر هرکدام یک وقف بوده است. 
استان یزد 12 هزار موقوفه و 108 امامزاده و 

بقعه متبرکه دارد. 
زراع زاده اسفند ماه 96 گفته بود که 64 مورد 
وقف جدید در استان به ثبت رسید و شهرهای 
یزد، تفت و اردکان با 17، 15 و 9 مورد وقف 
بیشترین تعداد موقوفه را داشتند و از مجموع 

وقف ها 6 مورد وقف قرآنی بود. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه یزد اظهار کرد: 975 
میلیون ریال در سال 1۳96 از محل موقوفه های 
مربوط به ماه مبارک رمضان هزینه شده است. 

برگ سند  هزار  از 70  بیش  بارگذاری  از  وی 
موقوفه و 6هزار برگ سند رقبه در سامانه جامع 
موقوفات خبر داد و افزود: 121 هزار جلد سند 
مالکیت موقوفات اخذ شده که از این نظر در 

کشور دارای رتبه اول کشوری است. 
وی خاطر نشان کرد: 157 میلیارد ریال مطالبه 
از دستگاه های دولتی مستندسازی شد و این 
رقم تا پایان شهریور ماه به ۳50 میلیارد ریال 

افزایش می یابد. 
محمدحسین کاظمی مسئول امور قرآنی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان نیز گفت: طرح 
های حفظ جزء ۳0 ، کرسی حفظ و قرائت قرآن 
نیز با هدف توجه به حافظان و قاریان نوجوان 
و ایجاد جذابیت به نمایش گذاشتن فعالیتهای 
قرآنی اوقاف و امور خیریه در ماه مبارک رمضان 

اجرا می شود.

شست و شوی شبکه توزیع و خط 
انتقال آب شرب رامیان 

سلیمانی- گلستان: سرپرست امور آب و فاضالب 
منطقه رامیان خبر داد: 54 کیلومتر شبکه توزیع و خط 
انتقال آب شرب شهرهای رامیان، خان ببین و دلند در 

سال گذشته شست و شو و گندزدایی شد.
رضا واحدی افزود: با هدف تامین آب شرب سالم و 
بهداشتی برای شهروندان 45 کیلومتر از خطوط انتقال 

و 9 کیلومتر از شبکه توزیع آب شستشو شده است.
وی با بیان اینکه کارکنان امور آب و فاضالب منطقه 
تا حوادث و  رامیان تمامی تالش خود را می کنند 
با آب در کمترین زمان ممکن رفع  اتفاقات مرتبط 
شود، تصریح کرد: در سال گذشته 466 مورد اتفاقات 
انتقال و 9 مورد  اتفاقات خطوط  انشعاب، 45 مورد 

اتفاقات شبکه توزیع آب رفع شده است.
واحدی اظهار داشت: این امور در راستای تحقق اهداف 
و برنامه های توسعه ای، اقدام به اصالح و بازسازی یک 
هزار و 760 متر شبکه توزیع آب شرب و احداث و 

توسعه 4۳0 متر از شبکه توزیع آب نموده است.
وی افزود: در همین راستا اصالح و تعویض 270 رشته 
انشعاب فرسوده، تعویض 970 کنتور خراب، واگذاری 
دستگاه  سازی 8  مرئی  انشعاب جدید،  رشته   2۳0
شیرآالت شبکه و انجام 6 هزار و 800 مورد آزمون 
کلرسنجی از جمله اقداماتی بوده که در این حوزه انجام 

شده است.
سرپرست امور آب و فاضالب منطقه رامیان تصریح 
کرد: تعویض الکتروموتور و پمپ چاه شماره ۳ رامیان، 
تعویض پمپ چاه های شماره 6 دلند، شماره 1 خان 
ببین و شماره 4 رامیان از دیگر برنامه های بود که در 

این مدت اجرایی شده است.
وی با تقدیر از همراهی خوب مردم در زمینه مصرف 
بهینه آب افزود: امید داریم در سال جاری نیز با کمک 
مردم و در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان 
فهیم منطقه رامیان بتوانیم برنامه های پیش رو را 
محقق سازیم. واحدی گفت: با توجه به اینکه منابع 
آبی ما بسیار محدود است، لذا باید همه به این مسئله 
بعنوان یک زنگ خطر جدی توجه کنند و مصرف بهینه 

را در بین خانواده ها نهادینه سازند.

خبر

رشد 5 درصدی انرژی دریافتی در سال گذشته 

منکویی- رشت: انرژی دریافتی از نیروگاه های استان گیالن در سال 
در  مقدار  این  بود که  مگاوات ساعت  با 14,806,814  برابر   1۳96
مقایسه با مورد مشابه سال 1۳95 )14,094,521 مگا وات ساعت( به 

میزان 5,05 درصد رشد داشته است
مهندس »عظیم بلبل آبادي« مدیر عامل شرکت سهامي برق منطقه 
اي گیالن در این خصوص گفت: میزان انرژی دریافتی از نیروگاههای 
یافت.  افزایش  به سال 95  نسبت  استان گیالن درسال96  منطقه 
میزان انرژی دریافتی در سال 96 از نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر 
برابر 5,067,۳۳0 )مگاوات ساعت(، از نیروگاه سد تاریک برابر 5,010 
)مگاوات ساعت(، از نیروگاه سد سفید رود برابر 208,145 )مگاوات 
ساعت(، از نیروگاه سیکل ترکیبی گیالن برابر7,801,489)مگاوات 
ساعت(، از نیروگاه شهید بهشتی لوشان برابر1,640,۳87 )مگاوات 
ساعت(، از نیروگاه گیل و آذر ایرانیان برابر 5,99۳)مگاوات ساعت( و از 

نیروگاه بادی منجیل برابر78,460 )مگاوات ساعت( بود
وی افزود: به عبارتی جمع انرژی دریافتی از نیروگاههای منطقه استان 
گیالن در سال 96 برابر با 14,806,814 مگاوات ساعت بود که در 
مقایسه با جمع انرژی دریافتی از نیروگاههای منطقه استان گیالن در 
سال 95 که برابر با 14,094,521 مگاوات ساعت بود به میزان 5,05 

درصد رشد داشته است.

برگزاری کارگاه آموزش خانواده در آسیب های 
فردی و اجتماعی چهاردانگه 

نوری- اسالمشهر: در راستای حمایت از کانون گرم خانواده، کارگاه 
آموزش خانواده با رویکرد آسیب های فردی و اجتماعی اردیبهشت ماه 

در فرهنگسرای شهید چمران چهاردانگه  برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  همکاری  با  فوق  آموزشی  کارگاه 
توسط حوزه مقاومت بسیج 284 عفاف با هدف  آشنایی با آسیب ها و 
معضالت اجتماعی ،ترویج راه های مناسب برخورد و رفع این آسیب ها 
در فضاها و مراکز آموزشی و تاثیر گذاری این آموزشها در سطح خانواده 
و جامعه  به مدت دو ساعت در سالن همایش فرهنگسرای شهید 

چمران برگزار گردید.
این گزارش حاکی است: این کارگاه آموزشی توسط حجت االسالم  
جعفرزاده به مباحثی چون:  مفهوم آسیب شناسی ،نقش خانواده در 
شکل گیری پیامدهای آسیب زای اجتماعی ،برخورد صحیح والدین با 
نوجوانان، آسیب های اعتقادی و آسیب های اخالقی و .... پرداخته شد.

در پایان یادآور می شود : به دلیل استقبال مناسب از این برنامه مقرر 
شد برپایی این کارگاه آموزشی تداوم داشته باشد.

خبر

شرکت  عمومی   روابط  اصفهان:  بهادری- 
عمومی  روابط  جشنواره  سیزدهمین  در  آبفا 
های استان اصفهان  موفق شد در بخش روابط 
در   ، ای  رسانه  ارتباطات  و  الکترونیک  عمومی 
در  وافکار سنجی،  ،پژوهش  ریزی  برنامه  بخش 
نو  بخش  در  مراسم  و  انتشارات،تبلیغات  بخش 
و  عناوین سرآمد  های خالقانه  فعالیت  و  آوری 
برتر را به خود اختصاص دهد.مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: در چند سال اخیر رویکرد فعالیت 
در روابط عمومی مطابق با علم روز در تمام بخش 
ها می باشد بطوریکه در این زمینه کارکنان تحت  
آموزشهای الزم قرار می گیرند. سید اکبر بنی طبا 
با توجه به نقش روابط عمومی ها در سازمانها و 
نهادها اشاره کرد و عنوان نمود:  هم اکنون با توجه 
به دسترسی آسان و پایدار مردم به اطالعات ،باید 
فعاالن در عرصه روابط عمومی با اطالع رسانی 

اختیار  در  را  الزم  اطالعات  ومتنوع   موقع  به 
گروههای هدف قرار دهند. وی به فعالیت روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب پرداخت و تصریح 
کرد: این روزها همه می دانند که یکی از دغدغه 

های اصلی مسئواالن در کشور و استان مسئله 
آب است که در این میان دسترسی پایدار به  آب 
شرب از اولویت بسزایی برخوردار است. مدیر روابط 
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب 

موضوع  با  محیطی  تبلیغات  به  اصفهان  استان 
مصرف بهینه آب در میادین و معابر شهری اشاره 
کرد وگفت: در سال جاری با توجه به بحران آب 
تبلیغات محیطی گسترده ایی در زمینه مصرف 
بهینه در سطح استان صورت گرفت همچنین 
تولیدوپخش انیشمن و موشن گرافی ازشبکه های 
مجازی و سیمای اصفهان، برنامه رادیویی جاری 
حیات برای پنجمین سال مستمر و نیز برگزاری 
خانه  در  آموزان  دانش  ویژه  آموزشی  کالسهای 
فرهنگ آب از جمله دیگر برنامه ها بوده است.بنی 
طبا با اشاره به برگزاری مانور سازگاری با کم آبی، 
خود باوری و هم افزایی گفت: مانور بسیار گسترده 
سازگار با کم آبی دو هفته پی در پی در سطح 
مدیریت مصرف  بروشور  توزیع  با  اصفهان  شهر 
بمنظور تبیین شهروندان برای سازگاری با کم آبی 
در میادین ،معابرشهری ،ایستگاههای حمل ونقل 

عمومی ،مساجد و نماز های جمعه بوده است.

برتری روابط عمومی آبفا اصفهان در جشنواره روابط عمومی ها

دادنامه
پرونده کالسه:95099829296010۳7                            شماره بایگانی: 951110 
شکات: 1. آقای مرتضی علیزاده فرزند احمد 2. آقای علی علیزاده فرزند احمد با 
وکالت خانم پریسا شجاعی فرزند هوشنگ به نشانی: تهران- چهاردانگه- ابتدای خ 

شهید کریمی – پ 189 
متهم: آقای مهران شکرائی فرزند علی به نشانی مجهول المکان 

اتهام: ضرب و جرح عمدی  
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس ازارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و 
با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید:
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای مهران شکرائی که به علت متواری و مجهول المکان بودن 
اطالعات بیشتری در دسترس نبوده و قرار تامین کیفری نیز صادر نشده است دائر بر 
تخریب عمدی خودرو موضوع شکایت آقایان علی و مرتضی هر دو علیزاده با وکالت  
با توجه به  آقای علیرضا شجاعی و خانم پریسا شجاعی وکیل دادگستری. دادگاه 
اوراق و محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات و وکیل شکات 
و اینکه متهم مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت شده 
ولی حضور نیافته اند و الیحه ای را ارائه نکرده است و وکیل نیز معرفی ننموده، 
نظریه پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و 
مسلم بوده و به استناد مواد 677  از قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳75 حکم 
به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت 
قبلی صادر می نماید. رای صادره غیابی بوده و  ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و  از تاریخ انقضا فرجه واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر از محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف ۳1۳ 
هاشم امامی - رئیس شعبه ۱02  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم منصور بلوج رهی فرزند نبی 

بخش 
آقای/خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی   عبدلی  له  لطف  /خانم  آقای  خواهان 
به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  پالک  استرداد  خواسته  به  زهی  بلوچ  منصور 
بخش  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   970998292940014۳ کالسه  پرونده  شماره 
تعیین که  به مورخ 1۳97/04/05 ساعت 9:۳0  و وقت رسیدگی  ثبت  چهاردانگه 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۳70
اسماعیل حاجی وند- منشی دادگاه  بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی عزیز پور فرزند عزیز  

خواهان خانم مژگان عزیز پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی عزیز پور فرزند 
عزیز به خواسته اذن در ازدواج مطرح که به این شعبه  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986610900۳24  شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری  شهرستان خرم 
آباد)نهم حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳97/04/0۳  ساعت 09:۳0 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی 

سابق ( –معصومه تیموری 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

1-سهیال مینائی فرزند پیری به نشانی : استان لرستان –شهرستان خرم آباد – خ 
معلم کوچه سوسن پالک 2 منزل مینائی موبایل 0916698۳677 

2- محمد رضا مینائی فرزند پیری به نشانی : استان لرستان –شهرستان خرم آباد 
– خ معلم کوچه سوسن پالک 2 منزل مینائی موبایل  0916698۳677

۳- نسرین مینائی فرزند پیری به نشانی : استان لرستان –شهرستان خرم آباد – خ 
معلم کوچه سوسن پالک 2 منزل مینائی موبایل 0916698۳677

4-مریم  مینائی فرزند پیری به نشانی : استان لرستان –شهرستان خرم آباد – خ 
معلم کوچه سوسن پالک 2 منزل مینائی موبایل 0916698۳677

5-پیری مینائی فرزند پیری به نشانی : استان لرستان –شهرستان خرم آباد – خ 
معلم کوچه سوسن پالک 2 منزل مینائی موبایل 0916698۳677 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
آباد خ حافظ  –شهرستان خرم  لرستان  .....به نشانی استان  1-نادر عیسایی فرزند 
لحاف و تشک دوزی کد  لوازم   ) )آسیا  بزرگ جنب حمام گپ  به میدان  نرسیده 

پستی 681۳64468۳ 
2- محمد تقی عیسایی فرزند .....به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد خ 
حافظ نرسیده به میدان بزرگ جنب حمام گپ )آسیا ( لوازم لحاف و تشک دوزی 

کد پستی  681۳64468۳
آباد خ حافظ  –شهرستان خرم  لرستان  استان  .....به نشانی  ۳-زیبا عیسایی فرزند 
لحاف و تشک دوزی کد  لوازم   ) )آسیا  بزرگ جنب حمام گپ  به میدان  نرسیده 

پستی 681۳64468۳
4- بتول هاشمی فرزند .....به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد خ حافظ 
لحاف و تشک دوزی کد  لوازم   ) )آسیا  بزرگ جنب حمام گپ  به میدان  نرسیده 

پستی 681۳64468۳
5- فرهاد عیسایی فرزند .....به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد خ حافظ 
لحاف و تشک دوزی کد  لوازم   ) )آسیا  بزرگ جنب حمام گپ  به میدان  نرسیده 

پستی 681۳64468۳
6- فریبا عیسایی فرزند .....به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد خ حافظ 
لحاف و تشک دوزی کد  لوازم   ) )آسیا  بزرگ جنب حمام گپ  به میدان  نرسیده 

پستی 681۳64468۳
7- حسین عیسایی فرزند .....به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد خ حافظ 
لحاف و تشک دوزی کد  لوازم   ) )آسیا  بزرگ جنب حمام گپ  به میدان  نرسیده 

پستی 681۳64468۳
8-فریدون عیسایی فرزند .....به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد خ حافظ 
لحاف و تشک دوزی کد  لوازم   ) )آسیا  بزرگ جنب حمام گپ  به میدان  نرسیده 

پستی 681۳64468۳
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : 

خ  آباد  خرم  –شهرستان  لرستان  استان  نشانی  به  کیومرث  فرزند  قبادی  علیرضا 
مطهری نبش کوچه عروج موسسه مهر پویان موبایل 0916۳672940 نوع رابطه 
:وکیل سهیال مینایی – محمد رضا مینائی –نسرین مینائی –مریم مینائی – پیری 

مینائی . 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710096610500۳21 
و شماره دادنامه مربوطه 9609976610501204 حکم به الزام خواندگان به تخلیه 
عین مستاجره )مغازه تحت تصرف خواندگان در پالک ثبتی 629 اصلی بخش یک 
خرم آباد ( با دریافت مبلغ 225/000/000 حق کسب و پیشه صادر و اعالم می 
گردد همچنین حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۳/249/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل که 
در صورت قطعیت دادنامه در مرحله بدوی 60 درصد حق الوکاله وکیل محاسبه و 
وصول می گردد و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق 
خواهانها صادر و اعالم می گردد ضمنا خواهانها مکلف هستند مبلغ 225/000/000 
ریال بابت حق کسب و پیشه خواندگان در عین مستاجره را ظرف سه ماه از تاریخ 
ابالغ دادنامه قطعی به حساب سپرده دادگستری تودیع نمایند و خواندگان ظرف دو 
ماه از تاریخ پرداخت حق کسب و پیشه )پس از قطعیت دادنامه ( مهلت دارند که 
عین مستاجره را تخلیه و تحویل خواهانها نمایند چنانچه خواهانها ظرف سه ماه از 
تاریخ ابالغ دادنامه قطعی حق کسب و پیشه را پرداخت نمایند دادنامه صادره ملغی 

االثر می باشد هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه می باشد. 
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – بهروز همتی کاله کج .
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دریافت نوبت در مراکز درمانی تامین اجتماعی از 5 
طریق و بدون هزینه انجام می شود

دریافت  راه های  اینکه  بیان  با  اجتماعی  تامین  سازمان  درمان  معاون 
اطالعات و اخذ پذیرش غیرحضوری در مراکز ملکی سازمان، از 5طریق 
نوبت دهی تلفنی، کیوسک پذیرش سرپایی، نوبت دهی اینترنتی، سامانه 
USSD و وب سایت های بیمارستانی انجام می شود، گفت: این خدمات، 

بدون دریافت هیچ هزینه ای انجام می شود.
به گزارش پیام زمان از  اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، 
منظور  به  اجتماعی  تامین  سازمان  اظهارداشت:  درخشان  مهدی  دکتر 
غیرحضوری  پذیرش  سازمان،  این  شدگان  بیمه  رضایتمندی  افزایش 
مزایای تسهیل  با  را  اجتماعی  تامین  ملکی  مراکز درمانی  مکانیزه در  و 
درون شهری  مراجعان، کاهش سفرهای  به  در سرویس دهی  تسریع  و 
اطالع  امکان  انسانی،  غیرعمدی  و  غیرضروری، کاهش خطاهای عمدی 
رسانی به بیمار در صورت کنسل شدن نوبت ها، مدیریت بهتر صف انتظار 
و کاهش ازدحام در مراکز درمانی، امکان کنترل و احراز هویت مناسب تر، 
امکان اطالع از ساعت تقریبی ویزیت، عدم نیاز به اینترنت یا نصب نرم افزار 
بر روی موبایل در صورت استفاده از کدهای دستوری سامانه USSD و 
عدالت در دسترسی به خدمات، فراهم آورده است.                                                                   
دهی  نوبت  برای  اجتماعی  تأمین  سازمان  اینکه  بر  تاکید  ضمن  وی 
اینترنتی( به مخاطبین سازمان در مراکز درمانی  غیرحضوری )تلفنی و 
تابعه، هیچگونه وجهی دریافت نمی کند، به بیمه شدگان هشدار داد تا 
فریب افراد سود جو در شبکه های مجازی را نخورند. دکتر درخشان افزود: 
هیچ گونه تماس و ارتباط مجازی از سوی این سازمان با بیمه شدگان 
و بازنشستگان برای دریافت وجه انجام نمی شود و خدمات نوبت دهی 

غیرحضوری در مراکز ملکی این سازمان کامال رایگان است.

تولیدروزانه 58 هزار تن زباله در کشور 

- معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
گفت: روزانه 58 هزار تن زباله در شهرها و روستاهای کشور تولید می شود 

که 75 درصد از آن دفن می شود.
 هیربد معصومی با بیان اینکه فقط 5 درصد این زباله ها بطور بهداشتی 
دفن می شود، افزود: دفن معمولی زباله به لحاظ شیرابه ای که تولید می 
کند به محیط زیست به ویژه آب های زیر زمینی خسارت فراوانی وارد می 
کند و بر این اساس حدود 50 هزار میلیارد تومان به محیط زیست خسارت 
می زند.وی ادامه داد: در دولت یازدهم توجه ویژه ای به موضوع مدیریت 
پسماند شد و این امر در دولت دوازدهم نیز به عنوان یکی از اولویت ها 
ادامه دارد و بر اساس برنامه ششم توسعه دولت موظف است که اقدامات 
مهمی را با کمک دستگاه های ذیربط انجام دهد.معصومی تصریح کرد: بر 
اساس تبصره 2 ماده 20 قانون هوای پاک، شهرداری موظف است ظرف ۳ 

سال زمینه تبدیل پسماند به کود و انرژی را فراهم کند.
همچنین در تبصره 2 ماده 20 قانون هوای پاک تاکید شده است، دولت 
و شهرداری ها موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابالغ این قانون برای 
شهرهای مختلف زمینه های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با 

کمک بخش خصوصی فراهم کنند. 

 مخالفت با افزایش بیش از 12.5 درصدی
 نرخ کرایه تاکسی ها

رییس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به رد مصوبه افزایش نرخ کرایه 
برای  فرمانداری  پیشنهاد  از  تهران  فرمانداری  توسط  اتوبوس  و  تاکسی 

افزایش حداکثر 12,5 درصدی نرخ کرایه های تاکسی خبر داد.
 محسن هاشمی در تشریح مصوبات شصت و پنجمین جلسه علنی شورای 
شهر تهران گفت: نخستین دستور جلسه امروز ادای سوگند محمد علی 
افشانی شهردار جدید تهران بود و پس از انجام مراسم تحلیف کار خود را 

در شهردار تهران آغاز کردند.
اتوبوس توسط هیات  افزایش نرخ کرایه تاکسی و  وی درباره رد مصوبه 
انطباق فرمانداری تهران، گفت:  نامه فرمانداری تهران به شورای شهر ارسال 
شده و این موضوع در کمیسیون حمل و نقل در حال بررسی است و در 
روز سه شنبه هفته آینده در صحن شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
بیشتر  درصد  از 12,5  کرایه ها  که  است  این  تهران  فرمانداری  پیشنهاد 
توسط  مردم  مطالبات  پرداخت  تخصیص  افزود:  وی  نکند.  پیدا  افزایش 
شهرداری تهران یکی دیگر از دستور جلساتی بودکه امروز مورد بحث و 
بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. دراین خصوص شهرداری 
الیحه جدیدی ارائه کرده است و تا زمانی که این الیحه ارائه می شود مقرر 

شد تا سه ماه آینده مصوبات شورا مبنای کار قرار گیرد.

خبر

در بی آبی غرق نشویم
*معصومه سلطانی

نامهربانی ما با محیط زیست، همچنین رشد روز 
افزایش روز به روز پدیده  افزون جمعیت باعث 
خشکسالی شده است. اگر فقط کمی بیشتر غفلت 
کنیم ایران ما نیز که در زمینه متوسط بارش باران 
از میانگین جهانی بسیار فاصله دارد و در آستانه 

بحران است، در بی آبی غرق می شود. 
راه حل های بسیاری از سوی کارشناسان برای 
عبور از این بحران پیشنهاد شده، راه حل هایی 
موقتی و بلند مدت که در صورت توجه نکردن 
به آنها می توان به جرات گفت خطر خشکسالی 

کشور را تهدید می کند.
ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان 
محسوب شده و متوسط بارندگی ساالنه آن حدود 
از یک سوم متوسط  است که  متر  میلی   250
از  بنابراین،  است،  کمتر  جهان  ساالنه  بارندگی 
یک سو افزایش تقاضا برای آب و از سوی دیگر 
محدودیت و کمبود آب باعث شده بحران آب، 
بیش از پیش چشمگیر شود. خشکسالی همه 
مناطق کشور را در برگرفته و بر اساس شاخص های 
کوتاه مدت و بلندمدت پهنه های وسیعی از کشور با 
درجات مختلف خشکسالی اعم از خفیف تا بسیار 
شدید مواجه است و این واقعیتی است که نمی 

توان از آن گریز زد. 
آمارها بیانگر این است که بیشترین میزان مصرف 
مربوط به بخش کشاورزی است که آب در آن 
شرط الزم تلقی می شود، در کشور ما به علت 
تکیه بر کشاورزی سنتی و روش های غرق آبی، 
میزان اتالف در این بخش زیاد و سهم اتالف منابع 
آبی کشور در این حوزه بسیار قابل تامل است. با 
وجود هشدارهایی که در سال های اخیر در مورد 
کم آبی داده شد، کشاورزان برای ادامه فعالیت و 
تامین محصوالت کشاورزی موردنیاز کشور اقدام 
از سفره  آب  غیر مجاز  برداشت  و  به حفر چاه 
های زیرزمینی کردند و این امر موجب بحرانی تر 
شدن وضعیت آبی درکشور شد؛ زیرا اکثر سفره 
های آب زیرزمینی ایران خشک و نه تنها کمبود 
آب بیشتر را موجب شد بلکه باعث نشست زمین 
در سطح وسیع و شوری بیش از حد خاک های 
مناطق خشک و نهایتا غیر قابل کشت شدن آن 
ها گردید. کاهش مصرف در آب در بخش های 
کشاورزی، صنعتی و آب شرب، تغییر نحوه کشت 
و جابه جایی آنها، استفاده از روش های جایگزین 
و علم و دانش روز از جمله راهکارهایی است که 
کارشناسان برای خارج شدن از بحران خشکسالی 
پیشنهاد می دهند. خشکسالی قابل کنترل نیست 
اما می توان با اجرای برنامه های درست و مدیریت 
منطقی این خطر را با کمترین آسیب پشت سر 

گذاشت.
گفتنی است مقابله با بحران آب و خشکسالی در 
کشور نیازمند اجرای عدالت در کاهش مصرف در 
تمامی بخش ها می باشد و با توجه به اینکه در 
موضوع بحران آب در کشور اختالف وجود دارد، 
چرا که بخش کشاورزی می خواهد که این بخش 
مشکلی نداشته باشد، محیط زیست به دنبال حق 
آبه تاالب ها است و وزارت نیرو نیز سهم خود را 
می خواهد، این در حالی است که برای برون رفت 
از این وضعیت، نباید بخشی به موضوع آب نگاه 
شود. بحران کم آبی در کشور، معضلی ملی است، 
بخش، قوم و قبیله نمی شناسد، و  حل آن نیازمند 
این است که خودمان را اصالح کنیم و به تبع 
آن باید کاهش مصرف در تمامی بخش ها اعمال 
شود. چرا که متاسفانه کشور در چالش و بحران 
آب گرفتار شده است و اگر نتوانیم این مشکل را 

حل کنیم  به مرحله شکست آبی می رسیم.
masomesoltani@yahoo.com

یادداشت

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طبق آمارهای بدست 
آمده از استان های کشور، زمان دسترسی به موادمخدر حداکثر بین 

۳0 تا 45 دقیقه است.
پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه 
ایران بزرگترین کاشف موادمخدر در جهان است، اظهار کرد: حدود 
70 تا 85 درصد کشفیات موادمخدر در دنیا توسط پلیس جمهوری 
اسالمی ایران انجام می شود. وی افزود: همجواری ایران با کشور 
افغانستان که بزرگترین تولید کننده موادمخدر است و 75 تا 80 
درصد موادمخدر دنیا را تولید می کند، باعث شده که ایران بزرگترین 
کشف کننده موادمخدر در دنیا باشد. افشار با بیان اینکه دسترسی به 
موادمخدر در ایران خیلی سخت نیست، گفت: طبق آمارهای بدست 
آمده از استان های کشور، زمان دسترسی به موادمخدر حداکثر بین 
۳0 تا 45 دقیقه است. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان 
اینکه مجازات قاچاقچیان مواد مخدر با قاطعیت انجام می شود، 
گفت: اموال قاچاقچیان مصادره می شود و این گونه نیست که یک 
قاچاقچی بزرگ در زندان بماند و بعد از گذشت چند سال حبس، 

عفو خورده و از زندان خارج شود و دوباره به کارش ادامه دهد.
وی افزود: بر اساس گزارش های واصله تعداد معتادان کشور افزایشی 
نداشته و تنها بر تعداد معتادان متجاهر آن هم به این علت که از 
چند ماده مخدر از جمله مواد صنعتی استفاده می کنند، افزوده شده 

است و این افراد با این شیوه مصرف زودتر به کف خیابان می روند.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به کاهش میزان 
ازدواج های انجام شده در سال 95 نسبت به سال 96 از افزایش 

هشت درصدی طالق در کشور خبر داد.
زهرا آیت اللهی در برنامه گرامیداشت روز ملی جمعیت در شورای 
اینکه در حال حاضر  بیان  با  فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 
دو سال است که در فاز کاهش فرزندآوری در کشور قرار داریم، 
گفت: بر اساس اعالم وزارت بهداشت در چند سال گذشته اقبال 
که  زوج هایی  و  است  یافته  کاهش  فرزندآوری  به  نسبت  مردم 
به تازگی ازدواج می کنند تا پنج سال نخست زندگی شان تمایلی 

به فرزندآوری ندارند.
وی با اشاره به اینکه تجرد قطعی بین دختران در حال افزایش 
است،اظهارکرد: این مسئله باعث کاهش فرزندآوری می شود. به 
نظر می رسد دستگاه های مختلف دولتی نیز عملکرد قابل توجهی 
غیردولتی  بخش  که  حالیست  در  این  نداشتند  زمینه  این  در 
اقدامات قابل توجه تر و بهتری در این زمینه انجام داده است. در 
بخش دیگری از این نشست حسین مروتی - پژوهشگر و جمعیت 
پژوه - با بیان اینکه به دنبال سیاست استعماری کاهش جمعیت 
به چهار مورد  ایرانی  زنان  فرزندان  تعداد  ایران در سال 71  در 
رسیده است، گفت: پس از مدتی قانونی به تصویب رسید که به 
فرزندان چهارم به بعد تسهیالتی ارائه نشود سپس متعهد شدیم 

تا نرخ باروری را به 2.1 برسانیم تا رشد جمعیت به صفر برسد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
اتباع  حضور  و  ثبت نام  روند  رهبری  معظم  مقام  دستور  با 
افغانستانی در مدارس ما با قوت بیشتری دنبال شد گفت: در 
حال حاضر بیشتر از550 هزار دانش آموز اتباع در کنار دانش 

آموزان ایرانی در حال تحصیل اند.
رضوان حکیم زاده ، با اشاره به آخرین روند جذب بازماندگان از 
تحصیل و آموزش اتباع خارجی در ایران با بیان اینکه با دستور 
مقام معظم رهبری روند ثبت نام و حضور اتباع افغانستانی در 
مدارس ما با قوت بیشتری  دنبال شد اظهار کرد: با پیگیری 
کار  یک  پرورش  و  آموزش  وزارت  گذشته،  سال  در  دولت 
مشترک با وزارت کشور انجام داد و بر اساس آن فرصتی برای 
کودکان فاقد مدارک هویتی که امکان ثبت نام نداشتند فراهم 

شد تا در مدارس ثبت نام کنند.
آماری  بررسی های  طبق  اینکه  بیان  با  ادامه  در  زاده  حکیم 
حدود 142 هزار کودک بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی 
استان ها  برای  تفکیک  به  را  آمار  که  شدند  شناسایی  جاری 
انسداد  کمیته  گفت:  کنند  پیگیری  موردی  تا  کردیم  ارسال 
چهار  است. طی  مستقر  ابتدایی  معاونت  در  بیسوادی  مبادی 
سال گذشته  14۳ هزار بازمانده را جذب کردیم  و سال قبل 
آموزشی  راهبران  با کمک  بازمانده  و 800 هزار  نیز ۳0 هزار 

جذب شدند و به مدرسه برگشتند.

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد: در تعطیالت نوروز 
امسال )25 اسفند96 تا 15 فروردین97(، هزار و ۳4 
نفر، یعنی به طور متوسط روزانه 51,7 نفر در حوادث 

رانندگی کشته شدند.
به گزارش از سازمان پزشکی قانونی، شمار قربانیان 
حوادث رانندگی در نوروز امسال نسبت به متوسط 
روزانه زمان مشابه سال گذشته )41,6 نفر(، 24,2 

درصد افزایش یافته است.
جاری 70,8  سال  نوروز  در  گزارش،  این  براساس 
به  مربوط  رانندگی  حوادث  های  کشته  درصد 
جاده های برون شهری )7۳2 نفر(، 21,2 درصد در 
راه های درون شهری )219 نفر(، 7,9 درصد در جاده 
 های خاکی - روستایی )82 نفر( و محل تصادف یک 

هم درصد موارد نامعلوم )یک نفر( بوده است. 
همچنین شمار متوفیان تصادف در جاده های برون 
 29,9 شهری  درون  راه های  درصد،   20,1 شهری 
 56,5 روستایی  خاکی-  های  جاده  در  و  درصد 

درصدافزایش یافته است.
بر اساس این گزارش بیشترین تصادفات منجر به 
مرگ در روزهای دهم و سیزدهم فروردین )هرکدام 
با 65 فوتی( و 28 اسفند )با 61 فوتی( وکمترین 
تصادفات منجر به مرگ در روزهای 15 فروردین )با 
۳4 (، ششم فروردین)با ۳6( و نهم فروردین )با 44 
فوتی( رخ داده است. در ایام نوروز امسال استان های 
فارس با 99 و کرمان با 75 فوتی بیشترین و استان 

های اردبیل با 6 و بوشهر با 10 فوتی کمترین شمار 
کشته های ناشی از تصادف را داشتند.

از  ناشی  های  مرگ  در  افزایش  درصد  بیشترین 
تصادفات مربوط به ایام نوروز امسال نسبت به سال 
گذشته در استان های کردستان )241,۳ درصد( و 
زنجان )149,4 درصد( و بیشترین کاهش در استان 
های بوشهر )۳8,2 درصد( و قزوین )28,1 درصد( 
بوده است. براساس بررسی های پزشکی قانونی در 
نوروز سال گذشته 72,1 درصد از کشته های ناشی 
از حوادث رانندگی مرد و 27,9 درصد زن بودند و 
از لحاظ تحصیلی 24,۳ درصد بیسواد، 46,2 درصد 

دارای تحصیالت کمتر از دیپلم، 16,۳ درصد دیپلمه 
، 11,2 درصد باالتر از دیپلم و 1,9 درصد نامعلوم بود.

همچنین در زمان وقوع حادثه ۳7 درصد از افراد 
راننده وسیله نقلیه، 17,6 درصد عابر پیاده و 44,2 

درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بود ند.
از لحاظ سنی 12,1 درصد، افراد 10 سال و کمتر، 
7,6 درصد 17-11 سال، 25,8 درصد، 29-18 سال، 
26,1 درصد، 49-۳0 سال و 27,8 درصد کشته های 
تصادفات 50 سال به باال داشته اند، سن شش دهم 

درصد افراد نامعلوم بوده است.
نحوه وقوع تصادف 42,4 درصد از افراد متوفی ناشی 

واژگونی  درصد  نقلیه، 28,7  وسیله  دو  برخورد  از 
وسیله نقلیه و 17,6 درصد ناشی از برخورد وسیله 
نقلیه به عابر و 8,8 درصد وسیله نقلیه متوفی به شیء 

ثابت بوده است.
متوفی  افراد  از  استفاده 54,4 درصد  مورد  خودرو 
 4,۳ موتورسیکلت،  درصد   19,1 سواری،  خودرو 
درصد وانت بار 2,6 درصد کامیون، کامیونت و تریلی 

و چهار دهم درصد اتوبوس بوده است. 
همچنین در مواردی که فوت متوفی ناشی از برخورد 
وسایل نقلیه به یک دیگر بوده، در 58,4 درصد موارد 
خودروی مقابل با خودروی متوفی خودروی سواری، 
11,6 درصد وانت بار، 8,2 درصد تریلی، 7,5 درصد 
کامیون، 5,5 درصد کامیونت، 5 درصد موتورسیکلت 

و ۳,7 درصد سایر خودروها بوده است.
اصلی  علت  است،  آورده  ادامه  در  قانونی  پزشکی 
مرگ 4۳ درصد از افراد ضربه به سر، 26,7 درصد 
شکستگی های متعدد، 8,2 درصد به دلیل خونریزی، 
15,5 درصد به دلیل علل اشتراکی و6,6 درصد به 
دالیل دیگر بود. همچنین محل فوت نیمی از افراد 
در محل حادثه، 7 درصد حین انتقال به بیمارستان 
و محل فوت 40,9 درصد از افراد در بیمارستان بود.

توسط  موارد  درصد   90 در  متوفی  انتقال  نحوه 
آمبوالنس، 6,5 درصد به وسیله وسایل نقلیه عبوری، 
 1,4 پلیس،  خودروی  وسیله  به  درصد  دهم  پنج 
درصد سایر و در 1,6 درصد موارد نامعلوم بوده است.

رشد 24 درصدی تصادفات جاده ای در تعطیالت نوروز

 افزایش 8 درصدی طالق
 در کشور

شناسایی ۱۴۲ هزار بازمانده از 
تحصیل

 زمان دسترسی به مواد مخدر 
در ایران 30 دقیقه 

آگهی وقت
 اجرای قرارتحریرترکه

فرزند  مالئی  نارنج  آقا/خانم  درخواست  موجب  به  نماید  می  اعالم  بدینوسیه 
ابراهیم،بطرفیت 1-خانم آستاره مالئی فرزند ابراهیم 2-قربان مالئی فرزند ابراهیم۳-

7-عیسی  صفاران  6-آمنه  صفاران  صفاران5-محمدحسن  منیرصفاران4-یعقوب 
مالئی  ضامن  احمدی9-خاورمحمدی10-قمراحمدی11-علی  8-موسی  احمدی 
ورثه  احمدی،همگی  احمدی14-غالمعلی  مالئی1۳-محمدعلی  12-محمدضامن 
ابراهیم مالئی طی شماره96/2/97ح  ابراهیم مالئی قرارتحریرترکه مرحوم  مرحوم 
اجرای  صادرووقت  باغملک  شعبه2شهرستان  اختالف  حل  شورای  درشعبه 
قانونی  ویانماینده  ورثه  از  لذا  است  گردیده  قرارساعت18/۳0مورخ97/4/4تعیین 
متوفی  برترکه  حقی  که  دیگری  کسان  و  متوفی  به  ومدیونین  بستانکاران  به  آنها 
دارنددعوت می شود درموعد مذکور دراین شعبه واقع درشهرستان باغملک خیابان 

فرهنگ حاضرشوندعدم حضورمانع اجرای قرار نخواهدبود.شماره م الف:7/97/74
قاضی شوراحل اختالف باغملک-اباذر دلیری آگهی فقدان مدرک تحصیلی

ابتسام محسنی فرزند صادق به شماره شناسنامه  مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
ازواحد  ابتدایی صادره  آموزش  کارشناسی رشته  از شادگان درمقطع  ۳66۳صادره 
دانشگاهی آزاد اسالمی شادگان با شماره 901178440مفقود گردیده است وفاقد 
به دانشگاه آزاد اسالمی  یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را  .از  باشد  اعتبار می 
فرمانداری- کمربندی-روبروی  خوزستان-شادگان-جاده  نشانی  به  واحدشادگان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحدشادگان ارسال نماید.
نوبت اول :1۳97/2/۳1-نوبت دوم:1۳97/۳/1۳-نوبت سوم1۳97/۳/28

شادگان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شماره  به  غالمعلی  فرزند  عبداللهی  حسن  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه۳6۳1صادره از دزفول مقطع کاردانی وکارشناسی رشته عمران صادره ازواحد 
دانشگاهی آزاد دزفول با شماره1۳8916501005مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد .ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحددزفول به نشانی 
دزفول-کوی آزادگان-دانشگاه آزاد اسالمی دزفول ارسال نماید.نوبت اول:97/2/۳1-نوبت 

شهرستان دزفولدوم:97/۳/1۳-نوبت سوم:97/۳/28

آگهی دادنامه
پرونده کالسه 9609986195900614شعبه21دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اعتباری  شرکت  9609976195901۳۳۳،خواهان:  شماره  نهایی  اهوازتصمیم 
آقای  وکالت  پوربا  فهیمی  وجواد  رضایی  عیسی  آقایان  مدیریت  به  کوثرمرکزی 
اهواز- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  حقیقی  وحید 

تورج  صلیح-خواندگان:1-آقای  سعید  آقای  دفتروکالت  طالقانی  اهواز-خیابان 
اهواز  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندمحمدحسین  حسنوند  اسدی 
عبده  شاپورظاهری  2-آقای  پالک۳5   طاهری  خیابان  کارگری  -اهواز-زیتون 
اهواز-اهواز-زیتون  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  مراد  فرزندحاجت  وند 
کارمندی خیابان جهانگیری بین زمردوزاهد پالک102                ۳-آقای 
خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  مراد  شاه  فرزند  بابادی  شهنازاحمدی 
اهواز-اهواز-سپیدار-بلوارفنی وحرفه ای اداره پست شهید شرفی-خواسته ها:1-
چک- وجه  تاخیرتادیه۳-مطالبه  خسارت  دادرسی2-مطالبه  خسارت  مطالبه 

به  وحیدحقیقی  وکالت  با  کوثر  اعتباری  شرکت  دعوی  دادگاه:درخصوص  رای 
بابادی ۳-شاپورظاهری عیده  طرفیت 1-تورج اسدی حسنوند2-شهناز احمدی 
خسارت  انضمام  به  مبلغ۳51/107/005ریال  به  وجه  مطالبه  خواسته  وندبه 
اول  ردیف  خوانده  که  نموده  اعالم  دعوی  خواهان  که  توضیح  دادرسی،بدین 
ملی  بانک  عهده  شماره21625مورخ1۳96/7/16  به  چک  فقره  یک  دعوی 
پس  اندکه  نموده  امضاء  ضامن  عنوان  رابه  ظهرآن  وسایرخواندگان  صادرنموده 
ازمراجعه با بانک محال الیه منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده است 
و تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۳51/107/005ریال به عنوان 
خواندگان  اینکه  اند،نظربه  نموده  دادرسی  خسارت  انضمام  به  خواسته  اصل 
دعوی دلیلی بر پرداخت وجه ارائه ننموده اند،وجودچک به عنوان سند تجاری 
دریدخواهان را داللت بر اشتغال ذمه ومدیونیت صادرکننده سندتجاری دانسته 
وبا استصحاب بقاءدین بر ذمه خوانده طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را 
به مواد ۳11-۳10-249و۳1۳قانون  به صحت تشخیص داده و مستندا  مقرون 
تجارت مصوب1۳11/2/1۳و مواد 198و515وتبصره2آن ،519و522قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 1۳79/1/21حکم به محکومیت خواندگان دعوی منفردا و 
متضامنابه پرداخت مبلغ ۳51/107/005ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت 
الوکاله وکیل  مبلغ 12/776/745ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق 
خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک استنادی 
مرکزی جمهوری  بانک  ازطرف  که  قیمت  نرخ شاخص  طبق  96/7/16بر  مورخ 
اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است؛دایره اجرای 
احکام مکلف است که آن را محاسبه و از خوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال 
نماید.خواهان نیز موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود،رای 
صادره غیابی و ظرف مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه 
تجدید  قابل  روز  بیست  زمان  مدت  واخواهی ظرف  زمان  انقضاءمدت  از  پس  و 

نظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان خوزستان است.
امیرابراهیمی-دادرس شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی-حقوقی اهواز

آگهی حصروراثت
آقا/خانم مصیب عادل زاده بشناسنامه4810۳۳9۳27متولد1۳78بشرح دادخواست 
ازاین شعبه  تقدیمی وگواهی فوت و استشهادیه ثبتی به کالسه پرونده 2/97/ ح 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین اشعارداشته که شادروان علی عادل زاده 
درتاریخ1۳96/10/18اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است وورثه مرحوم حین فوت 
آن مرحوم منحصر است به1-خواهان با مشخصات فوق الذکر2-حافظ عادل زاده 
متوفی(۳-عاطفه  متولد1۳8۳)پسران  ازباغملک  48194۳۳775صادره  بشناسنامه 
متولد1۳76    4-کوثرعادل  ازباغملک  بشناسنامه481027818صادره  زاده  عادل 
متوفی(5- متولد1۳81)دختران  ازباغملک  بشناسنامه4810۳90608صادره  زاده 

متولد1۳56)همسرمتوفی(و  ازباغملک  بشناسنامه14109صادره  زکوی  سلطنت 
مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی، دادخواست مزبوررابه 
مینمایدتاهرکسی  آگهی  نوبت  دریک  امورحسبی  قانون  ماده۳61اصالحی  استناد 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ازمتوفی نزد وی باشدازتاریخ نشرآگهی به مدت یک 

ماه به شورا تقدیم دارد.شماره م الف:7/97/75
قاضی شوراحل اختالف باغملک-اباذر دلیری

آگهی نامه مصادره
فوق  پرونده  شماره  مزایده  آگهی  موجب  960۳0۳-به  پرونده  اول  مزایده  آگهی 
الذکر درروز یکشنبه 1۳97/۳/27ازساعت 10صبح الی 11ظهردرمحل دفتراجرای 
به  متعلق  غیرمنقول  اموال  شامل  رامهرمز  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام 
به  کشاورزی  زمین  عبارتنداز1-قطعه  که  تراب  فرزند  نریمانی  روزعلی  مرحوم 
متراژ1000مترمربع واقع درابتدای روستای دیدونی و نزدیک منازل روستایی2-

وبا  روستا  انتهایی  درقسمت  واقع  متراژ6۳5مترمربع  به  کشاورزی  زمین  قطعه 
واقع  متراژ8۳49مترمربع  به  زمین کشاورزی  روستا۳-قطعه  ازمنازل  فاصله کمی 
مرغداری  جنب  و  مسکونی  ازمنازل  زیادی  نسبتا  فاصله  وبا  دیدونی  درروستای 
و  دیدونی  درروستای  واقع  متراژ11/500مترمربع  به  کشاورزی  زمین  4-قطعه 
پایه  قیمت  که  دیدونی  رامهرمز-روستای  آدرس  به  اکبرنریمانی  مرغداری  جنب 
وشش  وسی  میلیاردودویست  یک  ارزش  به  کارشناس  نظریه  طبق  چهارقطعه 
حسینعلی  علیه   محکوم  وسهم  میباشد  هزارریال  پنج  و  وهفتصدوسی  میلیون 
از قطعات فوق به میزان 2/7)دوهفتم(میباشدو مبلغ سهم  نریمانی فرزندروزعلی 
وی به میزان سیصدوپنجاه وسه میلیون و سیصدوپنجاه و دو هزاروهشتصدوپنجاه 
1۳97/۳/21لغایت  تاریخ  تواننداز  می  .متقاضیان  باشد  می  ریال  وهفت 
حتما  خودراکه  پیشنهادی  قیمت  و  بازدید  مزایده  مورد  زمینهای  1۳97/۳/26از 
باید از قیمت پایه بیشتر باشد مشخص ودرپاکت سربسته  در روز برگزاری مزایده 
به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری رامهرمز تسلیم نمایند برابرماده129قانون 
مزایده  برنده  از  پیشنهادی  قیمت  10درصداز  درروزمزایده  مدنی  احکام  اجرای 
اخذ وبه حساب سپرده دادگستری رامهرمز واریز می گرددومهلت پرداخت الباقی 
مبلغ پیشنهادی حداکثریکماه می باشد ودرصورتیکه برنده درموعدمقرربقیه بهای 
قیمت موضوع مزایده را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 

ضبط ومزایده تجدید میگردد.شماره م الف:12/100
بهروز حشمت آرا-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رامهرمز

آگهی دادنامه
آقای  نمایندگی  با  زمانی  اسماعیل  بامدیریت  آزاداروند  منطقه  خواهان:سازمان 
سیدزین العابدین موسوی به نشانی مدیریت حقوقی سازمان منطقه آزاداروندوخانم 
به  آزاداروند  منطقه  سازمان  حقوقی  مدیریت  نشانی  به  بیرگانی  حافظی  آزاده 
نشانی  به  همگی  شهیدی  رضا  مزرعه2-آقای  زهرا  شماره،خواندگان:1-خانم 
سازمان  دعوای  دادگاه:درخصوص  بابت.رای  وجه  ،خواسته:مطالبه  المکان  مجهول 
بر  مبنی  شهیدی  رضا  و2-آقای  مزرعه  زهرا  1-خانم  بطرفیت  اروند  آزاد  منطقه 
مورخ87/6/20فی   87/1/11۳89 قراردادشماره  ودیعه  مطالبه150/000/000بابت 
وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  وهزینه  تادیه  تاخیر  خسارت  و  طرفین  مابین 
تقدیمی  دادخواست  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  به  توجه  با  قانونی  وسایرخسارات 
نماینده خواهان اعالم نموده است قرارداد اجاره یک باب منزل مسکونی فی مابین 
گردیده  )وکیل(منعقد  شهیدی  رضا  وآقای  زهرامزرعه  وخانم  آزاد  منطقه  سازمان 
واکنون با گذشت 8سال از اتمام مدت قرار دادوعدم تمدید ودیعه پرداختی به این 
باشد  می  پرداخت150/000/000ریال  ودیعه  مبلغ  است  نگردیده  مسترد  سازمان 
ارسال  ای  الیحه  و  نشده  حاضر  دادرسی  درجلسه  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده 
قرارداد  احراز  با  اول  به خوانده ردیف  ننموده است.بنابراین دعوای خواهان نسبت 
اجاره فی مابین طرفین و انقضای مدت آن وارد است وبه استناد مواد515-519-

197قانون آیین دادرسی مدنی و مواد494قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده 
و  اصل خواسته  عنوان  به  ریال  میلیون  یکصدوپنجاه  مبلغ  پرداخت  به  اول  ردیف 
و  دادرسی  هزینه  عنوان  به  هفتصدوهفتادهزارریال  و  چهارمیلیون  مبلغ  پرداخت 
حکم  اجرای  دادخواست)1۳96/2/1۳(تازمان  تقدیم  تاریخ  از  تاخیرتادیه  خسارت 
هزینه  ازپرداخت  پس  آن  محاسبه  که  تورم  نرخ  ساالنه  شاخص  تغییر  بارعایت 
نظر  شود  می  صادرواعالم  خواهان  ودرحق  است  احکام  اجرای  عهده  به  دادرسی 
به اینکه دعوا متوجه خوانده ردیف دوم نبوده لذا به استناد ماد84و89 قانون آیین 
دادرسی مدنی قراررد دعوا صادرواعالم می شودرای صادرشده غیابی ظرف بیست 
روزقابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل تجدید 

نظراستان خوزستان است. شماره م الف:9/179
آگهی  دادنامهضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم حقوقی شهرستان خرمشهر

تحریرترکه:97/4/2خواهان:مظاهرمظاهری  قرار  اجرای  پرونده:97/1-42وقت  شماره 
آلبوغبیش صغری  فعول:احمد -محمودعدالت خواه-فریده  مرحوم  نژاد-خوانده:ورثه 
احترام الهام خنافره خواسته:تحریرترکه-آگهی وقت اجرای قرار تحریرترکه:بدینوسیله 
اعالم مینماید به موجب درخواست مظاهر مظاهری نژاد بطرفیت ورثه مرحوم احمد-

محمود-عدالت خواه- فریده آلبوغبیش-صغری-احترام -الهام خنافره قرارتحریرترکه 
مرحوم فعول خنافره طی شماره901/2/96درشورای حل اختالف ماهشهر صادرووقت 
نماینده  یا  ازورثه  لذا  است  گردیده  مورخه97/4/2تعیین  قرارساعت9صبح  اجرای 
قانونی آنها،بستانکاران ومدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
این شورا واقع درشهرستان ماهشهر  دارند دعوت می شود ودرموعد مذکوردرمحل 
عدم  حاضرشوند  فروزان  ستارخان  دوم-اتاق216قاضی  دادگستری-طبقه  آدرس  با 

حضورمدعوین مانع اجرای قرار نخواهدبود.شماره م الف:16/1۳8
مدیردفترقاضی شورای حل اختالف ماهشهر

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: مسیرهای موازی 
برای تامین دارو در صورت تحریم های احتمالی پس 

از خروج آمریکا از برجام در نظر گرفته شده است.
 کیانوش جهانپور اظهار کرد: این سازمان با استفاده 
از ظرفیت های موجود در فضای بین المللی اعم از 
موسسه ها و سازمان های مردم نهاد بین المللی و 
تامین  برای  را  موازی  مسیرهای  کشورها،  برخی 
داروی خارجی در صورت ایجاد شرایط تحریمی در 
نظر گرفته است.وی با تاکید بر اینکه جای نگرانی 
چندانی برای تامین دارو در کشور وجود ندارد، افزود: 
این مسیرها به گونه ای پیش بینی شده است تا در 
صورت تحمیل تحریم ها، غافلگیر نشویم و کمبود 

حادی در کشور بوجود نیاید.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: بر حسب ظاهر 

و آنچه بر روی کاغذ نوشته می شود، دارو، تجهیزات 
پزشکی و غذا نباید هدف تحریم ها قرار گیرد اما 
بدلیل اینکه ملت ها و افزایش آالم آنها هدف تحریم 
هاست هر تحریمی به طور غیر مستقیم بویژه بدلیل 
تراکنش های مالی بر روی سالمت عمومی جامعه 
تاثیر می گذارد.جهانپور افزود: ما همواره بدبینانه 
ترین شرایط احتمالی را برای تامین دارو در نظر می 
گیریم تا در صورت وقوع چنین وضعیتی غافلگیر 

نشویم.

وی با اشاره به اقدام های انجام شده در حمایت از 
تولید داخل در صنایع داروسازی نیز گفت: در زمان 
حاضر 96 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل 
تولید می شود.به گفته وی، چهار درصد دیگر داروی 
مورد نیاز کشور که از خارج وارد می شود بیشتر 
شامل داروهای نادر یا جدید بدون مشابه داخلی و 

داروهای بیماری های خاص و صعب العالج است.
آرام  را  کشور  داروی  بازار  فعلی  وضعیت  جهانپور 
خواند و گفت: پیش بینی می شود که این بازار در 

آینده نیز آرام باشد.
وی اضافه کرد: توان تولیدی کارخانه های داروسازی 
کشور به اندازه ای است که می تواند جمعیت 200 

میلیون نفری را پوشش دهد.
›کمبود  با  دارو  اینکه کمبود  بر  تاکید  با  جهانپور 
برند خاص از یک داروی خاص‹ تفاوت دارد، گفت: 
ممکن است بیماری به دلیل توصیه پزشک یا تمایل 
شخصی خود خواهان برند خاصی از دارو باشد در 
حالیکه نمونه مشابه داخلی یا خارجی آن موجود 

است و این به معنای کمبود دارو نیست.
به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو ،بر اساس برنامه 
ششم توسعه نباید بیش از 10 درصد بازار داروی 
کشور به واردات داروهایی که تولید مشابه داخلی 

دارند، اختصاص یابد.

مسیرهای تامین دارو
 در صورت تحریم احتمالی مشخص شد
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ایران حجم عرضه نفت خود را در بازارهای 
جهانی حفظ می کند 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که ایران در 
فروش نفت از شگردهای تازه ای بهره می گیرد و مقدار عرضه خود را در 

بازارهای جهانی حفظ می کند.
به گزارش زمان به نقل از شانا، اسدا... قره خانی گفت: با ادامه روند کنونی در 
بازار جهانی نفت شاهد شوک و تغییر ناگهانی قیمت نخواهیم بود، همچنین 
با مدیریتی که در فروش نفت در بخش بین الملل وزارت نفت وجود دارد 
حتی اگر تحریم های نفتی اعمال شود، ایران نفت خود را با راهکارهای 

جدید  روانه بازارهای جهانی می کند.
وی افزود: ایران راهکارهایی اتخاذ کرده که اگر برخی مشتریان نفت خام 
این کشور تمایلی به ادامه همکاری نداشتند، مشتریان جدیدی جایگزین 
شوند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی به تهدیدهای 
اخیر آمریکا اشاره و تصریح کرد: تحریم ها و تهدیدهای آمریکا به این معنا 
نیست که ایران دست و پا بسته بوده تا این کشور شریان های اقتصادی 
کشور را تحریم کند و ما نیز جریان صادرات نفت را ببندیم، بلکه ما مقدار 

عرضه نفت خود در بازار را حفظ می کند.
قره خانی، با اشاره به مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا درباره آینده برجام عنوان 
کرد: باید دید که در آینده تصمیم های کالن میان ایران و چند کشور 
اروپایی چه می شود و آیا منافع ایران در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 

تضمین خواهد شد یا خیر؟

دو واحد پاالیشگاه دوباره راه اندازی شد

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آبادان گفت: این بنزین تا پایان امسال با 
کیفیت یورو 4 ارائه خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی پاالیش وپخش فرآورده های نفتی، 
اسفندیار دائم  الذکر با اشاره به این که رقم تولید پاالیشگاه آبادان از زیر 10 
به 12 میلیون لیتر در روز رسیده است، افزود: برای تحقق این هدف 2 
واحد پاالیشگاه که برای مدت چهار سال فعالیتش متوقف مانده بود دوباره 
راه اندازی شد و این نوید را می دهیم که همه بنزین پاالیشگاه آبادان تا پایان 

امسال، با کیفیت یورو 4 تولید شود.
وی دستاورد راه اندازی این واحدهای راهبردی را تولید بنزین باکیفیت 
و اکتان 96 درصد عنوان کرد و درباره دلیل از خط تولید خارج شدن 
واحدهای یاد شده گفت: در پی بروز مشکل مکانیکی در واحد بازیافت 
اسید سولفوریک پاالیشگاه و ممکن نبودن بازیافت اسید مصرفی واحد 
الکیالسیون، از چهار سال گذشته این واحدها نیز به اجبار از سرویس خارج 
شده بود اما به دنبال انجام تعمیرات و پاره ای اصالحات در تجهیزات واحد 

بازیافت اسید، از 27 آذر گذشته این واحدها وارد مدار تولید شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آبادان با اشاره به این که اکنون روزانه بیش 
از 12 میلیون لیتر بنزین، به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تحویل 
می دهیم، اظهار کرد: این میزان بنزین نسبت به چند ماه گذشته، 2 میلیون 
لیتر افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت آبادان، 
اظهار کرد: به  زودی واحدهای قدیمی را جمع آوری کرده و به موزه صنعت 
نفت ایران تحویل می دهیم و از این پس پاالیشگاه آبادان را در قالب یک 

پاالیشگاه مدرن در خواهیم آورد.

کوتاه از انرژی

اوگاندا نیروگاه هسته ای می سازد

چین قرار است بر اساس قراردادی که به تازگی 
امضا شده است، برای ساخت و بهره برداری از 
این کشور  با  اوگاندا  نیروگاه هسته ای در  یک 

آفریقای شرقی همکاری کند. 
که  است  اورانیوم  ذخایر  برخی  دارای  اوگاندا 
کشور  این  جمهوری  رئیس  موسوینی،  یووری 
بهره  برای  ای  هسته  انرژی  توسعه  منظور  به 
چین  است.  کرده  آمادگی  اعالم  آن  برداری 
در  اوگاندا  در  اصلی  گذار  سرمایه  اکنون  که 
زمینه پروژه های زیرساختی است، هفته اخیر 
تاسیسات  این  ساخت  برای  تفاهمی  یادداشت 

امضا کرد.

تولید نفت لوک اویل کاهش یافت

سه  در  روسیه  اویل  لوک  گاز  و  نفت  تولید 
میلیون   2 به  میالدی  جاری  سال  نخست  ماه 
این  که  رسید  نفت  معادل  بشکه  هزار   2۳0 و 
میزان در مدت مشابه سال گذشته 2 میلیون 
نفت  تولید  بود.  اعالم شده  بشکه  و 210 هزار 
این شرکت به تنهایی 21 میلیون و ۳80 هزار 
تن در این مقطع گزارش شد که اندکی کمتر 
از 21 میلیون و 800 هزار تن در سال 2017 

میالدی بود.

 صدور نفت جمهوری آذربایجان
 از مسیر ترکیه کاهش یافت

شرکت انرژی سوکار جمهوری آذربایجان اعالم 
کرد که صادرات نفت از خط لوله باکو - تفلیس 
- جیحان از مسیر گرجستان و ترکیه در چهار 
با 0,2 درصد  ماه نخست سال 2018 میالدی 
کاهش، ساالنه به 10 میلیون و 861 هزار تن 
خط  این  طریق  از  نفت  صدور  رسید.میزان 
گونشلی  چراغ-  آذری-  میدان  نفت  که  لوله 
جهانی  بازارهای  به  را  آذربایجان  جمهوری 
نیز  میالدی   2017 سال  در  کند،  می  منتقل 
به   )2016 سال  )در  تن  میلیون   29 حدود  از 
27 میلیون تن رسید.مجموع صادرات نفت این 
کشور در چهار ماه نخست سال جاری میالدی 

به 1۳ میلیون و ۳49 هزار تن رسید.
روسیه  از مسیر  آذربایجان همچنین  جمهوری 
گرجستان  و  نووروسیسک(   - باکو  لوله  )خط 
)خط لوله باکو - ساپسا( نیز نفت خود را صادر 

می کند.

نفت در جهان

وزیر نفت با بیان این که کمیسیونر انرژی اتحادیه 
از  درباره حفاظت  اتحادیه  این  پیام  اروپا حامل 
مدیران  مذاکرات  کرد:  اظهار  است،  بوده  برجام 
وزارت نفت و نمایندگان کمیسیونر انرژی اتحادیه 
اروپا در زمینه مسائل نفت، گاز و پتروشیمی ادامه 

دارد.
به گزارش زمان به نقل از وزرات نفت، بیژن زنگنه 
با میگل آریاس کانیه ته در جمع  از دیدار  پس 
خبرنگاران اظهار کرد: کمیسیونر انرژی اتحادیه 
اروپا اراده سیاسی سران این اتحادیه را در صوفیه 
مذاکرات  محور  درباره  کرد.وی  ابراز  بلغارستان 
افزود: در دیدار امروز، تحقق اراده سیاسی اتحادیه 
اروپا و آنچه پیش از این بین آقای ظریف، وزیر امور 
خارجه، همتایانش از سه کشور و فدریکا موگرینی، 
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل 

برگزار شد، صحبت شد.
اتحادیه  که  بیانیه ای  اساس  بر  داد:  ادامه  زنگنه 
اروپا داده است قرار شد همکاران 2 طرف وارد 
بحث های جزئی و عملیاتی کردن نکات ریز شوند.

وزیر نفت با تاکید بر این که قرار شد بحث ها از 
سوی همکاران وزارت نفت و نمایندگان کمیسیونر 
انرژی اتحادیه اروپا ادامه یابد، افزود: کمیسیونر 
انرژی اتحادیه اروپا در این دیدار به نکته ای جالب 
اشاره کرد مبنی بر این که مذاکرات امروز دو طرفه 
نیست، بلکه یک تالش دوجانبه و مشترک برای 

یافتن راه حل هایی برای مسائل مربوط به نفت، گاز 
و پتروشیمی است. 

هیچ موج منفی از چین و هند نگرفتیم
آیا  که  این  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  زنگنه 
خروج آمریکا از برجام سبب پایان توافق سازمان 

از  پیش  تا  )اوپک(  نفت  کشورهای صادرکننده 
پایان امسال خواهد شد، تصریح کرد: هر تصمیم 

جدید در این سازمان به اجماع نیاز دارد.
وی تصریح کرد:  باور داریم اگر اتحادیه اروپا به ما 
کمک کند و به اظهارات خود پایبند باشد، سطح 
صادرات نفت ایران تغییر نخواهد کرد و این مسئله 
نمی تواند دلیلی باشد برای تغییر تصمیمی که در 

گذشته گرفتیم.
وزیر نفت به این سوال که چه تضمین هایی از 
سوی مشتریان نفت ایران همچون هند و چین 
برای خرید نفت از ایران وجود دارد، پاسخ داد: ما 
با آنها مذاکره کردیم و هیچ موج  منفی از آنها 

دریافت نکرده ایم.
زنگنه درباره این که »شما گفتید ایران قصد دارد 
به تولید 4 میلیون و 200 هزار بشکه در روز برسد، 
آیا این هدف گذاری با وجود تحریم ها امکانپذیر 
خواهد بود؟« افزود: این مشکل خواهد بود، اما آن 
را کنار نمی گذاریم. زمان بیشتری می برد، با این 

حال آن را رها نمی کنیم.

تداوم مذاکرات برای حل مسائل مربوط به نفت و گاز؛

پیام اتحادیه اروپا درباره حفاظت از برجام به تهران رسید 

دادنامه
پرونده کالسه:9609982929600111                           شماره بایگانی: 960124 

متهمین:1. آقای میالد تنهائی فرزند مجید به نشانی : مجهول المکان
2.آقای میالد حسین زاده بوسجین فرزند علی به نشانی: تهران- خ بهمنیار- دانش 

15- پ 8 
۳. آقای مهران عبدی تازه قشالق فرزند فخرالدین به نشانی: تهران- یاغچی آباد- خ 

بهمن یار- ک ثقفی- پ 24 
راه  کارگر جنوبی- چهار  نشانی:  به  توحید  فرزند  تکبالغ  زاده  نقی  بهنام  آقای   .4

لشگر- ک فخر السادات- پ 25 
5. آقای سهیل فرزین حفظ آباد فرزند محسن به نشانی: مرتضی گرد- خ پیروزی- 

12 متری شرقی- ک پریسا پ ۳
اتهام: نوشیدن مسکر

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس ازارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و 
با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید:
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای میالد تنهائی فرزند مجید که بعلت متواری بودن اطالعات 
بیشتری در دسترس نبوده است دائر بر نگهداری یک لیتر مشروب الکلی دست ساز 
موضوع گزارش مرجع انتظامی دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش 
مرجع انتظامی و کشف مشروبات الکلی و اظهارات سایر متهمین و اینکه متهم بعلت 
مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت شده و حضور نیافته 
و الیحه دفاعیه نیز ارائه نکرده است و وکیل نیز معرفی ننموده است و سایر قرائن 
و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم بوده و به استناد ماده 702 از 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳75 نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری و 
74 ضربه  شالق تعزیری و پرداخت دو میلیون و پانصد هزار ریال و معادل پنج برابر 
ارزش عرفی مشروب الکلی محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم دائر 
بر شرب خمر و اتهام سایر متهمین با توجه به دفاعیات متهمین و انکار در تمام 
مراحل تحقیق بزه های انتسابی را احراز ننموده و به استناد ماده 265 از قانون آئین 
دادرسی کیفری مصوب 1۳92 قرار منع تعقیب صادر می نماید و مشروب الکلی 
از قانون مجازات اسالمی معدوم گردد رای  مکشوفه در راستای اعمال ماده 215 
ابالغ قابل  تاریخ  از  اول غیابی بوده و  ظرف مدت بیست روز  صادره متهم ردیف 
واخواهی در این دادگاه می باشد و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل در 
خواست تجدید نظر  استان تهران می باشد و نسبت به سایر متهمین حضوری بوده 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل در خواست تجدید نظر از محاکم تجدید 

نظر استان تهران می باشد.م/الف ۳11 
هاشم امامی - رئیس شعبه ۱02  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی :حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان: آقای علی رضا نصیری 
خوانده/ خواندگان: آقای سید امیر یوسفی

خواسته: الزام خوانده به انتقال سند رسمی خودرو
تشریفات  جری  و  پرونده  محتویات  به  توجه  وبا  پرونده  وصول  از  گردشکار:پس 
را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی، به شرح  قانونی،قاضی شورا بررسی 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای علی رضا نصیری به طرفیت آقای سیدامیریوسفی به خواسته 
صدور حکم به الزام خوانده به انتقال سند رسمی به یک دستگاه خودروی سپند)پی 
انضمام  ریال  میلیون  یازده  به  مقوم  ۳88ص59ایران79  انتظامی  شماره  به  کی( 
خسارات وارده  با توجه به عرضحال تسلیمی و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای 
حل اختالف واقدامات به عمل آمده از سوی آن شورا،نظر به اینکه به داللت تصویر 
مصدق مبایعه نامه های ابرازی که از وقوع عقد بیع نسبت به خودروی مذکور فی مابین 
المکان بودن خواندگان حسب درخواست  اصحاب دعوی دارد وبا توجه به مجهول 
ووقت  دادخواست  مفاد  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   7۳ تجویزازماده  وبه  خواهان 
رسیدگی ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن درجلسه شورا 
حاضرنگردیده و الیحه ای ارسال نداشته و اصوال مستندات خواهان از هرگونه ایراد و 
تعرض مصون مانده و توجها به اینکه حسب پاسخ استعالم بع همل آمده و مضبوط 
در پرونده مالکیت خوانده نسبت به خودروی متنازع فیه محرز و مسلم می باشد و 
باعنایت به اینکه درعرف معامالت تنظیم سند رسمی امری متعارف بوده و به موجب 
مقررات قانونی تکلیف قانونی نیز محسوب می گردد و خوانده نیز دلیلی که حکایت از 
انجام تعهد باشد به شورا ارائه و اقامه ننموده است لهذا قاضی شورا دعوی خواهان را 
وارد دانسته و بااختیارحاصله ازماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 
و به استناد مواد 10و219و220و22۳ قانون مدنی و با رعایت مواد 198-519 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به الزام انتقال سند رسمی خودروی مارالذکر 
به انضمام مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می دارد.رای صادره نسبت به محکومیت غیابی وظرف20 روز قابل واخواهی 
وسپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم دادگستری شهرستان 

شهریار می باشد.م.الف:۳2001
سید عمارتاجیک - قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9660۳۳100900۳0۳6 مورخ 96/12/15 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه    - کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
صورت  به   7 شناسنامه  بشماره  رجب  فرزند  پور  خیری  سلیمان  آقای  متقاضی 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 181/61 مترمربع مفروز از 
پالک 1290 فرعی از 152 اصلی واقع در حیدرآباد خریداری از مالک رسمی آقای 
حبیب کمال نژاد به طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده در صفحه ۳18 دفتر 1417 
فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
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.  97/8062/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/2/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/2/۳1

عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالك 

مفقودی
 578 ل   59 شهربانی  شماره  به  پارس  پژو  خودرو  مالک  عزیزی  بهروز  اینجانب 
موتور  شماره  و    NAAN01CA6CK119856 بدنه  شماره  و   29 ایران 
1249025۳467 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
)سند کمپانی( را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. 
کرمانشاه

دادنامه
پرونده کالسه 9609988710700۳60 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
سنندج تصمیم نهایی شماره 60997871070066۳ه خواهان: آقای خبات مرادی 
پور فرزند محمد سعید با وکالت خانم ثریا عباسی فرزند ابراهیم به نشانی کردستان 
- کامیاران - کامیاران چهارراه اصلی روبه روی پاساژ ملت و آقای فریدون قوامی 
فرزند صالح به نشانی کردستان - سنندج - سنندج میدان انقالب - خ طالقانی - 
باالتر از بانک ملی شعبه خدمات - روبروی مرکز بهداشت سنندج )روبروی بازارچه 

هاجره خاتون( 
ایدلیکی  نوری  ارجمندپناه فرزند جلیل 2. خانم پروین  خواندگان: 1. خانم زینب 

فرزند جان محمد همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک 2، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳. مطالبه خسارت 

دادرسی 
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
)) رای دادگاه((

در خصوص دعوی خواهان آقای خبات مرادی پور فرزند محمد سعید با وکالت خانم 
ثریا عباسی و آقای فریدون قوامی مجتمع منفردا به طرفیت خوانده خانم پروین 
نوری ایدلیکی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سیصد میلیون ریال 
به شماره ی 2778294 - 25291 عهده ی بانک عسکریه امیر آباد مشهد . بدین 
شرح که اظهار داشته اند ، خوانده دعوی اقدام به صدور چک مزبور نموده است که 
با مراجعه به بانک محال علیه به علت فقدان موجودی منتهی به صدور گواهینامه 
عدم پرداخت شده است . علهذا حکم به محکومیت خوانده به شرح خواسته مورد 
استدعاست. خوانده حضور نیافته و الیحه ای ارسال نموده اند . حال دادگاه با عنایت 
به ارائه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن که حاکی از صدور چک 
توسط خوانده و عدم پرداخت آن می نماید . دعوی را ثابت تشخیص مستند به مواد 
249 و ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون 
صدور چک و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم به محکومیت خوانده / خواندگان به پرداخت مبلغ سیصد میلیون 
ریال اصل چک به انضمام خسارت تأخیر تادیه آن از تاریخ 10/ 5 / 95 لغایت زمان 
اجرای حکم و مبلغ 000/ 425 / 9 ریال به عنوان خسارت دادرسی صادر و اعالم 
می نماید . رأی صادره غیابی بوده ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
به خانم  ادامه در خصوص دعوی خواهان نسبت  و در  باشد  استان کردستان می 
به مواد 84 و  استناد  با  ایشان  به  به عدم توجه دعوی  با توجه  ارجمندپناه  زینب 
89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد . رأی 
صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان کردستان است ال
م الف: 5۳0۳    سلیمانیان پور دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی سنندج

آگهی مزایده اموال توقیفی مرحله دوم
دادگاه  اختالف  حل  دوم  شعبه  از   96/6/29-578 صادره  شماره  دادنامه  بموجب 
فریدونکنار و پرونده کالسه 960698 احکام مدنی آقای احسان موسی زاده به نشانی 
خ 16 متری روبروی راهنمایی و رانندگی منزل شخصی محکوم است به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/666/666 ریال بابت تاخیر 
تادیه و مبلغ 2/6۳0/000 ریال هزینه دادرسی در حق آقای ویهمن تقریبا وکالت خان 
ابراهیم تبار پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه دیوانی در حق  بابانتاج و 
دولت با توجه به اینکه شخص ثالث آقای محمدرضا صفری یک قطعه زمین به شماره 
ثبتی 824 اصلی از 119 فرعی از بخش 2 فریدونکنار واقع در فریدونکنار خیابان 
میزان 477  به  مربع  متر  بمساحت 600  نریمانی  24 متری ساحلی جنب مدرسه 
سهم مشاع و ششصد سهم عرصه و اعیان یا حدود اربعه شمال بطول 20 متر وصل 
به خیابان ده متری غربا ۳0 متر وصل به پالک مجاور را معرفی و توسط کارشناس 
منتخب دادگاه به مبلغ ۳/500/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده که در تاریخ 
سه شنبه 97/۳/22 ساعت 9:45 تا ساعت 10:15 صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه 
فریدونکنار به مزایده گذاشته می شود، افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را 
دارند باید 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین 
قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود و همچنین بنرده مزایده در روز مزایده 

ده درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار

آگهی
اختالف  حل  شورای  یازدهم  شعبه   960998875۳100817 کالسه  پرونده 

شهرستان سنندج تصمیم نهایی شماره 
کردستان سنندج  نشانی  به  ولی  فرزند  آباد  علی  امجدی  اسماعیل  آقای  خواهان: 
خواندگان: 1. آقای سلیمان مرادی اقدم فرزند عمر به نشانی سقز محله قوخ روبروی 
مدرسه راهنمایی شهید مطهری منزل مرادی 2. آقای پیمان امجدی فرزند محمود 
به نشانی کردستان سنندج بهاران باالتر از میدان اصلی جنب سوپر شیشه ای ۳. 

آقای کیوان امجدی فرزند محمود به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک 

گردشکار : جلسه رسیدگی در وقت فوق العاده مورخ 16/ 2 / 97 با تصدی اعضاء 
محترم  قاضی  است  نظر  تحت   9602۳2 کالسه  پرونده  در  تشکیل  شعبه  محترم 
شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید .
رای شورا-  در خصوص دادخواست آقای اسماعیل امجدی علی آباد بطرفیت آقایان 
1- سلیمان مرادی اقدم ۳- پیمان امجدی ۳- کیوان امجدی بخواسته مطالبه مبلغ 
به شماره  ایران  الحسنه مهر  بانک قرض  ریال وجه یک فقره چک  یکصد میلیون 
سریال 70000۳/ 512 مورخ 2۳/ 10 / 96 با احتساب خسارات هزینه دادرسی و 
تاخیر تادیه حسب مفاد دادخواست خواهان، خواندگان ردیف اول و دوم در جلسه 
رسیدگی حاضر شده اما خوانده ردیف سوم کیوان امجدی علیرغم ابالغ قانونی و 
نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافتند و با توجه به ادعای جعل توسط خوانده 
ردیف دوم پیمان امجدی و عدم اقدام در مهلت قانونی کارشناسی از عداد دالیل 
ایشان مستند به مواد 257 الی 259 قانون آیین دادرسی مدنی خارج گردید. لذا 
شورا با توجه به وجود اصل چک مستند دعوی در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
و  علیه  محال  بانک  جانب  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و  دارد  خواندگان  ذمه 
نیاورده  به عمل  نماید  ثابت  را  ادعای خواهان  اینکه خوانندگان دفاعی که رد  نیز 
اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 و 5۳2 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249 و ۳10 و ۳1۳ و ۳20 قانون تجارت حکم 
به محکومیت تضامنی خوانندگان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی مطابق تعرفه رسمی وفق ماده 2۳ قانون شوراهای حل 
اختالف و از باب تسبیب در حق مشار الیهم را صادر می نماید و همچنین دایره 
تاریخ سررسید چک  از  را  تادیه  تاخیر  اجرای احکام حقوقی مکلف است خسارت 
2۳/ 10 / 96 تا زمان اجرای حکم به نرخ شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و از 
خوانندگان اخذ و به خواهان بپردازد. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و 
دوم سلیمان مرادی اقدم و پیمان امجدی حضوری تلقی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی سنندج می باشد و 
نسبت به خوانده ردیف سوم کیوان امجدی غیابی تلقی و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت بیست 

روز د قای تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی سنندج می باشد. 
 م الف: 5۳02 قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختالف سنندج

مفقودی
 5۳ شهربانی  شماره  به   206SD.TU5پژو خودرو  مالک  منصوری  علی  اینجانب 
ل 696 ایران 29 و شماره بدنه NAAP41FEXGJv62۳87  و شماره موتور 
16۳B0250747  بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
و برگ سبز)شناسنامه مالکیت خودرو( را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی در 
مورد خودرو مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش ایران خودرو 
انقضای  از  پس  است  نماید.بدیهی  مراجعه  سمند  ساختمان  شهر  پیکان  در  واقع 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
کرمانشاه

آگهی حصر وراثت
آقای صحیبه مظفری دارای شماره شناسنامه596962700۳  به شرح دادخواست 
به کالسه 970075  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
در   5969685۳21 شناسنامه  به  محمدی   جهانبخش  شادروان  که  داده  توضیح 
تاریخ 68/5/7  اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست 

به :
1-صحیبه مظفری   شماره ملی  596962700۳   نسبت مادر متوفی
2-غالمعلی محمدی  شماره ملی  5969905577   نسبت پدر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر 

آگهي فقدان سند مالکیت
دفترخانه   1۳95/11/0۳ مورخ   84۳48 شماره  وکالتنامه  با  خدابین  رضا  آقای 
)مالک(  حقیقی  سپاسیان  اسمعیل  آقای  مالک  طرف  از  کرج   ۳۳ رسمی  اسناد 
استشهادیه تصدیق شده شماره 9999 مورخ  برگ  تسلیم دو  فرامرز ضمن  فرزند 
 1۳97/02/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 217 کرج، سند مالکیت با شماره چاپی

 ۳01844 الف 89 ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بشماره 491 
فرعی از 1159 اصلی قطعه 916 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی 
از اصلی مذکور به مساحت 800 مترمربع واقع در بخش مرکزی حوزه ثبتی اشتهارد 
ذیل ثبت 12615 صفحه 250 دفتر 72 اشتهارد بنام اسمعیل سپاسیان حقیقی با 
مشخصات فوق الذکر، ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس ششدانگ پالک برابر 
سند رهنی شماره 28020 مورخ 1۳9۳/10/07 دفترخانه اسناد رسمی شماره 85 
اشتهارد در قبال مبلغ 2/089/850/000 ریال از سوی مالک در رهن بانک توسعه و 
تعاون شعبه اشتهارد قرار داده شده است و بنا بر اعالم، مالک به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است، تقاضای صدور سند مالکیت المثني را نموده است، لذا مراتب به 
استناد تبصره یک ذیل ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي 
مي شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند معامله کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند و چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضي نرسد و یا در صورت اعتراض اصل مدارک و سند ارائه نگردد 
سند مالکیت المثني طبق مقررات صادر به متقاضي تسلیم خواهد شد.  147۳ م/الف
محمد ابراهیم بحیرائی – رئیس ثبت اسناد و امالك اشتهارد 

کارفرمائی صنعت  انجمن صنفی  دبیرکل 
منظور  به  نفت  وزیر  قول  از  پتروشیمی 
اتان  خوراک  مطمئن  و  پایدار  تامین 
امسال  تابستان  برای  پتروشیمی  صنایع 
اساسی  تعمیرات  انجام  با  همزمان  و 

پاالیشگاه های پارس جنوبی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی 
ایران،  پتروشیمی  صنعت  کارفرمائی 
تامین  وضعیت  درباره  مهدوی«  »احمد 
به  پتروشیمی  صنایع  نیاز  مورد  خوراک 
ویژه اتان در سال 97، گفت: انتظاری که 
صنایع  خوراک  تامین  برای   96 سال  در 
پتروشیمی داشتیم برآورده نشد، یعنی با 
پارس جنوبی  فازهای جدید  اینکه  وجود 
اتان  و  متان  گاز  تولید  و  شد  مدار  وارد 
افزایش یافت اما خوراک اتان پتروشیمی 

ها به طور کامل تامین نشد.
کارفرمائی صنعت  انجمن صنفی  دبیرکل 
پتروشیمی با اعالم اینکه پارسال برخی از 
تعمیرات  به  جنوبی  پارس  پاالیشگاه های 
ها  پاالیشگاه  تعمیر  با  که  رفتند  اساسی 

عمال تامین خوراک واحدهای پتروشیمی 
اساس  این  بر  داشت:  اظهار  کرد،  افت 
چند  که  دادیم  نفت  وزیر  به  گزارشی 
درصد عدم تولید ظرفیت پتروشیمی های 

فعال کنونی مربوط به خوراک است.
در  باید  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
سال جاری تدبیری اندیشیده شود زیرا در 
پاالیشگاه های  سال  هر  دنیا  کجای  هیچ 
و  نمی روند  اساسی  تعمیرات  به  گازی 
ندارند که هر  نیازی  پاالیشگاه های گازی 
کرد:  تصریح  شوند،  اساسی  تعمیر  سال 
 ،96 سال  سخت  زمستان  بحث  در  البته 
پتروشیمی ها  متان  گاز  خوراک  قطعی 
ولی  بود  حسن  این  و  نیافتاد  اتفاق 
اتان  برای  باید  که  ریکاوری  درمجموع 

انجام می شد، مورد قبول نبود.
مصرف  تابستان  فصل  در  زیرا  افزود:  وی 
و  خانگی  بخش  در  ویژه  به  متان  گاز 
تولید  آن  تبع  به  و  می شود  کم  تجاری 
که  شد  خواهد  روبرو  کاهش  با  هم  اتان 
مجتمع های  و  واحدها  برای  مشکالتی 

و حتی  ایجاد می کند  پتروشیمی  صنعت 
مجتمع های  دامن  تولید  کاهش  پارسال 
پلی اتیلن و واحدهای پایین دستی صنعت 

پتروشیمی را هم گرفت.
قول  نفت  وزیر  اینکه  یادآوری  با  مهدوی 
دادند که بحث خوراک اتان پتروشیمی ها 
را یک ساله حل کنند و تولید این خوراک 
برسانند،  حداکثر  به  را  گازی  مهم 
نیمه  پایان  تا  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان 
را  اتان  گاز  تولید  حداکثر  امسال،  اول 
داشته باشیم و مشکلی در تامین خوراک 

پتروشیمی ها ایجاد نشود.

وشیمی: دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتر

وشیمی در سال 97 تامین کامل خوراک اتان پتر
پیش بینی کاهش صادرات نفت خام ایران، قیمت های نفت را در بازار به 
باالترین سطح از نوامبر 2014 رساند. قیمت نفت خام سبک ایران هم 
از 7۳ دالر فراتر رفت. بر اساس این گزارش، میانگین قیمت نفت خام 
سبک ایران در هفته منتهی به 11 ماه مه )جمعه، 21 اردیبهشت ماه( با 
سه دالر و 2 سنت افزایش به 7۳ دالر و 79 سنت برای هر بشکه رسید. 
میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون 66 دالر و ۳8 
سنت برای هر بشکه بوده است.میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران 
هم در دوره مورد بررسی سه دالر و 2 سنت برای هر بشکه افزایش 
یافت و به 71 دالر و 55 سنت برای هر بشکه رسید.میانگین قیمت سبد 
نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( نیز در هفته منتهی 
به 11مه، به 7۳ دالر و 48 سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به 
هفته پیش از آن، 2 دالر و 74 سنت برای هر بشکه افزایش یافته است. 
 میانگین قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی آی هم در این بازه زمانی،

 2 دالر و  22 سنت برای هر بشکه افزایش یافت و به 70 دالر و 60 
سنت رسید. در هفته مورد بررسی، قیمت نفت خام شاخص برنت با یک 
دالر و 98 سنت افزایش، 76 دالر و 21 سنت برای هر بشکه معامله شد. 
میانگین قیمت نفت خام شاخص های دوبی و عمان نیز در دوره مورد 
بررسی به ترتیب سه دالر و 14 سنت و سه دالر و 20 سنت افزایش 
یافت و هر بشکه 7۳ دالر و 58 سنت و 7۳ دالر و 69 سنت برای هر 

بشکه معامله شد.

 قیمت نفت سبک ایران
 از مرز ۷۳ دالر گذشت 
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شرط و شروط خروج سفته بازی از بازار مسکن

 مریم فکری
برخی از تحلیلگران بازار مسکن معتقدند مسکن و پروژه های عمرانی هیچ 
ارتباطی به خروج آمریکا از برجام ندارد، بنابراین بازار مســکن بدون هیچ 
تغییری به مسیر خود ادامه خواهد داد؛ چراکه یرا فرآورده های ساختمانی 
از خارج تهیه نمی شود که حواشی برجام بتواند تاثیری در قیمت مسکن 
داشــته باشد. حدود یک ماه تا پایان بهار و آغاز فصل تابستان باقی مانده 
است، دوره ای که به فصل نقل و انتقال مسکن شهرت دارد. به طور معمول 
در این بازه زمانی بازار مسکن رونق گرفته و حتی خیز قیمت ها نیز دیده 
می شود، اما چند سالی بود به واسطه رکودی که در بازار حاکم شده بود، 
قیمت ها نیز تغییر نکرده و گاها نیز کاهش قیمت ملک در برخی مناطق 
شهری دیده می شود.اما امسال شرایط تا حدی متفاوت است. شیب رشد 
ماهانه قیمت مسکن طی 4 ماه گذشته، دو برابر یک سال قبل از آن بود و 
پرش های پی در پی در سطح قیمت آپارتمان های فروشی در تهران باعث 
شد قدرت خرید مسکن در شروع سال جاری دست کم 20 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، افت کند.گزارش بانک مرکزی نشان می دهد 
قیمت مســکن در تهران طی فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین 
سال گذشــته حدود ۳0 درصد افزایش یافته است. مطابق این گزارش، 
طی فروردین امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 5 میلیون و 
5۳0 هزار تومان بود که نســبت به اسفندماه 1۳96 و فروردین 1۳97 به 
ترتیب 2 درصد کاهش و 29,5 درصد افزایش نشان می دهد.در این میان، 
فشار طرف تقاضا تعیین کننده ترین محرک بخش مسکن است. از نیمه 
دوم سال گذشته با تاثیرپذیری بازار مسکن از تسهیالت بانکی و رسیدن 
قیمت مسکن به کف، شاهد افزایش تدریجی متقاضیان این بازار بودیم. 
همزمان قیمت های پیشنهادی تا 41 درصد رشد یافت و به همین دلیل در 
پایان سال گذشته، بازار مسکن شاهد ریزش مشتریان واقعی خود شد و از 
سوی دیگر تقاضای سرمایه گذاری در این بازار رشد کرد.همچنین بررسی 
بازار مسکن طی ماه های فروردین و اردیبهشت امسال نشان می دهد تقاضا 
برای واحدهای زیر 15 ســال سن شدت گرفته است. یکی از دالیل این 
اتفاق، وام های 160 میلیون تومانی بانک مســکن برای خانه اولی ها است 
که محدودیت 15 سال را برای استفاده دارد. عدم تناسب تقاضا و عرضه 
در این بخش و همچنین کمبود واحدهای 50 تا 80 متری شــرایطی را 
به وجود آورده تا عمال بازار مسکن در بخش ساختمان های با عمر کمتر 
از 15 سال دستخوش تغییرات قیمتی بیشتری شود.از سوی دیگر، روند 
تحوالت بازار مسکن حکایت از آن دارد که نوسان بازارهای رقیب همچون 
سکه و ارز و نهاده های ساحتمانی، بی تاثیر در قیمت نهایی مسکن نبوده 
است. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که بیشترین دغدغه در 
خصوص گرانی مسکن، هدایت نقدینگی به این بازار است، عنوان می کند: 
کسانی که صاحبان نقدینگی هستند، این حق را دارند که برای حفظ ارزش 
پول و برای جلوگیری از کاهش دارایی خود، پول را تبدیل به یک کاالی 
مبادله ای مانند طال و ارز کنند. از این رو مسووالن ما باید به جای کارهای 
ضربتی و نقطه ای، به فکر حل این بحران  باشند.شهریاری با تاکید بر اینکه 
تا زمانی که اقتصاد، تولید و اشتغال شکل نگرفته و برای صاحبان سرمایه 
واجد سود نباشد، این ســرمایه های سرگردان متاسفانه به این شکل در 
بازار جوالن خواهند داد، تصریح می کند: سرمایه های سرگردان عامل ایجاد 
تنش در بازار هستند، بنابراین می تواند بازار مسکن هم یکی از بازارهایی 
باشد که بعد از طال و ارز مورد هدف نقدینگی سرگردان قرار گیرد.در همین 
حال، غالمرضا سالمی، تحلیلگر ارشد اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه فعال 
نمی توان تصویر دقیقی از آینده پیش روی بازار مسکن تحت تاثیر تصمیم 
جدید ترامپ برای خروج از برجام متصور شد، می گوید: احتماالت حاکی از 
آن است که تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام، در کوتاه مدت حجم تقاضای 
سرمایه ای در بازار مسکن کاهش می یابد و بخشی از سرمایه گذاران ملکی 
تا زمان روشــن شدن شرایط اقتصادی و سیاسی پیش رو فعال از ورود به 
بازار مسکن خودداری خواهند کرد.وی می افزاید: خروج تقاضای سفته بازی 
از بازار مســکن در کوتاه مدت می تواند سطح فعلی قیمت ها را تحت تاثیر 

قرار دهد.

نگاه روز

پرداخت 8۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به عشایر  

رئیس سازمان امور عشــایر ایران گفت: طی سه سال اخیر، 800 میلیارد 
تومان تسهیالت به عشایر پرداخت شد.به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، 
کرمعلی قندالی، در دیدار با رئیس سازمان بسیج عشایری کشور با اشاره به 
نامگذاری سال 97 از ســوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: حمایت از 
کاالی ایرانی و بحث اقتصاد مقاومتی هر دو مختص جامعه عشایری کشور 
است.وی افزود: در بحث تحریم های اقتصادی، اگر چه عشایر دچار مشکالتی 
شدند و فشارهای اقتصادی ای بر آنان وارد شد؛ اما در مسیر زندگی و تولیدات 
آنان خللی وارد نشد.قندالی گفت: همه تالش و فعالیت عشایر تولید است، 
آن هم تولیداتی که بخش زیادی از آن متکی به خود است و هر ذائقه ایرانی 
ای مشتاق مصرف آن است.وی افزود: فعالیت هایی که عشایر در حوزه تولید 
صنایع دستی دارند تولید کاالهایی هست که در بعد اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی کامال بومی شده است.وی درخصوص بیمه دام عشایر نیز افزود: ابتدا 
استقبال خوبی از آن شد و بیمه دام عشایر تا ۳5 درصد هم رسید اما به دلیل 
محدودیت های مالی در پرداخت خسارت مشکالتی پیش آمد و استقبال 
عشایر از آن کم شد.قندالی اظهار داشت: در سه سال گذشته 400 میلیارد 
تومان تسهیالت با سود 4 درصد با دوره برگشت 5 ساله و ضمانت زنجیره ای 
به عشایر پرداخت شده است.وی افزود: همچنین 400 میلیارد تومان هم از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تسهیالت به عشایر پرداخت شد که در 
مجموع 800 میلیارد تومان تسهیالت در طول سه سال به عشایر پرداخت 

شد که این موضوع بی سابقه بوده است.

خبر

 صرف هزینه مراسم افطاری 
همراه اول برای امور خیریه 

مبارک  ماه  در  افطار  های  مراسم  هزینه   اول  همراه 
رمضان سال 97 خود را صرف امور خیریه می  کند.

به گزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت 
اول در راستای حمایت  ایران، همراه  ارتباطات سیار 
از فعالیت های خیرخواهانه در نظر دارد هزینه  های 
خیریه  امور  را صرف  افطاری خود  مراسم   به  مربوط 
کند. این اپراتور همچنین از شرکت  های همکار خود 
خواسته تا در این امر خیر شرکت کنند.پیش از این 
نیز در اسفند ماه 96، همراه اول، هزینه اقالم تبلیغاتی 
نوروزی خود را صرف کمک به مردم زلزله  زده استان 

کرمانشاه کرده بود.

با افتتاح »حساب قرض الحسنه 
ویژه« بانک ملی، شرایط 

تسهیالت دهی را مشخص کنید

بانک ها می توانند به نمایندگی از صاحبان حساب های 
قرض الحسنه، منابع آنها را در امور خیر و عام المنفعه 
هزینه کنند، اما آیا صاحب حساب قرض الحسنه می 
تواند برای هزینه کرد این منابع توسط بانک شرایط 
خاصی معین کند؟  به گزارش زمان به نقل از روابط 
عمومی بانک ملی ایران، پاسخ به این سوال مثبت است و 
بانک ها برای رفع دغدغه چنین سپرده گذارانی، حساب 
قرض الحسنه ویژه را در نظر گرفته اند.بانک در این نوع 
حساب، وجوه سپرده شده توسط اشخاص حقیقی و 
حقوقی را طبق نظر صاحب حساب و بر اساس شرایط 
قرارداد منعقد شده میان آن دو هزینه می کند. هزینه 
کرد منابع این سپرده ها به صورت قرض الحسنه برای 
اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه است.

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه 10 
میلیون ریال و حداقل مبلغ تسهیالت قرض الحسنه ویژه 
سه میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر پنج ساله است. 
بر اساس مقررات موجود، اعطای تسهیالت تا سقف یک 
و نیم میلیارد ریال از محل وجوه تودیع شده )وجوه 
ویژه  از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه  اداره شده( 
بخش خصوصی نزد بانک ها ممکن خواهد بود. دارنده 
قرارداد  به موجب  ویژه می تواند  حساب قرض الحسنه 
عاملیت، نوع و میزان وثایق مورد نظر خود را مشخص 
قرض الحسنه  اعطای  قبال  در  که  بخواهد  بانک  از  و 
در  کند.  اخذ  را  شده  مشخص  وثایق  این حساب،  از 
صورتی که نوع و میزان وثایق مورد نظر تعیین نشده 
باشد، اخذ وثیقه توسط بانک تابع ضوابط دستورالعمل 
اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها خواهد بود. بانک 
وصول  پیگیری  عاملیت،  قرارداد  موجب  به  می تواند 
اقساط قرض الحسنه های اعطایی و یا در صورت لزوم 
انجام اقدامات حقوقی مربوط را نیز به عهده گیرد. با این 
حال استرداد وجوه تودیع شده به حساب قرض الحسنه 
ویژه، منوط به بازپرداخت قرض الحسنه های اعطا شده 
بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. 
قرض الحسنه  اقساط  بابت  بانک  توسط  مبالغ وصولی 
های اعطا شده، طبق نظر تودیع کننده وجوه دوباره 
قابل مصرف است. همه واحدهای بانک ملی ایران آماده 
افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه و اعطای تسهیالت بر 

اساس مقررات این بخش هستند.

پیشنهاد نرخ های جدید مرغ 
به سازمان حمایت

از  کشاورزی  جهاد  وزارت  بازار  تنظیم  دفتر  مدیرکل 
تعیین دامنه قیمت جدید برای گوشت مرغ و پیشنهاد 
به  زمان  گزارش  به  داد.  خبر  حمایت  سازمان  به  آن 
نقل ازایسنا، بازار گوشت مرغ با نوسانات بسیاری طی 
ماه های اخیر مواجه شده است که مرغداران دلیل آن 
را نوسانات و افزایش قیمت خوراک دام و طیور به دلیل 
ارز در داخل  نرخ  نوسانات  و  نرخ های جهانی  افزایش 
قیمت های  وجود  با  که  معتقدند  و  دانند  می  کشور 
جدید آنها همچنان متضرر هستند.در این زمینه مسعود 
توزیع،  تامین،  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل   - بصیری 
تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: که هزینه های تولید گوشت مرغ در کشور افزایش 
یافته به همین سبب سقف و کف جدیدی برای دامنه 
قیمتی گوشت مرغ مورد محاسبه قرار گرفته و آنالیز 
جدید قیمت وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده است.وی 
با اشاره به اینکه سال گذشته قیمت 7200 تومان تا 
7800 تومان برای گوشت مرغ تعیین و تصویب شده 
به تصویب  زمانی که  تا  قیمت های جدید  افزود:  بود، 
تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان 
نرسد، نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد و از طریق 
رسانه ها اعالم شود اما با توجه به مشکالت به وجود آمده 
برای مرغداران و افزایش هزینه تولید آنها می توان گفت 
که قیمت های جدید باالتر از نرخ مصوب گوشت مرغ 
در سال گذشته است و باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه 

تصمیمی در این زمینه گرفته خواهد شد.

خبر

رئیــس کل بانک مرکزی با تاکیــد بر اینکه نرخ دالر 
4200 تومانــی ثابت نخواهد ماند، گفت: بر اســاس 
شرایط اقتصادی پیش بینی می کنیم که تا پایان سال 

جاری، 5 تا 6 درصد در این نرخ تغییر ایجاد شود.
به گزارش زمان به نقل از پژوهشــکده پولی و بانکی، 
ولی اهلل ســیف، بــا تاکید بر اینکه نــرخ دالر 4200 
تومانی ثابت نخواهد ماند، گفت: بر اســاس شــرایط 
اقتصادی پیش بینی می کنیم که تا پایان سال جاری، 
5 تا 6 درصد در این نرخ تغییر ایجاد شود؛ البته بانک 
مرکزی با توجه به شــاخص تورم در این زمینه عمل 
خواهد کرد.وی با اشــاره به انتقادات از سامانه نیما، 
افزود: در مقطعی که این سامانه راه اندازی شد پیش 
بینی اینکه تا دو سه ماه برخی اشکاالت احتمالی نیز 
بروز کند وجود داشــت و به همکاران نیز این موضوع 
گوشــزد شــد. بعد از راه اندازی ســامانه در ابتدای 
اردیبهشــت و طی این دوره می تــوان ویژگی های 

مثبت این سیســتم با روش های گذشــته را بررسی 
کرد.وی خاطرنشان کرد: اما منتقدان حتی یکماه نیز 
به این سامانه اجازه اجرا نمی دهند و انتقاد وارد می 
شود. با این حال، در حال حاضر ایرادات برطرف شده 
و سامانه به وضعیت با ثباتی رسیده است.سیف درباره 
برخی مسائل مطرح شده درباره برجام بیان داشت: با 
توجه به فضای بین المللی نظام کنترلی ادامه خواهد 
داشــت و باید شــرایط را درک کرد چون مشــخص 
نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. البته مذاکراتی که در 
جریان اســت می تواند در این زمینه مشــخص کند 
که چــه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد.وی با اشــاره 
به مذاکره اروپایی ها با ایران تصریح کرد: اروپایی ها 
در حال بررســی این موضوع هستند که چگونه می 
توانند خسارت های ناشی از خروج آمریکا از برجام را 
جبران کنند. مذاکرات در حال حاضر حول این محور 
می گردد و از بانک مرکزی نیز تیم فنی در گفتگوها 

حضور دارد.به گفته ســیف، اروپایی 
ها از نظر سیاســی بــه دنبال 

ایــران را  آن هســتند که 
راضــی کنند که در برجام 
بماند امــا از بُعد فنی و 
تکنیکال بــرای اروپایی 
ها احســاس می شود 

باشد؛  کار سخت  که 
مذاکرات  باید   البته 
تا  بــرود  جلــو  به 
مشخص شود. یکی 

از بحــث های جدید 
که در قبــل نبود این 

بانک  شــبکه  که  است 
های مرکزی اروپا با ایران 

همکاری کنند.

رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

حضور تیم فنی بانک مرکزی در مذاکرات با اروپایی ها

دادنامه
پرونده کالسه:9609982929600498                            شماره بایگانی: 960560

شاکی: خانم زینب ابراهیمی فرزند محمد حسین به نشانی: گلدسته- فیروز بهرام- خ ش باهنر- کنار مدرسه- آزادگان پ ۳  
متهمین:1. خانم باران نوروزی به نشانی مجهول المکان 

2.آقای خدایداد بادری به نشانی افغانستان- مجهول المکان
اتهام: تحصیل مال از طریق نا مشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات 

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس ازارجاع به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت 
رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است 

و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه

فرزند محمد مجهول  بادری  2.  خدایداد  المکان  افغانستان مجهول  تبعه  نوروزی  باران  1. خانم  آقایان  اتهام  در خصوص 
المکان تبعه افغانستان دائر بر تحصیل مال از طریق نا مشروع موضوع شکایت خانم زینب ابراهیمی فرزند محمد حسین، 
همراه  تلفن  گوشی  ردیابی  در خصوص  مخابرات  شرکت  از  استعالم  پاسخ   ، پرونده  محتویات  و  اوراق  به  توجه  با  دادگاه 
۳58001071۳20176 که ید متهمین است و شکایت شاکی خصوصی و اینکه متهمین به علت مجهول المکان بودن از 
طریق نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت شده ولی حضور نیافته اند و الیحه ای را ارائه نکرده اند و وکیل نیز معرفی ننموده اند 
و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم بوده و به استناد ماده 2  قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 1۳67 مجمع تشخیص مصلحت نظام هریک از متهمین را به تحمل یکسال حبس 
تعزیری و رد مال محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و  ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه می باشد و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و  ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضا 

فرجه واخواهی قابل در خواست تجدید نظر از محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف ۳12 
هاشم امامی - رئیس شعبه ۱02  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

ابالغ احضاریه
 به آقای اسماعیل باقری فرزند امامعلی ) مجهول المکان( 

باقری  اسماعیل  خوانده/متهم  علی خنجری  و  کاویانی  محمود  گر،  ریخته  و  شاکی شرکت سدید 
فرزند امامعلی به اتهام تهدید و ضرب و  جرح عمدی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش  
بخش  عمومی  دادگاه   102 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اسالمشهر  شهرستان  چهاردانگه 
چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه پرونده 9609982929600129 و شماره 
بایگانی 96014۳ ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و در خواست خواهان/

شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف مدت یک هفته جهت انجام تحقیقات احضار و به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود در ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود.م/الف ۳69 
منشی دادگاه بخش شعبه ۱02 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه – مرتضی کاظمی ایده لو

مفقودی چاپ نوبت سوم 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حجت حالل خور  فرزند عبداهلل به شماره شناسنامه 468 صادره از بابل در مقطع 
کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی صادره از  واحد دانشگاهی بابل با شماره 1۳8915600690مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل به نشانی دانشگاه آزاد 

 بابل اسالمی واحد بابل ارسال نماید

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو پارس مدل 1۳9۳ با شماره پالک ۳85د57ایران 88 با شماره موتور 
124k05۳8717و شماره شاسی NAAN21CA7EH۳509۳7مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

آگهی حصروراثت
آقای عبدالحسین ساحی پورنام پدرعبدالجلیل بشناسنامه۳224صادره از خرمشهر درخواستی بخواسته صدورگواهی 
حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مادرم مرحوم صبریه طوری بشناسنامه8صادره خرمشهر درتاریخ1۳89/12/29در
خرمشهراقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوت الذکر2-علی بشناسنامه77خرمشهر۳-

بشناسنامه2711خرمشهر6-سالم  بشناسنامه961ماهشهر5-محمد  بشناسنامه788خرمشهر4-عبداالمام  امید 
بشناسنامه12خرمشهر  بشناسنامه۳9خرمشهر8-کلثوم  متوفی(7-فضیله  )پسران  بشناسنامه18خرمشهر 
12-رضیه  بشناسنامه۳0خرمشهر  بشناسنامه8خرمشهر11-سعاد  بشناسنامه9خرمشهر10-حسنه  9-حمیده 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  متوفی(والغیر  بشناسنامه۳055خرمشهر)دختران 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره 

م الف:9/175
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با بیان این که سازمان برنامه و بودجه 
مبلغ 180 میلیارد تومان اعتبار به منظور نوسازی ناوگان تاکسیرانی تخصیص داده است، 
طرح  داده اند  قول  نیز  آن ها  خودروساز،  شرکت های  معوق  بدهی های  وصول  با  گفت: 

نوسازی تاکسی های فرسوده را از ابتدای ماه آینده به جریان بیاندازند.
تاکسی  هزار  تا کنون71  اظهار کرد:  مرتضی ضامنی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
فرسوده از رده خارج و61 هزار دستگاه تاکسی جدید به متقاضیان واگذار شده است. 
انجام  را  جایگزین  بدون  اسقاط  نیز  فرسوده  تاکسی  دستگاه  هزار   10 برای  همچنین 
و  اعتبارات  تناسب  عدم  طرح  این  مرحله ای  دو  توقف  علت  داد:  ادامه  است.وی  شده 
به  به »کارسازی  اعتباری که گمرک موظف  به عبارت دیگر  انباشت فرسودگی است. 
و  نبود  فرسوده  خودروهای  انباشت  با حجم  متناسب  بود  خودروساز«  حساب شرکت 
همین امر منجر به توقف طرح شد.وی افزود: با پیگیری های اتحادیه تاکسیرانی، اعالم 
شد که سازمان برنامه و بودجه مبلغ 180 میلیارد تومان در این حوزه اعتبارتخصیص 
داده است و با این تخصیص اعتبار ایران خودرو نیز تأیید کرد که 100 میلیارد تومان 
که طرح  داد  قول  بنابراین شرکت خودروساز  است.  وصول  حال  در  آنها  معوق  بدهی  
نوسازی را در ابتدای ماه آینده به جریان بیاندازد و این حدود 4هزار و 500 نفری که 
پشت نوبت طرح معطل ماندند می توانند فرآیند نوسازی تاکسی خود را تکمیل کنند.

وی در ادامه صحبت هایش به مشخصات تاکسی برلیانس اشاره کرد و گفت:برلیانسی که 
برای این موضوع در نظر گرفته شده است مدل ۳20 دنده دستی با قیمت کارخانه ای 
حدود 4۳ میلیون تومان است اما به افرادی که متقاضی دریافت خودرو به صورت نقدی 
باشند مبلغ 20 میلیون ریال تخفیف داده خواهد شد و در غیر این صورت افرادی که از 
تسهیالت تاکسیرانی استفاده کنند نرخ خودرو این قیمت است.ضامنی با اشاره به اینکه 
از آغاز ثبت نام تاکسی برلیانس، این طرح متقاضیان زیادی داشته است، گفت:یکی از 
دالیل استقبال خوب از این طرح این است که تسهیالت این خودرو نیاز به ضامن ندارد و 
افراد می توانند با ارائه چک نیز خودروی خود را دریافت کنند.همچنین در ثبت نام ها نیز 
تابع زمان بندی و تفاهمی که با شرکت خودروساز منعقد کرده ایم، هستیم و انتظارمان 

این است که تا پایان ماه جاری ثبت نام  100 دستگاه  تاکسی انجام شود.

ایران می گوید طی ماه های اخیر در بررسی فعالیت تعاونی ها  مدیرعامل بورس کاالی 
به  توزیع« محصوالت  »نحوه  و  دو حوزه »قیمت«  در  آنها  از  برخی  که  مشاهده شده 
اعضای خود، تخلفاتی داشتند که برای این تعاونی های متخلف، محدودیت هایی در روند 

خرید محصول از بورس کاال اعمال شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حامد سلطانی نژاد با بیان اینکه برخی از تعاونی ها در 
دو حوزه »قیمت« و »نحوه توزیع« محصوالت به اعضای خود، تخلفاتی داشتند، اظهار 
کرد: مشاهده تخلف هایی از سوی برخی تعاونی ها در روند خرید و توزیع محصوالت به 
اعضای خود باعث شد تا با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی، میزان سهمیه دو برابری که برای تعاونی ها در نظر گرفته شده 
بود، برای متخلفان به سطحی معادل خریداران عادی تقلیل یابد که در صورت مشاهده 
نظر  تجدید  آنها  برای  سهمیه  ارائه  و  میزان  در  تعاونی ها،  این  سوی  از  تخلف  ادامه 
خواهد شد.  وی به اهداف حضور تعاونی ها در معامالت بورس کاالی ایران اشاره کرد 
و افزود: تعاونی ها برای این ایجاد شده اند که با خرید محصوالت از بورس کاال، فعالیت 
توزیع محصول بین اعضای خود را به شیوه ای مطلوب انجام دهند که این رویداد در 
حال انجام است.سلطانی نژاد ادامه داد: موضع بورس کاالی ایران، شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی و همچنین وزارت تعاون و وزارت صمت، توسعه فعالیت تعاونی ها و توزیع 
هر چه بهتر محصوالت میان اعضای آنهاست چرا که گسترش تعاونی ها به عنوان مظهر 
دارد.مدیرعامل  اقتصاد کشور  و  کار  و  توسعه کسب  در  اثر مستقیمی  مردمی،  اقتصاد 
بورس کاالی ایران اظهار کرد: هم اکنون تعاونی های زیادی در بورس کاالی ایران حضور 
دارند که به صورت کارا، اقدام به تخصیص و توزیع مناسب محصوالت بر اساس سهمیه 
اعضای خود می کنند و هیچ مشکلی نیز در روند و توسعه فعالیت این تعاونی ها در بورس 
کاال وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه این محدودیت ها تنها برای متخلفان بوده و سایر 
تعاونی های قانونمند به فعالیت خود در بورس ادامه می دهند، افزود: تعاونی ها باید به 
مانند یک انجمن صنفی، حافظ منافع اعضای خود باشند نه آنکه با استفاده از امتیازهای 
تعاونی در جهت منفعت شخصی اقدام کنند؛ با همه این تفاسیر تاکید می کنم که بورس 

کاالی ایران مدافع فعالیت تعاونی ها در روند معامالت است.

وعده خودروسازها برای آغاز مجدد 
نوسازی تاکسی ها از خرداد

اعمال محدودیت برای تعاونی های متخلف 
در خرید و توزیع محصوالت

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان 
اینکه وزارت اقتصاد رشد 5 تا 5.5 درصدی را 
برای سال جاری پیش بینی کرده است، گفت: 
متغیرهای  از  یکی  برجام  از  آمریکا  خروج 

تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است.
به گزارش زمان به نقل از پژوهشکده پولی 
حسینی،  میرشجاعیان  حسین  بانکی،  و 
رشد  از  اقتصاد  وزارت  پیش بینی  درباره 
پیش بینی  اظهارداشت:   97 سال  اقتصادی 
رویه های  براساس  معموال  اقتصادی  رشد 
گذشته و محیطی که در سال جاری با آن 
بیان  با  می افتد.وی  اتفاق  هستیم،  مواجه 
اینکه وزارت اقتصاد رشد 5 تا 5.5 درصدی را 
برای سال جاری پیش بینی کرده است، گفت: 
مجموعه های جهانی رشد اقتصادی ایران را 

4 تا 4.5 درصد تخمین زده اند و در مجموع 
میانگین پیش بینی دستگاه های مختلف رشد 

اقتصادی بین 4 تا 5 درصد است.
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  معاون 

صورتی  در  پیش بینی  این  کرد:  خاطرنشان 
ادامه  گذشته  رویه  طبق  شرایط  که  است 
پیدا کند و اگر هر متغیر کالنی تغییر کند در 
پیش بینی رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

وی در پاسخ به تاثیر خروج آمریکا از برجام 
کرد:  تصریح  اقتصادی سال جاری  رشد  در 
این تصمیم قاعدتا یکی از متغیرهای اثرگذار 
است اما اینکه این تاثیر به چه صورت و از چه 
کانال هایی انجام خواهد شد، در حال حاضر 

مشخص نیست.
از  پس  دید  باید  کرد:  تاکید  میرشجاعیان 
اتفاق تحوالت بین المللی در گذر زمان  این 
براساس  تا  می کند  حرکت  سمت  چه  به 
اقتصادی  رشد  مورد  در  و  سناریوسازی  آن 

پیش بینی کنیم.

معاون کرباسیان اعالم کرد:

پیش بینی رشد 5/5 درصدی اقتصاد در سال جاری



خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان وقرار 
بده مرا در این روز از بندگان شایسته وفرمانبردارت 
به  نزدیکت  ازدوستان  روز  این  در  مرا  بده  وقرار 

مهربانی خودت ای مهربان ترین مهربانان.

دعای روز پنجم ماه رمضان

آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی 
 کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت 
 کان که شد کشته ی او نیک سرانجام افتاد

امروز با حافظ

زندگینامه هلن کلر منتشر شد

 »دنیای بزرگ هلن« زندگی نامه هلن کلر نوشته 
دورین راپاپورت با ترجمه شهاب الدین عباسی از 

سوی نشر نخستین منتشر شد.
به گزارش  مهر، »دنیای بزرگ هلن«  نوشته 
تاوارس  مت  تصویرگری  و  راپاپورت  دورین 
می  تعریف  را  دختری  تاثیرگذار  سرگذشت 
کند که در 9 ماهگی بینایی و شنوایی اش را از 
دست می دهد و به دنیایی تاریک و خاموش 
به کمک  نمی گذرد که  دیری  اما  پناه می برد. 
بر  دارد  بینایی  خود ضعف  که  دلسوز  معلمی 
غلبه  زندگی اش  طاقت فرسای  دشواری های 
بدل  جهانی  و  پیشرو  چهره ای  به  و  می کند 
می شود و ده ها کتاب و مقاله و چندین فیلم 
سینمایی و مستند از زندگی او ساخته می شود. 
هلن کلر با نیروی اراده، امید و اندیشه، خلوت 
تاریک و کوچک خود را به دنیایی بزرگ تبدیل 
فوق العاده ای  توانایی های  داد چه  نشان  و  کرد 

دارد.
گرفته  جایزه  کتاب های  راپاپورت  دورین 
بسیاری برای کودکان و نوجوانان نوشته است 
سفید  مدرسه  »این  و  آزادی«  »کشتی  مانند 
نیست« که هر دو را کرتیس جیمز تصویرگری 
زندگی  مارتین:  بزرگ  »سخن  کتاب  و  کرده 
دکتر مارتین لوترکینگ« با تصویرگری برایان 
کالیئر که چندین جایزه معتبر ازجمله جایزه 
است.  کرده  دریافت  را  کالدکت  تصویرگری 
راپورت عالقه زیادی به زندگی نامه نویسی دارد 
و درباره زندگی آبراهام لینکلن و جان اف کندی 
هم کتاب هایی برای نوجوانان منتشر کرده است.

های  کتاب  از  یکی  هلن«  بزرگ  »دنیای   
مجموعه »من و مشاهیر جهان« است.  از دیگر 
کتاب های این مجموعه می توان به »پسری که 
ریاضی دان  زندگی  داستان  بود:  ریاضی  عاشق 
نابغه پل اردوش«، »آلفرد نوبل: بنیانگذار جایزه 
گالیله«  سرگذشت  »ستاره ها:  نوبل«،    صلح 
کلر«،    هلن  زندگی  کلر:  هلن  بزرگ  »دنیای 
»راشل: سرگذشت طبیعت گرای مشهور راشل 
الکتریک: داستان  دنیای  و »اعجوبه  کارسون« 

زندگی نیکال تسال« اشاره کرد.
انتشارات نخستین،  کتاب  »دنیای بزرگ هلن« 
را در قالب 40 صفحه مصور رنگی با شمارگان 
هزار و 500 نسخه و قیمت 6 هزار تومان راهی 

بازار کتاب کرده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

رقابت »آلفابت« از ایران در مهد انیمیشن جهان

کیانوش  ساخته  »آلفابت«  انیمیشن 
می  ژاپن  در  ای  به جشنواره  عابدی 

رود.
ساخته  »آلفابت«  کوتاه  انیمیشن 
مسابقه  بخش  به  عابدی  کیانوش 
راه  ژاپن  آتامی«  »فوجی  جشنواره 

یافت.
جشنواره »فوجی آاتامی« ژاپن از 28 
 10 تا   7 با  برابر  جوالی   1 تا  ژوئن 

انیمیشن و مستند  تیرماه در شیزوکای ژاپن و در بخش های داستانی، 
برگزار می شود و مجموعا به برندگان 10 هزار دالر پرداخت می کند.

امسال اولین دوره برگزاری این جشنواره است.
»آلفابت« زندگی انسان هایی را روایت می کند که زندگی کردن را فراموش 
کرده و از آگاهی و حقیقت دور مانده اند. به طور کلی این فیلم در مورد 
مردمانی است که سال ها است الفبای زیستن را از یاد برده اند، نمی بینند، 

نمی شنوند و سخنی بر لب نمی سرایند، ولی کلمات بی قرار در انتظارند.
عوامل ساخت این انیمیشن عبارتند از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: 
فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی نیتی، ویژوآل: حامد پورکرمان، 
طراح: امیرحسین نوروزی، بک گراند: محدثه پیله وران، موسیقی: سروش 

عابدی، محصول: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

»سه رخ« پناهی برنده جایزه بهترین فیلمنامه کن 
2۰18 شد

فیلم »سه رخ« جعفر پناهی برنده 
جشنواره  فیلمنامه  بهترین  جایزه 
به  رخ«  »سه  شد.   2018 کن 
مثل  »شاد  با  مشترک  صورت 
رورواچر  آلیس  ساخته  الزارو« 
جایزه بهترین فیلمنامه را به دست 
نیابت  به  پناهی  جعفر  آورد.دختر 
و  جایزه  دریافت  برای  پدرش  از 
هیات  به  خطاب  متنی  خواندن 

داوران و حاضران روی صحنه رفت.پناهی در پیامش که توسط دختر وی 
خوانده شد،بعد از تشکر از کیت بالنشت و پخش  کننده های فیلمش،یاد 
عباس کیارستمی را گرامی داشت.این در حالی بود که »همه میدانند« 
اصغر فرهادی نتوانست در هیچ رشته ای موفق به دریافت جایزه شود.گویا 
اصغر فرهادی و بازیگرانش با اطالع قبلی از این موضوع، در سالن برگزاری 

مراسم حاضر نشدند.
نخل طالی افتخاری هفتادویکمین دوره جشنواره کن به ژان لوک گدار 

برای ساخت فیلم »کتاب تصویر« اهدا شد.
جایزه بهترین بازیگر زن به سامال یسالمووا برای فیلم »آیکا« رسید.

دوربین طالیی )بهترین فیلم اول( به لوکاس دونت برای فیلم »دختر« از 
بهترین کارگردان  پاولیکووسکی جایزه  نگاه رسید.پاول  نوعی  آثار بخش 

کن 2018 را برای فیلم »جنگ  سرد« تصاحب کرد.
جایزه بهترین بازیگر مرد کن 2018 به مارچلو فونته برای بازی در فیلم 
مارچلو  به  را  بازیگر مرد  بهترین  بنینی جایزه  اهدا شد.روبرتو  »داگمن« 

فونته برای بازی در فیلم »داگمن« ساخته متئو گارونه اهدا کرد.
لبنانی  کارگردان  لبکی  نادین  به   2018 کن  داوران  هیات  ویژه  جایزه 
برای فیلم »کفرناحوم« رسید.جایزه بزرگ کن 2018 به »کلنزمن سیاه« 
ژاپنی  فیلم  به  امسال  جشنواره  طالی  رسید.نخل  لی  اسپایک  ساخته 

»دله دزدها« به کارگردانی آن هیروکازو کوره ایدا رسید.
مرز« ساخته وی شوجون  »روی  فیلم  از  کوتاه   فیلم  بهترین  بخش  در 

تقدیر شد.
مراسم پایانی هفتاد و یکمین دوره جشنواره کن در کاخ لومیر برگزار شد.

این خبر در طول برگزاری جشنواره تکمیل شد.

 »جاده سامونی« برنده جایزه چشم طالیی
 مستند کن شد

کشته  ماجرای  که  غیرداستانی  فیلمی   
را  سال 2009  در  فلسطینی   29 شدن 
»پاپ  فیلم  شد  موفق  می کند  تعریف 
از  یکی  و  دهد  شکست  را  فرانسیس« 

جوایز کن را از آن خود کند.
مستند  جایزه  ورایتی،  از  گزارش   به 
کن  فیلم  فستیوال  در  طالیی«  »چشم 
استفانو  به  سامونی«  »جاده  فیلم  برای 

فستیوال  وارد  کارگردانان  دوهفته  بخش  از  که  فیلم  این  رسید.  ساوونا 
شده بود برای »نحوه فیلمبرداری هوشمندانه، فاصله درست در نقطه دید، 
بینش حساس و استفاده فوق العاده و ظریف از انیمیشن به منظور قوی 

کردن داستان سرایی« به عنوان برنده این جایزه برگزیده شد.
این فیلم که بخشی از آن به صورت الیو-اکشن و بخشی دیگر به صورت 
فیلم انیمیشن درست شده داستان کشتار 29 فلسطینی در سال 2009 
را تعریف می کند. این پروژه از میان 17 فیلم معتبر برای دریافت جایزه، 
و  وندرس  ویم  ساخته  قول هایش«  مرد  فرانسیس:  »پاپ  فیلم  جمله  از 
»ویتنی« ساخته کوین مک دونالد درباره ویتنی هیوستون خواننده فقید 

به عنوان برنده جایزه چشم طالیی معرفی شد.
امسال، امائوئل فینکیل کارگردان برنده جایزه سزار به عنوان رییس هیات 
داوران بخش جایز چشم طالیی انتخاب شده بود و لولیتا چاما بازیگر، کیم 
لونگینوتو کارگردان بریتانیایی برنده جایزه بفتا، ایزابل دانل منتقد فیلم و 

پل استورتز کارگردان از دیگر اعضای آن بودند.

خبر

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و 
از  درصد   46 گفت:  اسالمی  ارشاد 
این معاونت به هنر  اعتبارات  سهم 
این عرصه تعلق  تئاتر و هنرمندان 
با  حسینی  مجتبی  گیرد.سید  می 
اشاره به حمایتهای دولت از تئاتربه 
ایرنا گفت: استعداد و استطاعت هنر 
در ایران بسیار زیاد است و به همین 
دلیل با وجود هر میزان حمایت، نیاز 

بیشتر دیده می شود.
وی با تاکید بر اینکه 46 درصد از 
اعتبارات معاونت هنری وزارت ارشاد 
به تئاتر تعلق می گیرد، خاطرنشان 
این  بودجه  سهم  بیشترین  کرد: 
معاونت به هنر و هنرمندان تئاتر می 
رسد و 54 درصد متعلق به هنرهای 
دیگر زیر مجموعه است.حسینی در 
واکنش به خواسته تئاتری ها برای 
گرفتن اعتبارات بیشتر، بیان داشت: 
به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
اما  دارد  توجه  آن  نیازهای  و  تئاتر 

را  امور  همه  به  رسیدگی  بضاعت 
رشته  هنرمندان  تعداد  زیرا  ندارد 
اعتبارات  و  بسیار  مختلف،  های 

دولت، محدود است.
دیگر  درباره  ارشاد  وزیر  معاون 
درخواست خانواده تئاتر برای داشتن 

تصریح  نیز  مستقل  سازمان  یک 
کرد: براساس تجربه و ارزیابی های 
کارشناسی، ایجاد یک نهاد مستقل 

به تنهایی نمی تواند تحولی در یک 
هنر ایجاد کند و تغییرات به دست 
هنر و هنرمندان رقم می خورد نه 
توسط یک سازمان با امور اداری و 
یا  ساختار  ایجاد  افزود:  اجرایی.وی 
فربه کردن یک سازمان نمی تواند به 
ارتقای یک گونه هنری منجر شود 
هنری  توان  و  رویکرد  تفکر،  بلکه 
آفرین  تحول  که  است  هنرمندان 
و  تعدد  به  اشاره  با  است.حسینی 
در  هنری  های  جشنواره  فراوانی 
ایران، تاکید کرد: یکی از برنامه های 
معاونت هنری، ساماندهی جشنواره 
کدام  که  شود  مشخص  تا  هاست 
جشنواره ها باید رشد کنند و کدام 
ایجاد  افزود:  شوند.وی  ادغام  یک، 
یک رویداد را بنا به ضرورت پیگیری 
می کنیم اما زمانی که آن رویداد، 
خروجی الزم را نداشته باشد، علتی 
نخواهد  وجود  آن  ادامه  برای  هم 

داشت.

کاریکاتور

تیزر مستند »شجریان؛ از سپیده تا فریاد« با روایت بخش 
هایی از زندگی محمدرضا شجریان استاد آواز ایرانی منتشر 

شد. 
کارگردانی  به  فریاد«  تا  سپیده  رسیده،«از  گزارش  طبق 
مهدی طوسی و تهیه کنندگی امیرحسین زحمتکش روایت 
بخشهایی از زندگی هنری، اجتماعی و سیاسی شجریان در 
گفتگو با افرادی همچون حسین علیزاده، داریوش پیرنیاکان و 

علیرضا نوربخش است. 
حمیدرضا بوالی و یاسر شیخی یگانه از دیگر عوامل ساخت این 
مستند هستند که در حوزه نویسندگی و  مصاحبه های این 

مستند نقش داشته اند. 
این مستند از ۳0 و ۳1 اردیبهشت ماه بصورت وی او دی ) 
VOD( و از طریق سایت های معتبر فروش فیلم در فضای 

مجازی منتشر میشود.
را  فریاد«  تا  سپیده  »از  پوستر  گرافیست،  هنرمند  لیایی، 
طراحی کرده و مرکز تامین و پخش سوره وابسته به مرکز 
مستند حوزه هنری هم بعنوان مجری تبلیغات و توزیع رسانه 

ای با این مستند همکاری دارد.

 انتشار تیزر مستندی 
درابره ی محمدرضا شجریان 

مردمایرانروزی۶میلیاردتومانآدامسمیجوند

 46 درصد بودجه معاونت هنری
 در اختیار تئاتر است

بابل- فاطمه حسن زاده: به مناسبت گرامیداشت اعیاد شعبانیه 
و با هدف ایجاد فضای نشاط در شهر در آستانه ماه مبارک رمضان 
که همواره از جمله برنامه های فرهنگی شهرداری امیرکال بوده 
است جشنی با حضور انبوه شهروندان در بلوار ساحلی امیرکال 

برگزار شد.
در این جشن که با حضور حجت االسالم و المسلمین بابایی امام 
جمعه محبوب شهر امیرکال، شهردار، اعضای شورای شهر، و تنی 
چند از مسئولین و مدیران شهرستان من جمله بخشدار مرکزی 
بابل، فرماندهان سپاه بابل و امیرکال همراه بود همچون دیگر 
جشن های برپا شده توسط شهرداری مورد استقبال شهروندان 

قرار گرفت. 
در ابتدای مراسم  فاز دوم پارک ساحلی شامل مجموعه تفریحی 
ورزشی شورا و پارک کودکان با حضور مسئولین و مدعوین و با 

سخنان حاج آقا بابایی امام جمعه محترم به طور رسمی افتتاح و 
بهره برداری از آن آغاز گردید.  

 پس از قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و ادای احترام به سرود 
ملّی و ساحت مقّدس حضرت علی بن موسی الرضا)ع( محسن 
قائمی رئیس شورای اسالمی شهر امیرکال با تبریک اعیاد شعبانیه 
و خوش آمدگویی به شهروندان و مسئولین و با قدردانی از اعضای 
شورا و مهندس  اسدی شهردار جوان و پرتالش، فعالیت های 
بی وقفه شهرسازی و عمرانی در شهر را حاصل همدلی و تعامل 
بسیار خوب و سازنده اعضای محترم شورا و شهرداری عنوان نمود.

توانمندی و پیگیری کارها از سوی شهردار فوق تصورات بوده است، 
وی یکی از مشخصات مثبت اجرای طرح های عمرانی در این دوره 

را اتمام آن ها در مدت زمان برنامه ریزی شده دانست.
قائمی همچنین افزود که اطاله طرح های شهرسازی فراتر از زمان 

تعیین شده حالوت کار و خدمت به شهروندان را از بین می برد.
رئیس شورای شهر امیرکال  تصریح کرد که از مهم ترین نقاط قوت 
شهردار این است که با حضور در محل اجرای پروژه ها و همراهی 

با کارکنان به طور مستمر و شخصاً بر طرح ها نظارت می نماید.
رئیس شورای اسالمی امیرکال خطاب به شهروندان خاطرنشان 
نمود که پروژه مجموعه ورزشی تفریحی شورا و بسیاری از طرح 
های اجرا شده و در دست اجرای شهرداری به صورت امانی و نه 
پیمانی و با تالش شبانه روزی کارکنان خدوم شهرداری انجام 
شده است و این باعث کاهش قابل توجه هزینه اجرای طرح ها 

شده است
ورزش های  امیرکال گروه  رئیس شورای شهر  از سخنان  پس 
باستانی با همراهی آواز دلنشین و نوای ضرب مرشد ملکی به 
اجرای حرکات زیبای ورزش زورخانه ای پرداختند که بسیار مورد 

توجه حضار قرار گرفت.    
سپس استاد سیدکاظم حسینی خواننده مطرح موسیقی محلی 
مازندران با حضور در جایگاه دقایقی با آواز در مقام های روح نواز و 

خاطره انگیز محلی مازندران حضار را به وجد آورد.
در پایان  برنامه شهردار، اعضای شورا، و تعدادی از مسئولین با 
حضور در جایگاه از  نیما اشفاقی قهرمان کشتی شهر امیرکال 
که اخیراً در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی بزرگساالن جهت 
اعزام به مسابقات جهانی تایلند و مجارستان با پیروزی شایسته 
بر حریفان مطرح، مقام اول را کسب نمود با اعطای لوح سپاس 

تجلیل نمودند.
همچنین لوح سپاسی که از طرف جناب  دکتر صالحی امیری 
ریاست محترم کمیته ملّی المپیک به این قهرمان کشتی اعطا 

قرائت و توسط شهردار به وی تقدیم گردید.

آغاز بهره برداری از مجمومه تفریحی ورزشی بلوار ساحلی امیر کال بابل 

مجموعه »فوق لیسانسه ها« به نویسندگی و کارگردانی سروش 
صحت پاییز کلید می خورد.

سروش صحت که پیش از این درگیر کار سینمایی بود، به 
تازگی نگارش مجموعه »فوق لیسانسه ها« را آغاز کرده است.

به گفته مهدی روشن روان، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه 
سیما این مجموعه پاییز امسال کلید خواهد خورد و اکنون در 
مرحله نگارش است. سریال »لیسانسه ها« به کارگردانی سروش 
صحت با بازی امیرحسین رستمی، امیرکاظمی و هوتن شکیبا 
در فصل اول با استقبال قابل قبولی از سوی مخاطبان مواجه 
شد و فصل دوم آن هم مدتی است روی آنتن رفته است. 
فصل سوم این سریال با نام »فوق لیسانسه ها« در راه است. رضا 
جودی پیش از این درباره  بازخورد مجموعه  »فوق  لیسانسه ها« 
گفته بود، فکر می کنم که روایت واقعی و ملموس کارگردان 
از همین مشکالت باعث شده تا مردم خود را در جای جای 
این سریال ببینند و با شخصیت های آن همذات پنداری کنند 
و همین موضوع یکی از دالیل پیگیری مخاطبان است. اگر 
فصل سوم این سریال یا همان »فوق  لیسانسه ها« را آقای 
صحت بنویسد، قطعا شخصیت های جدیدی به سریال اضافه 
خواهند شد ولی در کل همه بازیگرانی که فعال هستند در 

کار می مانند.

»فوق لیسانسه ها«ی رسوش 
صحت اپییز کلید یم خورد

علی سرابی که به تازگی اجرای نمایش »آن سوی آینه« را به پایان 
رسانده، از همراهی نکردن مدیران فرهنگی شهرستان ها با اجرای 

نمایش های مجوز گرفته از تهران گله کرد.
این بازیگر و کارگردان تئاتر در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد: 
نمایش »آن سوی آینه« که از زمستان سال گذشته در دو نوبت 
و با وقفه ای دو ماهه به صحنه رفته بود با 20 هزار تماشاگر به کار 

خود پایان داده است.
او گفت: عوامل اجرایی این نمایش از این پس برای تور کانادا 
و اروپا آماده خواهند شد. سرابی در پاسخ به اینکه آیا برنامه ای 
برای اجرای »آن سوی  آینه« در شهرهای دیگر ایران هم دارد؟ 
بیان کرد: نمی دانم اداره ارشاد در شهرستان ها چرا برخالف ارشاد 
تهران عمل می کند و نمایش هایی که از تهران مجوز گرفته اند را 
می بینند و بعد ایرادتراشی های زیاد می کنند؟ بارها پیش آمده که 
تماشاگران شهرستانی گله کرده اند که چرا در شهرهای آن ها، 
کاری اجرا نمی کنیم و من فقط به مراکز تصمیم گیرنده آن شهرها 
ارجاع می دهم.   او افزود: نکته جالب توجه این است که همه 
آنجا سخت گیری های  ولی  می کنیم  عمل  قانون  یک  براساس 
نهادها  و  سازمان ها  برخی  و  دارد  وجود  گروهی  و  شخصی 
ایرادتراشی های عجیب دارند. با این حال ممکن است »آن سوی 

آینه« را در شهرهای دیگری هم بتوانیم به صحنه ببریم.

ایرادترایش  در هشرستان ها 
برای اجرای برخی تئاترها

»ددپول ۲« با ۱۳۳ میلیون دالر افتتاحیه ای 
ابرقهرمانی داشت

»ورن« به یک موضوع حساس 
اجتماعی می پردازد

مجموعه  از  قسمت  یازدهمین  بازگشت  با 
هفته  چهار  از  پس  »اکس-ِمن«،  شخصیت های 
دوم  رتبه  به  »انتقام جویان«  نسخه  جدیدترین 
باکس آفیس تنزل پیدا کرد. هنوز شمارش نهایی 
فروش گیشه سینماها در روز یکشنبه باقی مانده 
است، اما تخمین های نهایی می گویند فیلم »ددپول 
2«  با نقش آفرینی رایان رینولدز توانسته در این آخر 
هفته در باکس آفیس آمریکای شمالی با نمایش در 
4۳49 پرده سینما رتبه اول را از »انتقام جویان: 
جنگ بی نهایت« بگیرد و با فروشی 1۳۳.5 میلیون 

دالری در صدر بنشیند.
سومین فیلم با ریتینگ مخصوص باالی 17 سال 
منتشرشده توسط کمپانی فاکس توانست در روز 
جمله  از  که  بفروشد  دالر  میلیون  جمعه 5۳.۳ 
از  دالری  میلیون   18.6 فروشی  به  می توان  آن  
پیش نمایش های اواخر روز جمعه اشاره کرد که 
در این زمینه رکوردشکن بود )رکورد قبلی با 1۳.5 
میلیون دالر دست فیلم »آن« استیون کینگ بود(. 
فیلم »ددپول 2« توانست با نمایش در 4۳49 پرده 
سینما لقب بزرگترین اکران فیلم های کمپانی فاکس 

را هم از آن خود کند. به این ترتیب دنباله »ددپول« 
رکورد فیلم اول را برای بزرگترین اکران افتتاحیه 
می شکند  سال  باالی 17  ریتینگ  با  فیلم  یک 
چون قسمت اول این فیلم دو سال پیش با فروشی 
بود.   کرده  را شوکه  همه  میلیون دالری   1۳2.4
برداشت خاص قسمت اول فیلم از ژانر ابرقهرمانی و 
شکسته شدن دیوار چهارم توسط شخصیت رینولدز 
باعث شد فیلم تحسین های بسیاری را برانگیزد و در 
نهایت با به ثبت رساندن فروش ۳6۳ میلیون دالر 
در آمریکای شمالی و 78۳ میلیون دالر در سراسر 
ریتینگ  با  فیلم  پرفروش ترین  به  تبدیل  جهان 

مخصوص باالی 17 ساله های تاریخ شود.

رضا توفیق جو قصد دارد فیلم کوتاه »ورن« را 
با موضوع اجتماعی بسازد و بنا به گفته او روی 

مساله حساس اجتماعی دست گذاشته است.
رضا توفیق جو که در کارنامه خود کارگردانی 
چند فیلم کوتاه را دارد به  مهر گفت: در نظر 
داریم اواخر خردادماه یک فیلم کوتاه 20 دقیقه 
ای با نام »ورن« بسازیم که این نام در اساطیر 

باستان به معنی دیو شهوت است.
به گفته وی، این فیلم کوتاه داستانی تلخ دارد و 
ماجرای زنی را روایت می کند که در شب تولد 

فرزندش برای او اتفاقاتی رخ می دهد.
وی با بیان اینکه تمام فیلمبرداری این اثر در 

تهران انجام می شود، اظهار کرد: موضوع این 
فیلم درباره یکی از مسایل حساسی است که 
برای زنان جامعه رخ می دهد. البته این موضوع 
مختص جامعه ایرانی نیست بلکه در همه جای 
دنیا و حتی در شهرهایی مثل لندن و نیویورک 
نیر پیش می آید  که مدعی مدرنیت هستند 
تحقیقاتی که کردیم متوجه  براساس  و حتی 

شدیم آمار این مسایل در آنجا باالتر است.
این  از  پیش  کرد:  اعالم  جوان  کارگردان  این 
چنین اتفاقی برای یکی از آشنایان ما رخ داده 
بود که من فکر کردم قابلیت ساخت فیلم را 

دارد.
»ورن«  بودن  مستقل  به  اشاره  با  جو  توفیق 
بیان کرد: این اثر با سرمایه گذاری من و یکی 
از دوستانم به نام سیامک کاری که از طراحان 
است، ساخته می شود.  آثار سینمایی  صحنه 
باکیفیت مهم  و  اثر خوب  تولید یک  ما  برای 
است از همین رو تالش می کنیم شرایط ساخت 
به درستی فراهم شود و آن را فدای حضور در 

جشنواره ها نکنیم.


